
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
¡NSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

GEOLOGIJI D"A,. FOLHA, C"A,.BREIJV^4,, SP

. Edgard Santoro {nî'l ',) 

,,
¿.ì /

i
'I

I

,i

ìi

i"¡'{î
{
ll
I' ''ll

,j

. ¿.i.
'T

,ü
'..irl .

',1. t
,¡ j;

.tl' ir ;
.t

;

ü
1

J
fi
ll

ri',,ì
,t

',1tl
'¡l

ì;¡

¡'

";
It
,tr

?

t,, 
,l

h{,

ff
{h.o.'
t'¡'

i:'
'd#
t*'
t.'
rì

P-'[ {-- - ',

'[i

I ,l __'

I
!,

Orientador: Prof. Dr. Georg Robert Sa¿owsl¡

DISSERTAçÄO DE MESTRADO

Area âe Concentração: Geologia Geral e de Aplicação

São Paulo
I 984



UNIVERSIDADE
INSTITUTO DE

DE SÄO PAULO
G Eo ct Ê ¡rl c¡Rs

DEDALUS-Acervo-tGC

GEOTOGIÃ DA,. FOLHÄ CA,.BREUVIT, SP

-(toqÀ
'rt u

I ililil Iilil ililt ilililIil ilil ilil ilil ]til llllt ilil til ill
30900005592

Edgard Santoro

Orientador: Prof. Dr. Georg Robert Sadowski

DISSERTAÇAO D E M ESTRADO

COMISSAO EXAMINADORA

nome

Dr. G.R.Saclorvski

Dr. ¡1.¡..p.01ivei::a

or1 ¡1..è,.tr.Cancìia

São Paulo
1 984

Presidente:

Examinadores:



minha esposa Anlene,

e aos meus fíLhos

Giulíano e DaníeL,



AB STRACT

The geological mapping of Cabreúva Quadrangle Area at the

t
t¡

scale of l:50,000 showed a regional djstribution of lithologjcal
types determined by the Jundiuvira Fault Zone. North of this fauìt,

high.-grade metamorphic rocks are found, probably from Amparo Com

p'l ex (Lower Proterozoic), as weìl as quartzitic rocks, which sus

tain both Japi and part of Guaxatuba mountains, of uncertain strati

graphì c posi ti on. South of the above mentioned faul t zone occur

I ow to medi um-grade metamorphi c rocks , from São Roque Group ( Upper

Proterozoic).

A group of folds, which can be established on the geological

ffiôp, but of doubtful s tructural ass oci ati on whi th other regi onal

structures was recognjzed in the Amparo Compl ex. In the quartzi ti c

rocks of the Japi Mountain two phases of folding generation were

identified, the latter beíng responsible for macroscopic folding.

Three phases of foìdìng generation occur in the São Roque Group,

the second and third ones being responsible for the structure out

line of the Group at the map sca'le. Both still form the FZ-Fglargg

-scale interference structures in the areas of Pi rapora do Bom Je

sus , and Brai ai ã and I tavoca streams .

Granitoid instrusions into São Roque Group give rise to the

São Roque Batholith and Sorocaba Stock. The first one is syntectonic

to the second phase of fo'lding, whi le the second one i s syn to tar

ditectonic. Instrusions of posttectonic granitic bodies, represented

by exposures of parts of both Itu Batholith and Cachoeira Stock,as

wel I as subvolcanic rocks, assocìated to this ptutonism, are also

present in the studied area

,t



Proterozoic and grani toi d rocks are ,cut by wrench faults. The

JundiuVira Fault Zone, that shows a very impressive breadth,is the

most rema rk ab I e one.

The Pa leozoi c cappi ng of the Paranã Basin 'i s rep res e nte d by a

short zone of exposr¡re of Itara16 Formation, and the Cenozoic cap

ping is restricted to the main drainage channels,



RESUMO

0 mapeamento geol6gìco na escala l:50 000 da Folha Cabreiva re

vel ou uma di stribuição regional de ti pos I ltol ógicos cond icionada

pela zona de falhamento de Jundìuvira.Ao norte desta falha ocorrem

rochas metamõrficas de grau forte, possivelmente do Compl exo Ampa

ro (Pnoterozõico InfeÉior), e um pacote de roc ha s quartzitìcas que

sustenta a Serra do Japi e pa rte da Serra do Guaxatuba, de posição

estratìgrãfica incerta, Ao sul desta estrutura ocorrem metamorfitos

de g rau fraco a rnéd i o do Grupo São Roque (Proteroz6ico Superior).

No Complexo Amparo foi reconh.ecida a p!"esença de um grupo de

dobras representãvel em macroescala, cuja correlação estrutural conr

as d em a i s .- u n i d a d e s ê pouco segura. Nas rochas quartzitìcas da Ser

ra do Ja pì foram reco nhec i da s duas fases de deformação, sendo que

a úl tima del as orîg i na macroestruturas.

No Grupo São Roque ocorrem três fases de dobramento , sendo

que a s egu nda e terc e i ra fases são responsãve is peì a estruturação

do Grupo na esca la do Mapa, constituindo as ma c roestru tu ra s de in

terferênc i a Fr-F, nas reg i ões de Pirapora do Bom Jesus, do C6rrego

do Baiaiã e do Cõrrego do Itavoca.

0s granitõides i ntrusivos ãs roc ha s do Gru po São Roqu e consti

tuem o Bat6lito de São Roque e o Sboek de Sorocaba. 0 primeìro cor

po é sintectônìco ã segunda fase de dobramento que afetou as ro

chas deste Gru po, enquanto que o segundo corpo ocu pa uma posição

sin a tarditectônica em relação a esta fase de def orma,ção. 0correm

ainda na Fol ha, intrusões de corpos granit icos põ s- tec tôn i co s repre

sentados pela éxposição de parte do Batõlito de Itu e do stock de

Cachoeira, e roc ha s subvulcânìcas associadas a es te magmati smo.

Zonas de f a'l hamento transcorrente cortam rochas proterozõi



cas e granitõides presentes na Folha, de'stacando-se dentre elas a

zona de falhamento de Jundiuvira, gue se mostra com uma ìargura
bastante expressìva.

A cobertura paleozõ ica da Baci a do Paranã encontra-se repne

sentada por uma pequena faixa de ocorrência da Formação Itarar6, e

as coberturas cenozõicas se restningem ãs calhas das principais drena

gens.
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CAPÍTULO I

tNTEqpu çÃ0

Este trahalho foi f ei.to em coniqnto com um estudo que visou ã

ca rac ter i za ç ão estru tu ra I de detal he das roc ha s do Gru po São Roque.

Para tanto foram escol hidos segmentos de exposição de diferentes ro

chas deste 6ru po, qu e re pne s en tava m situações.chaves para a compre

ensão de suas rel ações estrutura is

A ãrea c ontTnu a de afl oramentos do Gru po São Roqu e a oeste da

Capital paul ista se mostrou de i nteresse para a rea li. zação de tal
estudo , dev i do ã presença de ma c roes tru tu ra s anteri ormente re

conhecidas, intrusões de rochas granitõìdes de grandes

pro porçõe s e pel a notãvel diversidade I itotõgica.
0s trabalhos de BISTRICHI (l982) e de CARNEIR0 (1983) repre

sentam estudos de detal h.e reaì izados dentro desse contexto, enfo

cando faixas de ocorrência do Grupo São Roque que se situam em sua

maior parte na Folha Santana de Parnaiba (t:50 000). Dent.ro

d este quadro, o presente estudo dã continuidade ao estudo estrutu
ral do Grupo São Roque na reg ì ão da Fol ha Ca breúva.

OBJETIVO

0 objetivo deste trabalho é o mapeamento geolõgico da Folha

Cabreúva, escala l:50 000, com ênfa se no estudo das unidades pré

-cambrianas que ai afloram, em particular do Grupo 5ão Roque. Este

estudo compreende a c a rac ter i zação das I i tologias, estruturas, do

magmatismo e metamorfisno, de modo a ampl iar o conheci.rnento geolõ

gico desta regiäo, on.de atã o presente momento sõ foram praticamen

te real izados trabal hos a nivel regional ,



II LOCALIZAçÃO DA FOLHA

A ãrea ana l i sada nesta dissertação compreende a Folha Cabreú

va ( S F - 2 3 - Y - C - I I - 4 ) , na esca la l:50 000, a qual enco ntra - se del imi

tada pelos meridianos 47o00't^l e 47015'hl e pelos,paralelos 23o15's

e 23030'S. A FI'GURA I mostra a localização da Folha e îlustra a to
ponímia e as princìpais vias de acesso da reg Íão, que abrange pra

t i camen te todo o municTpio de Cabreüva e partes dos mun icípios de

Itu, São Roque, Mairinque, P i ra pora do Bom Jesu s e Santana de Par

naiba, que se encontram situados a noroeste da c idade de São Pau

lo.

As principais vias de acesso ã ãrea são a Rodovia Castelo

Branco (SP-280) e a es trada dos Rome i ros (SP-3ì 2). No extremo nor

te tem-se ainda a Rodov i a l.4a rec ha I Rondon (SP-300), e no extremo

sudoeste um ramal da Ferrovias Paulista S.A. - FEPASA. Uma rede

de estradas vicinais forma uma malha viãria relativamente bem dis

tr i bu ída por toda a ãrea . Existem ainda locais pouco acessiveis, co

mo a região das serras do Japi, do Guaxatubà e do Votu ru na. A ãrea

a nortê do Morro do Putribu, que é drenada peì o Córrego do Chico

Preto, é tambËm mal servida em estradas secundãrìas.

0 relevo é caracterizado por morros pouco êl evados com alti.
tudes médias en torno de 800 m, destacando-se na topbgrafia aciden

tes geogrãficos como as serras do Japi e do Voturuna, niveladas en

tre as cotas l l00 e 1200 m, Nesta úl tima serra local iza-se o ponto

cu'l minante (1238 m) da Fol ha. Destacam-se alnda as serras do Guaxa

tuba ou do Piraí e a do Itaguã, e os morros do Saboõ, Mombaça e da

Viúva. A rede. de drenagem 6 formada por pequenos tributãrios , do

Rio Tietê, que é o princial curso d'ã9ua presente na Folha.
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CAPfTULO I I

. MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS UTILIZADOS

Durante a real i zação deste trabal ho foi uti I i zado como mapS

-base para ì ançamento de dados a Fol ha Topogrãfi ca Cabreúva (SF-23

-Y-C-II-4),, escala l:50 000, edìtada pelo Instìtuto Brasileiro de

Geografia e Estatistica-IBGE en 1972, na qual foram introduz.idas pe

quenas modi fi cações no que se refere ã mal ha de estradas ,secundã

ri as e simpl i fi cações na ordem da equidistância das cu rva s de ní
vel, Em ãreas onde o trabalho foi realizado com maior detalhe luI
çou-.se mão de um mapa-base pìani-altim6trico auxi liar, construído na

escala de. l:20 000, a partir de reduções fotogrãficas das bases to
pogrãtìcas l: l0 000 do Instituto Geogrãfico e Cartogrãfi co de São

P a u I o - I G C / S e o re t a r i a do P I anej amen to -SEp LAN e da Empresa de plane

jamento S.A.-EMPLASA/Secretaria dos Negõcios Metropoìitanos-SNM. A

articulação das referidas folhas topogrãficas l:10 000, na ãrea de

interesse, encontra-se esquematizada na FIGURA 2.

FIGURA 2 - Articuìação das plan
tas topogrãfi cas , esðata I : 10'00t

slb6-rcc
la4u-EitÞLÂsa
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0 estudo fotogeol õgi co fo i efetuadq sobre fotografi as aõreas

na esca'l a aproximada de l:60 000, tomadas em 1965 pelo vôo AST_10 da

Força A6rea Bras'i lei ra-FAB/united states Ai r Force-usAF. Três fai.
xas cobrem toda a ãrea mapeada, correspondendo ãs segui ntes fotos
que são encontradas no foto-îndice ng 5267t 37 578 a 37 583(R 297) ;

37 745 a 37 750 (R 293) e 52 795 a 52 BOt (R 4lB)

Tamt¡6m foram utirizadas as fotografias a6reas na escala. apno

ximada de l:25 000 do levantamento do Instituto Brasileiro do cafõ
IBC/Grupo Executivo da Regìão cafeeira-GERcA, de .l972,. que perten.
cem ãs seguintes faixas de võo:

FA I XAS

276 F

277 L

278 F

279 F

279. J

280 F

280,J
2BI F

282 F

283 F

291 F

Al6m disto uti lizou-se o

( S F - 2 3 - Y - C - I I I ) , na es ca la de

RADAMBRAS I L.

N8 DE FOTOS

35 916 a 35 929
39 093 a 39 t05
37 521 a 37 534

38 487 a 38 497

38 577 a 38 5Bl
3B 557 a 38 56t
39 420 a 39 428
38 531 a 38 544

38 399 a 38 411

39 361 a 39 369
33 966 e sj goz

fotomosai co semi c.ontrol ado de radar

l:100 000, elaborado þelo pröj,eto

I I METODOS

A rea li zação deste es tudo compreen deu as segui ntes etapas:

pesquisa bibliogrãfica e reconhecimento preliminar da ãrea;

mapeamento geoi õgi co s.i stemãti co;

a)

b)



t ra tamen to e interpretação dos d,ados obti dos;

elaboração do Mapa Geolõgìco a.nexo, e do texto f inal

0s e s tudos iniciais consisti ram na pesqu.i sa bibliogrãfica sjs
temãtica de artigos de interesse geral de natureza metodolõgica, e

de artigos de interesse especifìco da geologia da ãrea em questã0,

bem como na recuperação da documentação cartogrãfica disponîveì so

bre a região, em outras escalas de trabalho.0 reconhecimento Seg

lõgico preliminar da ãrea constou de levantamento de perfis bãsi

cos' que foram orientados perpendicularmente ãs estruturas regìo
nais jã identificadas em trabalhos di sponívei s na bibliografia. ts
se trabal ho teve como objetivo a i den ti fi cação das principais uni

dades lìtoestruturais, o levantamento das estruturas presentes no

fabric mesoscõpico das rochas, e o detalhamento geológico em lg
cais onde as reiações estruturais se mostravam com maior clareza.

A seguir realizou-se uma interpretação fotogeol6gica .prelìmi
nar com a elaboração de um Mapa Geolõgico correspondente. Nessa ta
refa foram uti ìizadas principalmente as fotôgrafias aõreas na esca

la de l:60 000,e a interpretação de .imagens de radar.

A segunda etapa constou do levantamento geol ógi co s i stemãti co,

que seguiu duas iinhas orientativas. A primeira buscou a resolução
de problemas encontrados na fase anterior, mediante retorno a aflo
ramentos jã vìsitados. A segunda constou do adensamento das lobser

vações atravãs do ìevantamento de ãreas ainda não estudadas.

Neste detal hamento foram uti I izadas as fotograf.ias aõreas l:25 000

e o mapa-base l:20 000 para a localização dos.pontos de observação

e de coieta de amostras, bem como dos perfis geoì6gicos levantados.
Foram percorridas todas as estradas princìpais e boa parte das es

t'radas secundãrias que cortam a região e foram realizados aìguns

c)

d)
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pe rfì s ao longo de drenagens.

Nes ta fase dos trabal hos cadastrou-se a mai ori a dos pontos de

observação de I i tol ogi as, estruturas e de ocorrêncìas minerajs e ìavras,

sendo que no final do trabal ho esse cadastra¡ìento reuniu o número total de 1295

afloramentos vi stados (APENDICt l). 0s dados da ãrea prõx.ima a ci dade

de Pirapora do Bom Jesus foram em parte compi lados de BISTRICHI

(1982). Foram ainda coletadas amostras em aproxitnadamente 30% dos

locais visitadosr pârô examôs mesosc6picos e.eventualmente micros

cõpicos, bem como para realização'de ensaios colorimétricos. 0s pol
tos onde foram fei tos estudos em seções de lgadas encontram-se tam

bãm assinal ados no APtNDIcE 1.

Durante o trabalho de mapeamento foram realizad.as medi

das si stemãti cas de elernentos do fabric mesoscõpico das roch 1s,
pa ra tratamen to estatísti co.

Posteriormente, na terceira etapa dos trabalhos, foram feitos
es tudos de amostra de mã0, tratamento dos dados petrogrãf .i cos e

estruturais obtidos, fotointerpretação, intègração e interpretação
geraì dos resultados alcançados

0s estudos de amostras de rocha segui ram as tEcni cas e . critã
rios convencionais para exames meso e microscõpïcos. Nestes estu.

dos objetivou-se a.caracterização Jas paragêneses min-erais e das mj.

croestruturas pres en tes nas roc ha s

Tendo em vista que a maior parte dos afloramentos da ãrea ã

de rocha alterada, muitas vezes foi.necessãria a laminação deste

material com o emprego da t6cnica de impregnação da amostra com re

sinas.especiais, que permite preservar seu fabníc microscõpico.

No tratamento estatistico das estruturas planares e iineares

utilizaram-se os princípios tradicionais descritos por TURNER &



'I

l,útlSS (l963), tJHITTtN ('l 966) e RAMSAY (1967). 0 tratamento esraris
tico foi executado automaticamente, utilizando-se o terminal Tek

troni x instalado no I PT. 0 programa uti I i zado permi te o tratamento

rãpi do de dados I ançados em diagramas de igual ãrea (Schmidt-Lam

bert) , por projeção estereogrãfica dos pol os de pl anos e retas ¡ €

traçado de curvas de i sof reqtlênci a,

A metodologia empregada na anãlise geom6trica visando ã re

consti tui ção das fases de dobramento teve uma abordagem estrutural,

pelo fato de que esta fornece meios para superar as naturais limita
ções dos procedimentos estratigrãficos utilizados para este fim.Es

ta anãl i se envolve o es tudo de e s trutu ra s observadas nas escalas

microscõpìca e mesoscõpica e a inferência dos dados assim .obtidos

para a escala macroscõpica, com o auxi'l io da anãlise estrutural g

fetuada em domínios onde existe um bom controle de observações,

A'terminologia e procedimentos específicos sempre que não

consagrados de modo geral são referidos especificamente no decor

rer do texto.

A I ocal i zação dos af Ioramentos ci tados no texto com suas coor

denada s U.T.M., encontra-se rel aci onada no APEND I C E 2.



CAPITULO I I I

ESTgDos ANTtRT0RES E C0NTEXT0 Rtcr0NAL

ESTUDOS ANTERI ORES

Muitos são os trabalhos que abordam direta ou indiretamente a

geologia da ãrea estudada, sendo que ficaria muito extensa a' cita
ção de iodos os trabal hos at6 hoje fe i tos e que g ua rdam re I ação pa

ra com a ãrea mapeada. Dessa maneira destacaram-se da bibli.ografìa
disponivel sobre o assunto os trabal hos cons i derados de mai or in
teresse.

Jã desde os tempos colon'i ais a reg.ião situada entre o pico do

Jaraguã e as cidades de itu e Sorocaba, onde se ìocaiiza a ãrea em

guestão' despertou interesse por. sua geoìogia devido ãs suas inúme

ras ocorrên ci a s de ou ro.

A criação da Comissão Geogrãfica e Geol6giòa da provîncia de

São Pauto, em ì886" deu grande impulso a- sistematização de levaI
tamentos cartogrãficos e de reconhecimento geolõg.ico. Até o fin'al
do sãculo os trabalhos real izados pela comissão permitiram o -reco

nhec i mento de todo o E s tado de São pauto ao l ongo dos principai s

rios.

0s trabalhos sistemãtiôos da ComisSão Geogrãfica. e e.oì õgi.u
permitiram a publ icação do pr.imeiro Mapa Geolõgico do Estado de

São Paulo, na escala de ì:2 000 000 (FL0RENCE & PACHEC0, I929). As

rochas prã-cambrianas são tratadas nesse trabalho de forma não di

ferenciada, tendo sido consideradas de idade Arqueana, segun.do os

cnjtérios cronoestrati g rãfi cos da 6poca.

As rochas epimetãm6rfi cas de São paulo foram separadas das do
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Complexo Cristalino por M0RAES Rtc0 ('l 93p), o qual uti lizou para

eias a denominação de S6rie São Roque. M0RAES REc0 (.l933) caracte

ri za estas rQchas no que se refere ãs litologi:as e ãs estruturas,
quando estende a sõri e São Roque para o Vale do Ri be i ra.

M0RAtS RtG0 & S0UZA SANT0S ( l938) descrevem em detalhe o Srg

nito Cantareì.ra, caracterizando-o como predomi nantemente do tipo
Pi ri tuba

En 1947, o Instituto Geogrãfì.co e Geol6gico do Estado de São

Pau lo edita a prrimeira carta geológica do Estado, na escala

l:l 000 000. Na d6cada de ì950 iniciaram-se estudos de maior deta
'I he, que resuliaram na pubì icação da Folha Geoìõgica de. Jundiai,
na escala de 1:i00 000 (l.tOHLERS et aL., l954). Em ì963 e .l974 

foram

publ icadas mais duas cartas na es ca 1a l:l 000 000 peìo mesmo Insti
tuto.

FREITAS (ì95.l), seguido por ALMEIDA (1955), estudaram os sedi

mentos da Bacia de São Paulo e a tectônica relacionada com a forma

ção dessa baci a de 'i dade Terciãri^a.

FRANC0 (1958) estuda as rochas do complexo metam6rfico da S6

rie São Roque, procurando trazer subsídios para o entendimento das

relações de contato entre as rochas igneas intrusivas e as rochas

encaixantes.

C0RDANI et al . (1961) apresentam um mapa geolõgi co, na escala

de I:20 000, da região do Jaraguã. Descrevem detalhadamehte as ìi
toìogias, o metamorfismo e identificam vãrios sistemas de falhas
presentes na ãrea

c0MES ( 'l962) estuda com detal he o corpo anfi boìiti co do Jara

guã, concìuindo ter o corpo urna origem magmãtica atrav6s de evidên

ci as petrogrãfi cas e de campo

C0RDANI et aL.(1963) anallsam nu..jião de perus as intercala
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þões concordantes de rochas cãlcio-si licatadas em xistos regiona.i s,

as quai s ocorrem nas proximi dades de corpos granÍtì cos . Em função

disto sugerem ter havido um metamorfismo de contato seìetivo, já
que os xi s tos parecem não a fe ta dos por tal evento.

HENNITS et aL. (l967) postulam a existôncia de trôs blocos crus'

tais de sul para norte na regìão p16-cambriana, a noroeste da , cap.i

tal paul i sta e que são denomi nados de Coti a, São Roque e Jundiai,
os quais estão separados por faixas de rochas cataclãsticas, não

definidas formalmente

HASUI ¿¿ aL. (1969 ) defìnem precisamente os três bl ocos acinia

citados, detendo-se mais na anãlise regional do Bloco São Roque, e

abordam aspectos quanto a sedimentação, dobrameritos, metamorfi smo,

inf.trusões graníticas, falhamentos e estratigrafia.
HASUI & HAMA (.l972) obtôm pelo mãtodo de datação geocromol6gi

ca K/Ar, a idade de 6l3 a 645 Ma para os granitos inétrusivos tipo
Pirituba e Varejã0, compativeis com as datações dos . metamorf .i tos

do Grupo São Roque, permitindo reconhecer.se inciclência do evento

Brasi liano nas rochas deste Grupo. Estes autores obti veram para o

anfibolito Ermida, localizado no Bìoco Jundiaí, uma idade de I036

Ma, relativamente mais antiga que as rochas do Grupo São Roque. As

ìnltrusões graniticas p6s-tectônicas tipo Itu forneceram idades de

560 Ma em datações. K/Ar, realizadas por C0RDANI & BITTENC0URT ("1967).

C0UTINH0 (1972) descreve a geologi.a de São paulo e arredores,
detal hando a descri ção das rochas do Grupo São Roque ao norte do

Rio Tietê, e do Complexo Cristalino ao sul deste rio.
HASUI (ì973) estuda a teciônica das folhas de São Roque e pi

lar do Sul. a sud oes te da ãrea de èstudo, caracteri zando as litolo
g'ias, o magmatismo, o metamorfismo, as fases de dohramento e os
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fal hamentos , tecendo tamb6m consi derações sobre a estrati grafi a e

a e vo I ução tectôni ca da reg i ão

HASUI ¿, aL"(1976) tecem considerações sobre a estratigrafia
do Prã-eambriano na região de São paulo, preferindo manter os Grg

pos São Roque e Açungui como unidades estratigrãficas d.ist.in.bas,

. Trabalhos geol6gicos de regionaìização foram reaìizados por

ALGARTE et aL"(1974) e SILVA et aL.(1977), atrav6s de mapeamentos

na escala l:250 000, respectÍvamente das regiões sudeste do Est¡do

de São Paulo e entre Santos e I guape.

HASUI & SAD0t,lSKI ('l976) publìcam um mapa geol6gico da região
de São Paulo e adjacôncias, apresen tando uma comparti mentação em

conj untos de bl ocos justapostos, separados por falhamentos trans
correntes, segui ndo a tendênci a iniciada por HENNI ES e't aL. ( I967),

Aqueles autores canacterìzam tambérn as pr.incipais macroestruturas

da região dentre as quaìs figura na ãrea de interesse parte do Sin

cl i nõri o de Pirapora,

HASUI et aL, (l97Ba) classificam os granitos e granit6ides g

xistentes no Prã-Cambriano paulista e parananense, com a final,ida
de de caracterizã-los de uma forma mais uniforme, utilizando o con

ceito de fãcies lìtolõ9ìco. Distinguem desta maneira vãrios tipos
de granitos e granit6ides pelas suas parti cularìaaAes mineralõgicas,

texturais e estruturais.
HASUI ¿¿ aL.(1978b) descrevem a geoìogia da Serra do ,Japi e

esboçam a evol ução geoi õgi ca desta porção da ãrea ao norte da zona

de falhamento de Jundiuvira. As rochas mapeadas são ectinitos e

migmatitos de idade Pré-Brasi'l iana, provaveìmente atribuîveis. ao

Grupo Amparo.

C0UTINH0 (1980) publica um mapa geotõgico da região metropoli

tana de São PauIo, na escala I;.l00 000, irazendo um quadro pormeno
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rizado das rochas do Grupo São Roque, in,cluindo o reconhecimento

de unjdades litolõgicas não anteriormente descritas, tais como pro

vãve i s metatufos e metamargas.

Recentemente foram feitos trabalhos de síntese sobre o conhe

cinento geol6gico envolvendo a ãrea em questão. BISTRI0HI et aL.

(1981) publicam o Mapa Geolõgico do Estado de São Paulo na escala

l:500 000, acompanhado da nota explicati va elaborada por ALI'4ElDA

et aL:(t9Blb). HASUI et aL.(1982) divulgam uma nota expìicativa do

Mapa Geolõgico do Brasil na escala l:2 500 000, no que se ,"af"."

ao Prã-Cambriano da região costeira entre o Espirito Santo e Paranã.

C0UTINH0 et aL. (1982) estudam a geologia e petrologia de uma

seqüência vulcano-sedimentar do Grupo São Roque na Serra de Itabe.

raba, a I este da ãrea do pre sen te estudo

CAMP0S NET0 ¿¿ aL. (1983) esquematizan uma litoestratìgrafia
para o Grupo São Roque na região de Igaratã e Piracaia e definem

três fases de dob ramento para o mesmo.

B I STRICH I (1982) reconhece que o Sincl inório de Pirapora é

uma macroestrutura relacionada com a segunda fase de dobramento

que afetou as rochas do Grupo São Roque

CARNEIR0 (1983) concluì que os metamorfitos do Grupo São Ro

que foram generaì i zadamente afetados por três fases de dobramento

que gerai^am padrões de interferência observãveis nos afIoramentos

e en macroescala.

I I CONTIXTO REGI ONAL

A Foiha Cabreúva, escala ì:50 000, abrange principaìmente g
reas de rochas hetamõrfi cas do proterozõi co superì or, dobradas e a

fetadas polin/trusões ígneas de grandes proporções! e que se enconv
tram separadas pela zona de falhamento dd Jundiuvira de rochas prova
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velmente do Proteroz6ìco Inferior, as quais estão cortadas por inL
trusões igneas põs-tectônicas (FIGURA 3). A cobertura fanerozõica
encontra-se representada de manei ra restrita na ãrea, bem como a

cenoz6ica atual e p16-atual encontrada nas calhas das pr.incìpais
drenagens

Todas as uni dades pré-cambrìana.s riesta Forha fazem parte da

Região de Dobramentos Sudeste (ALMEIDA et aL.,ì976), cornesponden

do ao Maci ço de Guaxupã e ã Faixa de Dob ramen tos São Roq ue.

lì;l' lI.-Tl. V1" m. l-î-l. El. o ! ,o ,!¡ñ

r;1, Fl. f;1" l-.-l,o litl,, æ=

]l lgglmenlos^terciãrios e guaternãr'ios da Bacia de s.pauro; 2) sedimentos pa
¡eozolcos da uacìa do Parana; 3) Fa'lhas transcorrentes; 4) Gr.añitos e gran.itbïdes;5) Metabasitg:¡ g) Calcãriós; 7) Fitiros; B) Xisrós;'Si aru"iiilos; t0) Mã
tacong lomerados; ìl) Gnajsses e migmatitos. Segundo BISTRICHI c¿ d¿. (19ál)-,'
s impì i fi cado.

FIGURA 3 - Contexto regional da Folha CabÊeúva
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partinentação em blocos delimitados por grandes falhamentos trans
c0rrentes, que foi referida pela primeira vez por HENNIES et aL.

(1967). Estes autores postuiaram a existência, na ãrea abrang.i da pe

la Folha, dos b I ocos Jundi ai è São Roque,que se en con t ram separa

dos pela Falha de Jundi uvira, melhor def in.ida posteriormente por

HASUI eþ aL. (ì 969 )

Com o progresso nos mapeamentos da ãrea prõ-cambri ana pauì i:
ta, HASUI et aL. (.l975) reconheceram a Zona de Transcorrênci a São

Paulo constituida por um conjunto de falhas de rejeito direcionaì
que formam feixes que definem enormes faixas de cisaìhamento. D.:
sa manei ra HASUI ( l9i5b) reconheceû um conjunto de blocos menores

entre os falhamentos de Jundiuvìra e Taxaquara, no domînio do Gru

po São Roque , e que foram agrupados no que es te autor denomi nou de

conjunto são Roque. Na Folha cabreúva foram então reconhecidos os

blocos Pirapitinguì, Moreiras e Juquer.i , deìimitados pelas Falhas

de Itu, Jundiuvira (HASUI, 1975a) e Maìrinque.

Em trabalhos mais recentes no Prã-Cambriano paulista, a subdi

visão em compartìmentos separados por falhamentos .transcorrentês

tem sido utilizada mais restritamente, uma vez que a rede de fa
lhas forma um emaranhado muito. complexo. Entretanto, para a ãrea em

questão, o reconhecimento dos blocos JundiaÍ e São Roque, situados
respectivamente ao norte e ao sul da Falha de Jundiuvìra, no sentido
inicialmente proposto por HENNITS et aL. (.l967), ã ainda útil, ten

do-se ern vista o carãter de delimìtação tectono-estrat.igrãfica que a

inda se atribui a este falhamento.

No Bloco ,Jundiai, na região da Serra do Japi, HASL I et aL.

(.l978b) supõem que as rochas metamõrficas que afloram nesta região

são mai s anti gas que as do Grupo São Roque, devendo pertencer 'uo
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Grupo Amparo. Segundo estes autores, na,ãrea abrangida pela Folha

Cabreúva estão presentes duas formações: a Formação Ermi da represen

tada por metassedimentos predominantemente peliticos, com anfibo

litos e granitõides sintectônicos associados, e a Formação Japì re

presentada por metassedimentos psamo-pelíti cos. As rochas destas

formações sofreram um metamorfismo de fãcies anfiboli to e no caso

da Formação Ermida houve tamb6m migmatização. A xistosìdade, que

ocupa uma posì ção pìano axìal ãs dobras do acamamento reliquiar das

rochas quartziticas, encontra-se dobrada na escala de afIoramento

e redobrada na escala de mapa, sendo este último evento devido aos

falhamentos transcorrentes que ocorrem na ãrea, segundo estes auto

res,

ALMEIDA et aL. ( lgBlb) agruparam as rochas metam6rfi cas da ãrea

da Folha Cabreúva que fi ca no Bl oco J un dì ai, como pe rten cen tes ao

Complexo Amparo. A idade deste Complexo 6 tida como do proterozõi

co Inferior (lrlERNICK et aL.,1981 ), não estando ainda de todo indi
vidualizadas na faixa de ocorrência deste Complexo, as ãreas de ex

posição de sei¡ embasamento jã em parte delimitadas (ARTUR eÉ aL,,
197s).

A questão da denomi nação de Grupo São Roq ue ou Açunguì para

as rochas que afl oram no Bloco.São Roque õ uma questão controverti
da e aihda não de todo resolvida. Lembramos aqui que, a denom.inação

de Grupo São Roque dada a estas rochas ganhou força com o trabalho de

HASUI ¿¿ aL. (1969), quando estes autores redefiniram este Grupo

retomando a denominação inicialmente proposta por M0RAES REG0(1930),

tendo en vista que na opinião daqueles autores a continuidade geo

grãfi ca entre as rochas do Grupo Açungui precisava ser 
'iestada.

HASUI (1973) procura contribuir para a solução deste prob lenia,

chegando ã concl usão de que na regi ão das folhas de São Roque e pi
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,lar do Sul, onde estariam presentes amba,s as unidades, deveria ser
adotada a expressão de Grupo Açungui para todas as rochas metamõrfì_

cas presentes na regiã0. Posteriormente, HASUI (1975b) considera
que as rochas do Grupo São Roque teriam apenas duas fases de defor
mação e estariam restritas aos blocos que compõem o Conjunto São

Roque, enquanto que as rochas do Conjunto paranapiacaba constituí
ram o Grupo Açungui, no qual estão presentes trôs fases de deforma

ç40.

Uma tentati va de di vi são estrati grãfi ca do Grupo São Roq ue fo.i

proposta por HASUI et aL. (.l976), que distinguiram na região de pi

rapora de Bom Jesus duas formações. A inferior (Formação Boturuna)

6 caracterizada por filitos sericíticos uniformes, com intercala.

ções de quartzitos, localmente arcoseanos ou ferrîferoi na parte

basal, pas s an do para rochas carbonãti cas no topo. A s uperi or (FoI
mação Pi ragi bu ) corresponde a uma seq0ênci a de fi I i tos rítmi cos, ou

alternâncias de fi I i tolquartzi to e intercalações grafitosas, que

parecem corresponder a depõsitos de fLysch. Os autores sugerem ain

da nesse trabalho que parte das rochas de fãcies anfiboìito que g
correm nas periferias dos batõlitos de São Roque e da Serra do ita
qui possam representar o embasamento do Grupo São Roque. Nesta se

qtlência ocorreri am rochas como metacongl omerados, descri tos por C0U

TINH0 (1972),e rochas metavulcãnicas.

C0UTINH0 et aL. (1982) acreditam porãm que as acumulações do

Grupo São Roque jã tenham se iniciado com erupções submarinas de

lavas bãsicas que devem pertencer a intercalações de base da Forma

ção Boturuna. Neste nÍvel também ocorreriam precipitações de sedi

mentos siliciosos, tufãceos, margosos e de vasas abissais.
As rochas do Grupo São Roque representan o ciclo Bras.i liano

na ãrea, tendo em vi sta as poucas datações Rb,/Sr real i zadas em ro
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ch as grani tõi des sintectônjcas ao Grupo,, que mostram uma i dade de

640 Ma compativel com as datações K/Ar dos metamorfi tos (HASUI &

HAMA, 1972). No final do Ciclo Brasiliano ocorreram na ãrea da Fo

lha Cabreúva intrusões de granitos põs-tectônicos tìpo Itu, apõs

o que se sucedeu intensa regmagônese responsãvel pelo aparecimento

de fal hamentos transcorrentes .

fi;
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CAPITULO IV

L I TOLOGÌ AS

PRINCIPAIS UNIDADES LITOESTRATIGRÃFICAS

Duas preocupações esti veram presentes durante os trabar hos de

mapeamento geolõgico da Foìha cabreúva. primeiro, ater-se prêferen
cialmente a uma terminologia descritiva das rochas que ocorrem nas

unidades napeadas, de modo que o entendimento das litoiogias fosse
independente o mais possivel de interpretações acerca de sua orf
gem e do con h ec i men to de sua posì ção estratigrãfica relativa. se

gun do, a van ça r, den t ro das ì imi tações do presente trabaì ho, em al.
gumas consi derações a ce rca da onigem das rochas que foram submeti

das ã ação do metamorfismo e da deformação, de modo a contribuir pa

ra um melhor entendimento dos traços gerais da evolução geolõgica
das rochas que compõem as unì dades mapeadas,

A descrição das unidades ìitoestratìgrãficas serã efetuada se

gundo a ordem de empiìhamento que se acredita existir entre ur rnì
dades mapeadas, conforme as convenções adotadas no Mapa Geolõgico
anexo e que se encontram esquematizadas na FIGURA 4. As relações en

tre as unidades serão discut.idas no Capítulo VIII.
Dessa maneira as rochas metam6rficàs situadas no Bìoco Jr!

diaí foram agrupadas em duas unidades. uma onde ocorrem rochas gnãis

sicas' xistosas e anfibotiticas, migmatizadas e que foi adnritida
como pertencente ao Complexo Amparo (Al-MEIDA et aL.,l9Blb) , do prote

roz6ico Inferior, Ainda neste Bloco encontra-se exposta, uma unida
de representada pe I as rochas quartzíti cas das serras do Japi e do

Guaxa tub a, cuja pos i ção estratigrãfica fì cou indef in.i da neste trg
baìho, fazendo ela provavelmente parte ou do complexo Amparo, ou do
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Grupo São Roque.

No Bloco São Roque afl ora a maior

da na Folha que são os metamorfitos do

ao Proterozõico Superior.

uni dade pró-cambri ana mapea

Grupo São Roq ue, atri buidos

Seguem-se na coluna estratigrãfica os granit6ìdes ; sintectôni
cos do fãcies Cantareira, de carãter intrusivo ãs rochas do Grupo

São Roque, os quái s encontram-se representados peios corpos de São

Roque, Sorocaba e por uma pequena área de afloramentos do Batõtjto
da Serra do Itaqui.

Na ãrea mapeada reconheceram-se tambõm intrusões graniti cas

põs-tectôni cas re p res enta da s peìos.corpos de Itu e de Ca choe i ra , e

faixas de rochas catacìãsticas. Finalmente, as coberturas paìeozõi.

ca e cenozõi cas encontram-se representadas , respectì vàmente, poF

sedimentos pertencentes ao Grupo Tubarão (Formação Itararõ) e por

sedimentos aluvionares ìnconsoìjdados do Quartenãrio.

COMPLEXO.AMPARO

0 Complexo Amparo encontra-se representado na Fol ha por uma

faixa de rochas gnaissicas, xistosas e por pequenas intercalações
quartzÍt'i cas e anfibotíticas, a qual aflora entre as falhas de Jun

diuvira e do Pirai, bem como ao norte desta õl,tima estrutura, na re
gião entre os corpos graniticos de Itu e de Cachoeira.

0s afl oramentos normalmente encontrados das rochas deste CoI

p lexo são de rocha al terada ou matacões di s pe rsos no campo, sen do

raros os locajs onde podem ser observadas exposições contínuas de

rocha fresca.

Neste trabal ho foi possivel agrupar as rochas deste Corpì.*o
em trôs unidades. Uma onde predominam gnaìsses granîtic.os, outra
onde predominam gnaisses kìnzigiticos e biotita xistos portadores
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granada,. A te rce i ra uni dade ã rg

corpo de anfibolitos metabasiticos.

de

um

Gnaisses Granit i cos (PIaGn)

Entre a Faìha de Jundiuvira e a do piraíe ao norte. desta es

trutura, na reg i ão entre os corpos graniti cos de Itu e de Cachoei

ra' ocorrem predomi nantemente gnai sses graniti cos , subordi nadamente

hornblenda gnaisses blastomilonít.icos, gna.isses bandados e raros
quartzitos. Esta unidade encontra-se localmente migmat.izada. A pas

sagem destas litologias para as rochas kinzigíticas que afloram nas

proximidades da cidade de Cabreúva se faz de forma transicional,
As quanti dades proporci onai s de pìagiocìãsio (oì igoclãsi o),mi

croclíneo e quartzo verificadas em amostras de gnaisses desta fai
xa mostram, conforme iìustra a FIGURA 5, que se trata de gnaisses

de compos.i ção predomìnantemente granitica (adamellítica). Termos de

composição granodioritica a tonalítica foram tambõm encohtrados. Bio

tita e por vézes clorita são minerais.presentes na rocha, que noI
ma lmen te tem.como mi nerai s acessõri os: apatì ta, zi rcão, opacos , ru

tilo, epídoto, allanita, carbonato, ti tani ta e mus cov i ta. A horn

blenda õ um mjneral que pode estar presente nestes gnaisses compon

do termos tai s como hornblenda gnai sses granodì oríti cos, Tai s ro

chas quando afloram de forma praticamente sã apresentam de modo ge

raì uma coloração cinza, com faixas ou bandas de coloração rosa

clara e branca.

Estes gnaì sses se encontram de um modo geraì defornrados e es

tirados, com mui tos angens, em que a recristalização,parece dorl
nar sobre a cataclase, Desta maneira a textura destas rochas 6 p.re

dominantemente b I a s t om i I o n í t i c a (HIGGINS, l97l ), não fa.ltando pg

r6m texturas mi toniticas,onde o processo .de c a t a c I a s e , p re d om i n a n d o
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sobre o de recristaìização gera milonito,s e protomiìonitos. A gna.i s

si fì cação destas rochas encontra-se ressal tada por .onc"nt.uçõ"s l-
ìongadas de agregados de quartzo deformados, assumindo na ãrea, de

uma manei ra geral , mergul hos verti cal i zados e di reção NE.

FIGURA 5 - Gna i sses do Com
pl exo Ampa ro (pontos ) no
diagranra Q (qua rtzo) / A

(f e I ds pato_a 1 ca ì i no )/ P
(pì agi ocl ãs i o )-. Segundo

SUBCOI!11 ISSION ON TIIE
SYSTIIIATICS OF IGNECUS

20 RocKS (1973).

0bservam¡se por vezes fi letes de quartzo granoblãstico recri:
tal izado associado ã matri z mi crocristal i na quartzo-feldspát.ica-bìo

titica, que envolvem cristais arredondados e/ou lenticulares de

feldspatos. Provãveis restos de textura granular hipidiom6rfica são:

raramente observados nes tas rochas .

0s hor'n b I enda gnai sses bl as tom i I onÍti cos são rochas . consti tuî
das por bandas finas q u a r t z o - fe I d s p ã t i c a s deformadas e'com qua 

"tzi'
recristalizado, rodeando f luxionalr¡ente aug ens e ov6ides deforma

dos de plagìoclãsio (oligoclãsio-andesina). Estas bandas se inter
calam com outras mais finas constituídas 'por massas biotíticas de
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fornadas ou agregados finos de q u a r t z o , ,p 
ì a g i o c I ã s i o e bi oti ta, ro

deandq ovõi des de hornblenda.

. Gnaisses com estrutura bandada formada pela alternânc.i.a,de ft
xas de rochas cãlc'i o-silicatadas com rochas anfiboJÍticas são ta!
bõm encontrados nesta uni dade de mapeamento. As rochas cãl ci o-si I i
catadas são formadas essencialmente de clinopiroxônio (diopsídio¡,
plagiociãsio (bitownita) e quartzo, aparecendo ainda ti tan i ta, epi
doto, ca rbonato, muscovi ta e apati ta, 0s anfi bol i tos são muito ri
ccs em hornblenda, que perfaz aproximadamente gO% da rocha, cuja
composição 6 praticamente integrqlizada com o pìagioclás.io (andesi

na), que se encontra sericitizado.
' Evidências de retrometamorfi.smo säo observadas de modo gerar

nas rochas gnãìssicas desta unidade onde ocorre a ser.icitização do

pìagiocìãsio e a cloritização da biotita

2. Gnaisses Kinzigiti cos (PIaGnk)

Nas þroxìmidades da cidade de Cabreúva,afloram gnaisses kinzi
.giticos e mica xistos portadores de si lIimanita que se apresentam

freqüentemente dobrados e deformados, parcìalmente recristalizados,
retrometamorfi zados e com migriratização de grau variãvelr. preferen

cjalmente concordante com a fol iação da rocha. Encontram-se nesta

un i da de. pequenas i n te rca I ações de rochas q ua rtzit i ca s e anfi bol íti
cas.

A mai or parte dos afloramentos destas rochas encontra-se em a

vançado estado de alteração intemp6ricai podendo-se observar am.os

tras frescas destes gnai sses nas margens do Ri o Tietê, onde este

rio co rta ro cha s desta un i dade. Amos tras frescas de xistos não fo
ram encontradas,

Estes gna isses são consti tuídos. de q ua rtz o, ortocl ãs i o (mì óro
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pertítico), plagìoclãsio (oìigoclãsio), biotita vermelha e verde,

sendo.também portadores de ps e udomorfos i" grunuau, si I ì irnanita e

por vezes de cordierita formando termos tais. como: "granada"-sillini
ni ta-bi o ¿i ta gnai sses, sil li mani ta-cord i eri ta-b i oti ta gna i sses e

bi oti ta- "granada " -si I I i man i ta gnaisses. 0utros mj nerai s ocorrem na

forma de traços, tais como: sericita, muscovita, clorita, opacos,ru

tilo, z i rcão e espinõlio"

A textura destas rochas 6 granolepidobtãstica, com granadas

poiqui loblãsti cas. Texturas blastomi loniti cas são .também observa

das nestas roch as . A e s trut ura õ ori entada e bandada.

As granadas quando presentes nos gna isses se encontram gera]

nente limonitizadas, porém o que chama a atenÇão ã o aspecto macu

lado em que normaìnente este mineral se encontra. Estes porfiroblastos

geraìmente estão p s e u d om o r f i z a d o s em bi oti ta verde. Esta substi

tui ção . de granada por bi oti ta parece registrar um evento tectono

termal sobreposto de natureza retrometamõrfi ca. 0utras reações re

trometam6rficas observadas nestas rochas são: transformação do pla

gioclãsio e si ì limanita em sericita, e biotita vermelha em cìorita.
A cordieri ta, ãs vezes com si I I imani ta i nc lusa, pode ser encontrada

fresca ou tota ì mente seri citi zada.

0correm nesta uni dade si llimanita-biotita xistos, portadores

de pseudomorfos I imoni ti zados de granadas , que passam gnadacì ona 1

menùe para gnaisses kinzigiticos, cujo teor em feldsþatos 6 maior

que o encontrado nos xistos. A biotita e o quartzo são minerais es

senci ai s que ocorrem em proporções varì adas nes ta s rochas. 0s mì ne

rais acessõrios que foram encontrados são.: sillimanita, muscovita

e mìcroclineo. Nestas rochas foi observada sericita como produto de

aì teração da si I I imanì ta.
Estas rochas sofreram migmatização de intensidade variãvdl ,
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porãm normalmente o fenômeno não se apresenta de uma maneira nluito

i ntensa, de modo a predomi nar te rmo s rnais heterogôneos. 0 paleosso

ma dos mìgmatitos'6 gnãissico ou xistoso e o neossoma 6 de compo

sição q u a r t z o - fe I d s p ã t ì c a (plagiocìãsio e feldspato alcalino), sem

ori entaçõo vi sível, coì oração cl ara e granuì ação média.

3. Anfi bol i tos Metabasiti cos (PIaAf)

Nas proximidades da ci dade de Cabreúva ocorre uma faixa de an

fibotitos metabasíti cos que se extende pa ra oeste, ao I ongo do Ri

bejrão de Cabreúva, Estes anfibolitos intercalam-se nos gnaisses

kinzigíticos, c o n c o r d a n t e me n t e com a gnaissificação observada nes

tas rochas

0bservações feitas em seções deìgadas de anlostras destes . anfi bol.i tos

(Pontos CB-576, 595 e 690) mostraram que eles ,ão .onrtituídos esse!
cialmente de hornblenda, tanto parda como verde, e pìagioclãsio (ìa

bradori ta e bi town ita ) , podendo estar presentes na rocha quartzo,

cl inopiroxênio, biotita, clorita, opacos, zircão, epidoto, titani
ta, muscovita, carbonato, apatita e granada. A textura destas ro

chas tem um arranjo granoblãstico.

A hornblenda parda 6 possivelmente primãri.a, enquanto que a

verde seri a secunðãria, ou seja, produto da tr.ansf ormação de pirg

xênio em anfibõ l io,uma vez que se observam I ocalmente núcl eos. , de

cìinopiroxênio no anfibollio e inclusões vermiformes de quartzo em

hornblenda verde, que podem ser resultantes do processo de libera

ção da sitica ocorrida durante a. transformação do clinopiroxônio. em

anfib6lio, tste carãter, mais a presença exclusiva de hornblenda

como o anfibõlio destas rochas, se¡ianr indicações de urn.a origem rne

tabasitica para estes anfibol i tos.

0 plagloclãsio (labradorita cãlcica) pode se mesclar com ter
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mos I abradorít i cos mais sódicos, Loca I m qnte os cristais de plagio

clãsio apresentam bordas intercrescidas com quartzo vermicular(mir
mequita).Em alguns cristais de pìagiocìãsio observam-se fortes evi

dências de cataclase.

A biotita, proveniente da hornblenda, acha-se cie nrodo geral par

cialmente substituída por clorita e o carbonato ocorre como produ

to dê al teração do plagioclãsio.

QUARTZITOS DAS SERRAS DO JAPI E DO QUAXATUBA (PISQ)

A zona de falhamento Jundiuvira controla os contatos t dos

quartzitos da Serra do Guaxatuba, bem como parte dos contatos dos

4uartz i tos da Serra do Japi.'As roc ha s qu a rtzït i ca s da Serra do

Guaxatuba formaÍi um corpo alongado concordante com o trend. das

rochas nri I oniticas da Fal ha de Jund i uvi ra, a prese ntado - se afetadas
pela milonitização que gerou uma foliação e ìineação bem narcadas

nas rocha s quartzit icas.

0s contatos das rochas quartzíticas da Serra do Japi com os

gnai sses graniticos e hor nb t enda gnai sses bl astomiloniticos se dão

ou por falhamentos de baixo ângulo de mergulho ou parecem ser dis

cordantes, e não se observa transição de uma Iitoìogia para oùtra

nas proximìdades do contato. Ao. norte, as rochas quartzîticas apre

sentan.contatos bruscos com as rochas intrusivas do maciço granÍti

co de Cachoeira.

Em meio aos quartzitos das serras do Japi e do Guaxatuba I
correm subordi na damen te rocha s quartzo-f el dspãt icas ou metarc6seos,

netarenitos subarcoseanos, e qua rtz i to s cãlcio-sì'l i cãti cos. Xi stos

e anfi bol i tos de granulação. de fina a mõd i a são raramente encontrados

em meio ãs rochas quartzíticas da Serra do Japi.

As rochas quartziti cas são con s ti tuida s essencialmente 'de
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quartzo, alguma biotita e muscovita e pr,oporções variãveis de feldå

patos..0s quartzitos c ã l c i o - s i l i c ã t i c o s tênr tanbém em sua composì

ção hornblenda, cl inopiroxênio (djopsidio) e epídoto,

0s quartzitos têm de modo geral uma granulação fina e co'l ora

ção cinza cìara. A textura normalmente observada nestas rochas õ

mi I oniti ce e a es tru tu ra õ ori entada.

Em aìguns pontos da Serra do Japi ocorrem nas rochas quartzí

ticas injeções de material quartzo-feldspãtico não deformado, que

de preferência se alojam concordantemente ao ìongo dos planos da

fol iação da rocha (F0T0 I ),e secundari amente preenc hem sistemas de

juntas. Provave ìmente este ma teri a ì granÍtico ã proveniente do ma_

cÍço de Cachoeira que faz contato, ao norte, è0, o, quartz,itos da

Serra do Japi,

C GRU.PO SÃO ROQUE

0 Grupo São Roque encontra-se representado na Folha por paco

tes de metassedimentos detriticos vari ados , que apre s en tam predomi

nâncj a de meta psami tos impuros, de metapsamitos pu ros , ou de meta

pelitos. Metassedimentos quimìcos e quimico-detriticos foram tam

b6m reconhecidos na Folha, bem como a.presença de corpos de anfibo

I i tos metabasiticos.

l. Metässedimentos detriticos variados, com predomínìo de metapsa

ni tos impuros.

Este conjunto compreende uma grande variedade de I itologias
que se agrupan em duas unidades mapeãvei.s. A que encontra maior re

p re s e n t a t i v i d a d e na ãrea mapeada ã a unidade que afl ora .na reg'ião

centro-Oeste da Folha, entre a Falha de Moreiras e o Stock de Sg

rocaba e que 6 constituîda de metarenitos e metarenitos lbandadQs,
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a rcos ea no s a subarcoseanos, suþordinadanlente grauvãqu i cos, com in
tercalações freqüentes de filitos (pSsMt). Na região a leste do Ba

tõl ito de são Roque, nas þroximiclades da cidade de pirapora do Bom Jesus,ocorrem

predominantemente metarenitos de granulação fina, metarenitos arcoseanos, metar

cõseosr.e metagrauvacas, com quartzitos e filitos subordinados (pSsMa).

Na região centro-oeste da Folha atravessada pela Sp-280 e pe

lo ramal ferrovi ãri o da FEpAsA 6 onde ocorrem as mel hores exposi

ções de metarenitos de granulação mõdia a fina e metarenitos banda

dos, estes últimos caracterizados por intercaìações centimãtri.cas a

decim6tri cas ,de filitos. A presença de feldspatos nos metarenÍtos
õ'relativamente comum, o que con fere um carãter arcoseano a estas
rochas, onde os cl a stos norma ì men te en cont rad os são de .mi croc I îneo,
pìagioclãsio e oligociãsio. A quantidade de sericitä presente nas

rochas é variãvet , ocorrendo at6 metagrauvacas , o que permi te i nfe
rir diferentes graus no conteúdo orìginaì de argiìa presente no se

dimento. Estas rochas são cortadas por veios de quartzo que preen

chem sistemas de juntas presentes nos maci ços, ou se encontram em

concordãncia com o bi¡ndamento da rocha

subordinadamente, os fi I itos ocorrem em pacotes mai s possantes

na região acima citada, porém não o suficiente para serem represen
tãveis nesta escala de mapeamento. Localmente, ocorrem porfiroblas
tos e mãculas nos .f i t i t o s , ( p o n t o s CB-109 e i44), cuja identìfïcação
6 dificul tada pelo estado de aì teração .avançado no qual estas ro
chas se encontram.

Relativamente comum nesta unidade ã a oco.rrência de pequeñas

intercalações de metarenitos conglomerãticos com seixos subcentimé

tricos de quartzo. 0bserva-se tamb6m a presença de litocìastos de

quartzitos nos metarenitos que ocorrem nu..n,ro pr6xima ao Ribei
rão da Mombaça (Ponto CB-236 ).
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0s metarenitos quando inalterados ppssuem uma coloração cìnza

clara, porém dificilmente ela 6 observada, uma vez que os aflora
mentos são na g ran de ma i ori a de roc ha aì terada. Nesta s condições,

as cores mais cornuns são o r6seo, r6seo esbranquiçado e amarelad,o.

Na região prõxima ã cidade de Pìrapora do Bom Jes.us afìoram

predominantemente metarenitos de granul ação fi na, metarenì tos ar

coseanos, me ta rc6 s eos e rnetagrauvacas com passagens graduai s pa ra

quartzitos e com intercalações muito localiza.das de filitos e quart

zo-fi I í tos (PSsMa ) . 0s metarenitos tôm uma textura granolepidobìãs

tica que É observada com o auxílio da ìupa ou do mì croscõpio, a

qual 6 desenvolvida pela presença de quartzo e de filossi licatos(se

ricita e biotita). A1ém da presença obrigatórìa destes minerais na

rocha, ocorrem feldspatos em q uantidades variãvei s, podendo estar
presentes tambõm minerais opacos, apatita, turmai ina e zircão.

Passagens gradacionais de ste pacote de rochas pa ra corpos me

tapsami tos mai s puros são observadas na regì ão do coniato com os

quartzjtos da Serra do Voturuna. 0s contatos Çom as. rochas carbonã

ticas e anfibolíticas são abruptos.

2. . Metassedimentos detriticos variados, com predominio de metapsa

mi tos puro s

Esta classe de metas sedimentos õ' constituida 
. 
por fochas

quartziticas que formam corpos por vezes expressivos em mejo ãs demais

roc ha s do Grupo São Roque (PSsQ). Trata-se de meta psami tos essen

cialmente quartzosos com baixo .conteúdo primãrio em argi la e que

se destacam na topografia formando extensas cristas alon.gadas.

0s princi pais corpos de rochas quartzíticas dentro' dos . ì imi

tes do Grupo São Roque são os de Serra do Voturuna e do Morro da

Vj úva, sucedendo-se em importãnci a os corpos dos ntorros do Saboõ
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e da Mombaça, Estes três út timos corpo s ,ocorrem como fa i xas alonga

das situadas entre as falhas de More i ra s e de Mairi¡que.
São roc ha s de granu I ação f .ina a média, de col oração cinza cla

ra ou branca, mostrando recrjstal ização em graus variados, sendo

comum o desenvolvimento de texturas granoblãsticas. Comþõem-se es

sencialmente de quartzo, podendo estar presentes tamb6rn fel dspatos,

seri cì ta, opacos, apatita, turma I i na e z i rcão

Na Serra do Voturuna, BISTRICHI (.l982) registrou a presença
de uma lente ou camada de quartzi to conglonõtri co i ntercalada em

quartzi tos maci ços e que se e ncon t ra assinalada puntualmente no Ma

pa Geoì6gico, uma vez que não tem grande expressão em ãrea. 0s

quartzitos conglomerãticos são principalmente oligomiticos,com sei

xós mi l inétri cos a centimétri cos de quartzo e/ou quartzi to, disper

sos em matri z quartzosa

3. .'Metassedinentos detriti cos vari ados , com predomíni o de metape

I i tos

0s metapel i tos são os termos mai s f reqtlentes que se encon!ram

entre os metamorfitos do Grupo São Roque. Eles aftoram ao norte do

corpo granitico de Sorocaba e numa faixa relativamente estreita en

tre as falhas de Mairinque e de Moreìras-Jundiuvira,. bem como ocor

rem a leste do Batõl i to de São Roque. Q.uando não control ados por

falhamentos, os contatos das rochas netapelTticas com as metapsamí

ticas são de natureza transic'i onal

As litologias pertencentes a esta categoria de. metassedimen

tos têm uma grande variedade de termos, sendo possíve1 separar nes

ta escala de mapeamento basicamente duas unidades entre os . m"tapl

litos. A mais extensa deias na ãrea mapeada 6 a uni dade onde ocor

rem predoni na ntemen te f i l'i tos e quartzo-filitos a xi stos fi nos, e
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subord i na damen te me ta ren i tos (PSsFv), Es,!1 unidade ocorre ao norte
do Stock de Sorocaba, bem como nuna faixa com dìreção nordeste
que fica entre as falhas de Moreiras e de Mairinque, e nuna faixa
que fi ca a leste do Batõl i to de São Roque,, contornando a cidade de

Pi rapora do Bom Jesus e o Morro do Voturuna

Com menor expressão em ãrea ocorrem, em. contatos transicionais
ã unidade acima refJrjda, mica xistos com porfiroblastos de gfanada,

andaluzita e estaurolita, os quais apresentam intercaìações secun

dãrias de metarenitos (PSsXp). Esta unidade encontra-se representa

da a leste do Batõ ìi to de São Roq ue , na regi ão que é cortada peìa

sP-280

Ainda em meio ao pacote metapelitos ocorrem de forma ìocaliza'
da intercalações de xi stos fì nos grafi tosos, Oe provávài s metatu

fos, de quartzi tos com magneti ta e de metacongì omerados predomì nan

temente oligomiticos, as quais se encontram assinaladas puntuaìmen

te no Mapa Geolõgico.

0s fiiitos são rochas de granuìação fi na e pos s uem um brilho
sedoso devido ã presença de finas palhetas de sericita. Al6m do

quartzo e sericita, podem estar presentes tambãm: clorita, finas
paìhetas de biotita, turmalina, opacos, leucoxênio, ilmenita ou ti
tanita.

0s filìtos quando não estão alterados apresentam cores acin
zentadas. Porõm,na grande maioria dos afloramentos,eles estão in
temperi zados , apresentando tona li dades que geralmente adquj rem co

ìorações avermelhadas ou rosadas. Neste estado o bandar¡ento da ro

cha fica realçado. Esta feição 6 decorrente da alternãncia de lei
tos com diferentes composìções mineralõg.icas dìspostos de interva
los nrilim6tricos a centinrãtricos e gue podem se.repetir de uma ma

neira rîtm ì ca .
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0s quartzo fi litos são rochas de granulação fina e composíção

mineralõgica, a quaì muito se assenrelha ã dos f i I i t o s , d i s t i n g u i n d o

-se destes quando o teor de quartzo ul trapassa o de fi lossi licatos,
Al6m da presença obrigat6ria de quartzo e sericita, .'podem estar
presentes fel dspatos que conferem um carãter arcoseano ã rocha, e

acessoriamente clorita, opacos, apatita, turmalina e zircã0.
0s nica xistos porfirobìãsticos tôm maior, expressão na região

ao sul da Serra do Voturuna, onde esta Iitologia passa graduaìmen

te para a uni'dade onde predominam os filitos. Entre as falhas de

Mairinque e a de Moreiras e entre o corpo quartzítico do Morro da

viíva e a Falha de Jundi'uvira ocorrem xistos..em faixas restritas,
cuja passagem para termos f i'l iticos õ pouco nitida e de difícil de,

l imitação, razão peì a qual foram assinalados nes ta ãreà de manei ra

puntual.

As raras amostras frescas de xi stos encontradas em toda ãrea

pos s uen uma coloração ci nza-escura da da pela bi ot.i ta. No geral as

amostras são decompostas e apresentam cores avermelhadas.

0s mica xistos têm uma granulação de fina a nr6dia, textura grano

lepidoblãstica e lepidoblãstica, ocorrendô, por vezes, porfi robl as

tos que se destacam na matriz mais fina. constituem-se essencialmen

te de proporções variadas de.muscovita, biotita e quartzo que con

ferem ã rocha uma foliação hem nítida. Em alguns locais observa-se

tamb6m a presença de clorita na natr.iz xistosa e de mjnerais opå

cos, turmal i na, zi rcão e hì drõxi dos de ferro,
Verificou-se, em alguns loca.is, em mica xistos a presença de

porfi roblastos de g ranada, estauroìita e anda luzi ta, estes doi s úl

timos mostrando-se seri ci tizados. 0corre tamb6m nos mica xistos que

afloram a leste do Batõlito de São Roque a presença de porfiroblas
tos de biotita desorientados que cresceram posteriormente ã folia
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ção da rocha.

Em neio ãs rochas predominantemente xistosas ocorrem intercg
ìações subordinadas de quartzitos e metarenitos finos arcoseanos e

por vezes rochas cãlcio-silicatadas e anfi boi iti cas não representã
veis nesta escala de mapeamento.

TambÉm não representãveis nesta escala de mapeamento ocorrem,

em mei o aos pacotes de netape li tos, intercaìações das I i tol ogi as a

baixo descriminadas, as guais en con t ram- se ass.inaladas .puntua ìmen

te no Mapa Geoì69ìco.

Na regìão a.sul da SP-280, nas proximidades da pedreira de

calcãrio pertencente ã cia. de cimento portland Santa Rica,ocorrem

iistos finos grafìtosos com desenvolvimento de un nítido bandanren

to diferenciado. A anãrise petrogrãfica de uma amostra desia re

gião (Ponto cB-980) revelou uma constituição essencialmente micã

cea e quartzosa. Secundariamente ocorre um mineral opaco (iìmenita?),

turmalina e uma "poeira', de opacos ultrafinos (graf.ita).
BISTRICHI ( l982) identificou nas proxim.idades de pirapora do

Bom Jesus duas ocorrências de rochas que sugerem uma or.igem tufã
cea. uma delas, prõxima ã cabeceira do Ribeirão do Icavetã, ao sul
da Serra de Voturuna (Ponto CB-1267 ) , õ u¡n clorita xisto com ba!
das alternadas de quartzo e cìori ta magnesiana, provavelmente derl
vado de'material t ufãce o bãs i co, mi sturado com se di men tos silico
sos, semelhante a uma ocorrência descrita por C0UTINH0 (1g72). A

outra ocorrência fi ca a oeste de pi rapora do Bom ,Jesus (ponto cB-

-1158), tratando-se de um firito que apresenta ao microscópio fetd:
patos na forma de pequenos augens dissemìnados numa matriz fina,os
quais podem representar fenocristais e/ou piroclastos reliquiares.

Rochas quartzítì cas que passam gradqalmente para i tabi ri tos
foram descritas na região prõxima ao Morro da Viüva, na altura do
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Km 63 da SP-312, por HASUI et aL. (.l969),. Neste local (ponto CB-

-.l059) foi observada a presença de uma rocha constituida de leitos
alternados de q ua rtz o, com I ei tos centim6tri cos de hemati ta-magne-

tita-quartzo, Tamb6m na regi ão pr6xima ao Morro da Mombaça e da Fa

lha de Maìrinque encontraram-se quartzitos com magnetita e provavel-

mente hematita, com estrutura bandada formada pela alternãncia de

lãminas mi l imétri cas ri cas em quartzo, com ou tra s ricas em 6xido

de ferro (P on to CB-53)

Vizinho ao contato setentrional do corpo quartzitico do Morro

da Viúva com os metapelitos, em um corte da SP-3ì2 (ponto CB-106'l),

ocorre um metacongl omerado predomi nantemente ol i gomÍti co, jã descr.i

to por HASUI a, aL, (1969). Trata-se de uma röcha com matriz seri
citica, com sei ios centimõtri cos consti tuidos principalmente de fi
litos e se dun da ri amen te de quartzo e q ua rtz i to, achatados e dispos

tos con co rdan temente com a fo ì i ação da rocha.

4. Metassedimentos quimicos e quimico-detríticos

0s metamorfitos oniginados de sedimentos quimi cos e quími co-

-detriticos què ocorrern no domínio das rochas do Grupo São Roque são

ca I cãri os predomi nantemente dol omit i cos e rochas cãl ci o.s.i I icatadas,

estas últimas apresentando-se como intercalações de menor expre:

são nas. demais litologias.
0s calcãrios parecem ocorrer sonente na região a leste do Ba

tól i to de São Roque, com formas de lentes concordantes com as ro

cha s en cai xantes r cujas d i mensões foram por vezes exageradas ,para

que elas pudessem ser representadas na escala do Mapa.

0 corpo de maior expressão desta região aflora ao,sul da Sp-

-280, sendo explorado pela Cia. de Cimento Portland Santa Rita (pog

to CB-l047). Ele se encaixa em mica xistós, mostrando uma passagem
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gradual para esta litologia. tste catcãrlio 6 formado peìa alternân
cia de bandas centim6tri cas e decim6tricas de cor cinza-clara e

cinza-escura' as quais se encontram dobradas decametri camente, for
mando, o corpo todo, uma estrutura sinformal.

As bandas claras são as mais ri cas em carbonato, com teones

em torno de 60% de CaO (ALGARTE et aL., ]lg74). As bandas .escuras

são rochas cãlcio-silicatadas e biotita xistos, estes com apnoxima

damente l0% de opacos entre magnetita e provavelmente i lmenita e

hematita. Existe nos xi s tos, uma apreci ãvel quantì dade de turmali
na em grânulos finíssimos dispersos¡ posSivermente de origem metas

somãti ca, tendo em vista a proximidade deste corpo de cal cãri o com

o Batõl i to de são Roque. Mineralizações I ocal i zadas de mal aqui ta, a

zuri ta e pirita foram obse rva da s em juntas que cortam à bandamento

da rocha.

um efeito termal foi verificado nas proximidades do contato
de veios pegm,atiticos do corpo granítico de são Roque com a lente
de rochas carbonãticas acima referida, gerando hornfels cãlcio-si-
licatados. Nesta região a foliação se torna mais apagada, mas ain.:

da 6 possivel vê-la em pos i ção plano axi ar ãs dobras do bandamento

composicional formado por camadas mais claras (diferentes carbona

tos) e mais escuras que são constituîdas de feldspatos, anfibõlio
poiquiloblãstico, epÍdoto, carbonato, bìotita (fl ogog i ta ) e muita
titanita acessõria (Ponto cB-.l048). HASUI et aL. (1969) observam

tambem que porções deste calcãrio encontram-se transformadas em

mãrmores, fato este atribuido a uma ação metamõrfica de contato,
As vãri as lentes que ocorrem na regi ão de p i rapora do Bom. Je

sus são de composição dolomÍtica a dolomítica-cälcítica (teores de

ca0 e M90 em torno de 28il e l5% respecti vamente, segundo ALGARTE

e.t aL., 1974), São rochas de granulação fina, compostas por carbo.
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natos' pouco quartzo e eventualmente sericita e material carbonoso.

tstas rocha s pos s uen uma coloração cinza e loca lmente são cortadas
por veios de quartzo mjneralizados ã caì copi ri ta.

Embora as . rochas cãl ci o-s i I i catadas não ocorrem de uma maneì

ra extensiva na ãrea mapeada, localmente elas constituem pequenas

intercalações nos metassedimentos predominantemente pelít.icos, ou

podem se apresentar como transições para rochas carbonatadas. são

no geral rocha s cinza-esverdeadas, de granulação fi na, textura gra

nobtãstica e g r a n o 1 e p i d o b I ã s t i c a e estrutura normalmente bandada,

como a que se observa em rochas c ã I c i o - s i i i c a t a d a s que afl oram na re

gião da Serra do Ribejrãc, p16xìmo ã Falha de Mairinque (ponto CB-

-3Bl ) , onde bandas que contem prati camente s6 epídoto, encontram.

-se i nte rca I a das em outras onde estão presentes: anfi Oãl i o, epido
to e feldspato.

5. Anfibol itos Metabasîticos

0s dois maiores corpos de rochas anfibolîticas que afloram na ãrea de ex

posição do Grupo são Roque ocorrem nos arredores de pirapora do Bom ,Jesus e a

sudoeste desta cidade, na fazenda Lol 1i, apresentando contatos ora concordantes

ora discordantes em reìação aos metassedimentos. Ocorrências menores foram âq

servadas em meio a estes últimos e no interior do Bató1 ito de São Roque, sendo

as mais expressivas assinaladas no l4apa Geológico.

São rochas maciças e com foliação pouco desenvoìvida, de colo
ração cinza a cinza esverdeada, granulação fina a mãdia, cujos cons

ti tui ntes principais são o pIagioclãsio em ri pas al ongadas, piroxê
nio (diopsîdio ou augita ferrifera) e anfìbõlio (hornblenda e .tre
molita-actinoliia). Secundariamente contãm: epTdoto, opacos, ciori
ta, titanita, serpenti na i ntersti ci aì , carbonato e apati ta.

Texturas igneas reliquiares de natureza ofitica, subofítica e
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intergr:anular de rochas ígneas bãsicas foranr identificadas por HA

SUI et aL. (1969) nestes anfibolitos, o que lhes confere um carã

ter metabasitico. couTINH0 (1972) descreve texturas semelhantes em

rocha s anfibo líti cas encontradas no Grupo São Roque, bem como gem i
nados complexos em ri pas pa'l impsésti cas e uma homogenei dade de com

posição mineral que'permitiram atribuir uma orìgem îgnea toleítica,
aos anfibolitos ma¡:eados por este autor
' No i nte ri or do Batól i to São Roque foram encontrados encraves

anfibolîticos, alguns bem recristalizados e outros apresentando e

feitos de saussuritização e cataclase, quando prõximos ã. ronu, ¿]
f aì hamentos.

GRANITOS E GRANITõIDES

As rochas i ncl uidas neste conj un to foram c las s i fi cadas por HA

SUI eú aL. (1978a) como pertencentes ao fãcies Cantarei ra ou Itu.
Elas ocorrem na forma de corpos de extensões:variadas, caracteris-
ticamente discordantes e intrusivos nas seqllências metassedìmenta

res. 0' fãcies Cantarei ra acha-se representado na ãrea por gran,i tõi
.,:^-^-..t-.^^-des porfirõides i n e q u i g ra nu ì a re s , que receberam as denominaçoes tn

formais de tipo Pirituba (M0RAES REc0 & SANT0S, l93B) e tipo Vare

jão (FL0RENCE, 1907). O fãcies Itu acha-se representado por grani

tos equigranulares que constituem os corpos intrusivos põs-tectôn.i

cos de I tu e de Cachoei ra.

1. Granit6i des do Fãcies Cantarei ra

Na Fotha Cabreúva ocorrem do.is corpos principais åe rochas gra

nitõides pertencentes ao Fãcies cantareira denominados Batõlito de

São Roque e stock de Sorocaba. No canto sudeste da Fo.tha aflora,
numa reduzida ãrea, uma ponta do Bat6tito da Serra do Itaqui.
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0s bat6litos de São Roque e da Serr,a do Itaqui são constituí-
dos por granitõides tipo Pirìtuba (l40RAES REG0 & SANT0S, I938) e

e stock de Sorocaba por gran i tõi des ti po Varejão ( FL0RENCE ,I907 ).
0 ti po Pi ri tuba tem uma granul ação m6di a a grossa e uma textu.

ra granular hipidiomõrfica porfírìca dada pela presença de megg

cristais centimãtricos de feldspato potãssìo, com predomîn.io de mi

croclineo, os quais são comumente euédricos e de coìoração .rõsea
ou bran ca , en cont ran do - se dispersos h omogene amen te em uma matri z

quartzo-feì dspãti ca-bi otíti ca, mesocrãti ca, 1 i gei ramente or.ientada,

e de composição granitica (adamellitica) a granod.i orit.ica.
De um modo geral, a cor predomìnante destas rochas . . abrange

tons de cinza, que dependem da concentração då lninerais mãficos,

com manchas rõseas ou brancas devido ã presença dos megacrìstais. de

feldspatos, Coloração esverdeada, muito cornumente observada, 6 de

vida ã.presença de epîdoto nestas rochas. Nelas estão presentes co

mo minerais essenciais: quartzo, microclineo e plagio_clãsio, en

quanto que biotita, hornblenda, epídoto, titanita, opacos, clorita
e apati ta cos tumam aparecer como componentes acess6ri os .

Associados a estes granit6ides ocorrem aìterações variãveis
nas encaixantes representadas por aurãola.s de contato e pela p r:9

sença de vei os e bl osões de pegmati tos e de apì i tos.
0s. contatos dos batõl i tos de São Roque e da Serra do I taqui

com as. rochas epimetamõrficas mostram que estes corpos são intrusi
vos e ci rcunscri tos. Contatos por fal ha são obse rva dos na borda g
ci denta I do Bat6t i to de São Roque, neste caso t ra tan do- se da falha
de I'lairinque

Internamente ao Bat6lito de São Roque ocorre em suâ porção se

tentrional, nas proximidades do Rio Tietê, uma região afetada por

di ferentes graus de catacl ase, ã qual se sobrepõe um hi drotermal'.i s
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mo inci piente, e que pode representar uma al teração deutãri ca do

granito. A anãl ise mesoscõpica destas rochas revela tratar-se de

um granT:to com biotita e muscovìta, rico em quartzo, e com megS

cristais de fetdspato potãssio presentes em menor proporção que a

quela normalmente observada em rochas deste batõì i to.

A leste do Batõl i to de São Roque ocorre um corpo de rocha gra

niti ca, Ieucocrãti ca, aci nzentada, de granu lação mãdia,. com pouca

mica e que comumente se apresenta com texturas cataclãsticas orien

tadas. Este corpo tem uma forma que parece respeitar a conformação

das dobras D2 (vide Cap.V) das encaixantes, aìojando-se nuna estrutura antifor
maì destas dobras. Corpos menores desta rocha. foram observados nes
a --ta regíã0, porõm não são representãveis na escala deste trabal ho.

0 Batõlito da Serra do Itaqui afIora em uma ãrea restrita na

porção sudeste da Fol ha. As característi cas petrogrãfi cas das ro

chas gÉanit6ides que compõem este corpo na ãrea mapeada são seme

lhantes ãs que foram descritas para as rochas do Batõlito de São

Roque.

0 Stock de Sorocaba acha-se representado na porção centro-o

cidental da Folha Cabreúva sob. a forma de um corpo aìongado,ci rcuns

crito, nitidamente intrusivo aos metassedimentos, provocando na

p.orção norte da encaixante uma aurãola de metamorfismo de contato,

onde aparecem xistos hornfãlsicos. Úcorre nes te corpo o

granito tipo Varejão (FL0RENCE, 1907 ),que se caracteriza pela prg

sença de grande quantidade de megacri stais de fetdspato potãssico

centìmõtri cos , predomi nantemente euõdri cos , di spersos em uma ma

trìz granular. A textura destas rochas 6 granular hjcidionõrfica. São ro

chas normalmente cjnzentas, tendendo a tornarem-se rõseas devido

ã presença de megacristais de feldspatos. A composição global des

tas rochas varia de granodioritica a granítica (HASUI et aL.,197Ba).
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2, Gran i tos Põs-Tectõni cos

Aflora no Bloco Jundiai parte dos corpos graniticos põs-tectônicos denomi

nados de Batõìito de Itu e stock de cachoeira. 0s citados maciços ficam situa

dos na ãrea estudada,respectivamente no canto noroeste e nordeste. 0 macìço de

Itu tem grande destaque no relevo, aflorando na forma de matacões de grandes di
mensões e em grande quantidade. 0 mesmo não ocorre com o maciço de cachoeira

que se encontra numa região onde afloram rochas alteradas, com exceção da ãrea

prõxima ã Serra do Japi, onde afìoram muitos matacões.

0 maciço de Itu caracteriza-se por apresentar evidências níti
das de uma i ntrusão põs-tectôni ca, ci rcuns cri ta, com contatos brus

cos e discordantes com as encaixantes. Xenólitos de ro

chas gnãissicas são observados na região do contato do granito de

Itu com os gnai sses regi onai s (F0T0 Z).

0 maciço de Itu -e constituido essencialmente de granitos rõ

seos a vermelhos, leucocráticos, e cujos componentes principais são:

oligoclãsio, m i crocl íne o, quartzo e pouca bì oti ta. Variações compo

si ci onai s atõ granodi oriti cas são observadas neste macj ço. São ro
chas predomi nantemente equigranuìares e sem orientação preferen

cial. tstes granitos têm uma granulação m6dia a grossa e uma textu
ra granuìar hipidiomõrfi ca, definindo o Fãcies Itu (HASUI eÉ aL.,
.l978a)

Foram registnadas duas ocorrências, que se encontram ursinut.g
das no Mapa Geoìõgico, de uma rocha de composição granítica, com ma

triz de granulação fina formada de quartzo, microclíneo e plagio
clãsio, com clorita e epídoto secundãrios, na qual encontram=se Ci.,

persos fenocrist.ais mil imêtricos de microclíneo, plagiocìãsio e me

n.os f reqllentemente de quartzo. 0 aspecto textural dessa rocha ã a

de unr granito pórfiro que representa a incidência de fases subvul
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cãnicas assocj adas ã mani festações magmãti cas . Uma ocorrência fica num

corte da SP-85 (Ponto CB-610) prõximo ao contato do Bat6lito de L
tu e a outra fi ca próxima ao Ri bei rão dos Gomes (Ponto CB-740).

A leste do Batõ1ito de Itu ocorre um pequeno corpo de um 9rg
nito cinza-r-oseo, Iigeiramente orientado, equìgranular e de -granu

lação predomi nantemente fina. Uma amostra (Ponto CB-685) dessa ro
cha revelou uma composição granítica (adamel tltica).

0 corpo granitico que aflora na região do bairro do Bom J.esus

do Bom Fim tem continuidade com o stock de Cachoe.ira (HASUI et
aL., 1969) que se estende mais ao norte da Folha, Este corpo mostra

conta tos di s corda nte s com as rochas quartzíti cas da Se rra do Japi.
Seu contato com as rochas gnaíssicas situa-se numa região onde 6

muito dificil se encontrar afloramentos de rocha, estando ela ta[
b6m nivelada topograficamente. Dessa maneira, o contato nesta ãrea

foi inferido com base na observação de que o granito, por apresentar

acessoriamente magnetita, dá origem a um sojo onde a concentração

deste mineral contrasta com aqueles originados das rochas gnãissi

cas.

0 maciço de Cachoeira 6 formado por granitos de coloração rõ
' sea mesocrãtica e normalmente são equigranulares, por6m podem ser

observadas variedades inequìgranulares. Sua granulação é'fina a mã

dia, raramente grossa, e normaìmente eles mostram uma ligeira ori
entação. Uma amost.ra localizada no ponto CB-652 reve l ou ter. uma

compos i ção g ranít i ca (adamellîtica). No geral es te gran i to asseme-

lha-se ao granito Itu peìa sua cor e equigranularidade; distingui!
so-se deste pela composição, presença de uma orientação incipiente
e uma granulação mais fina.

'lìl



43

ROCHAS CATACLÁSTICAS

0correm na Fol ha Cabreúva rochas cataclãsti cas que atestam g
nãrgicas movimentações de natureza transcorrente, cujos efeitos ob

servados nas zonas de falhamentos traduzen-se por uma significati-
va variedade de termos titotõgicos gerados por catacìase, os quais

pässam gradacionalmente entre si. Adotararn-se nesse trabalho ' as defi

nições e a cìassifica.ção de rochas cataclãsticas propostas por

HIGGINs ( .l971), calcadas en sua maior parte em cri térì os qualitati
vos.

A zona de rochas cataclãsticas mais importante que ocorre na

Folha é a do falhamento de Jundiuvira, que se desenvolveu principal.

mente a partir das rochas encontradas no Bloco Jundiaí. Seguem em

i mportãn ci a as fai xas de rochas cat acl ãs ti cas das fa lhas de Mairin

que e do Pirai. Os termos que compõenr estas faixas de rochas são

milonitos, ultramìlonitos, protomilonitos, cataclasitos e filoni
tos, apresentando subordinadamente m i I o n j t o - g n a i s s e s e blastomi lo-
nitos (HIGGINS, l97l).

A séri e protomil on itos-ni I onitos - ultramilonitos caracterìza

-se por abranger rochas com estruturas de fluxo onde a cataclase -e

dominante sobre os processos de neomìneral ização-recristal ização,

dístinguindo-se estes termos entre sì pelo volume aproxìmadoi em

porcen tagem, dos porfi rocl astos presentes na rocha. Jã os . catac la

sitos diferenciam-se das rochas pertencentes ã s6rie acima peio fa

to de não po.ssuírem estruturas de fluxo. A série mi ìonito-gnaisses

e blastomilonitos caracteri za-se por abranger rochas. nàs quai s o

processo de neomineralização-recri stalização domina sobre a catg

clase (HIGGINS, l97l ).
A zona de falhanento de Jundiuvìra corta roprincipalmente
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chas graniticas e quartzíticas, As primeiras são formadas essenci

almente de microclîneo, plagioclãsio (oligocìãsio) e quartzo; og

tros minerais que normalnente compõem a rocha são: biotita, serici

ta, cl ori ta, ti tan i ta, zi rcão, allanita, opacos, apat i ta e epídoto.

A Falha do Pi rai corta rochas q ua rtzít i cas da Serra do Japi e

rochas gnãíssìcas do Complexo Amparo, afetando-as em variados graus

de deformação. Esta estrutura foi inferida no domínio do granito I
tu, tendo em vi sta o notãvel I i nèamento marcado pel o Cõrrego .¿o

Fundã0, que tem a mesma orientação desta zona de faìhamento, porém

não se observou ao I ongo desse val e. a p res en ça de rochas catacl ãs

t i ca s ,

A zona de falhamento Mairinque se insta'l ou princìpalmente em

rochas granitõides do Bat6l i to de São Roque, consti tuindo o conta

to ocidental deste bat6lito com os metamorfitos do Grupo São Roque.

Nos metapelitos deste grupo, os efeitos de mi lonitização são difi
cei s de serem i denti fi cados, princi palmente nos casos on de não se

observam estrias de movimentos ou intercalações metapsamîticas.

Dependendo da natureza da rocha afetada pela cataclase, resui
tam milonitos de diferentes aspectos. 0s mais freqüentes na área

são os mi lonitos grossei ros, originados de rochas graníti cas, e que

apresentam um aspecto foliado dado por faixas micãceas que se in
tercalam no materiaì q u a r t z o - fe I d s p ã t i c o . Ao mi croacõpi o observam-

-se faixas irregulares de composição predomÍnantemente micãcea, em

finas palhetas de ãglomerados de biotita, formando um arranjo flu
xional em torno de bandas e lentes quartzo-fetdspãticas ìntensamen

te quebradas. Nas faixas feìdspãticas notam-se remanescentes de me

gacristais de microclÍneo e plag.ioclãsio que adquirem formas alon

gadas , estando por vezes rotaci onados
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Em quartzitos cortados pela Falha dp pirai, se observa locaf
mente (Ponto cB-524) uma lineação pronunciada originada de mine

rais opacos anõdricos (hematita, ilmenita, leucoxênio), estirados
e orientados segundo a foliação milonitica da rocha formada por
grãos de quartzo alongados. 0correm tarnb6m neste local . minerais
opacos eu6dri cos bem desenvolvidos (pirita), com textura poìqui lo
blãstì ca e certamente com desenvol vimento tardì o em rel ação ao ci
salhamento

Foram observados mi loriitos dobrados e crenulados nas zonas de

falhamentos de Jundiuvira e do Piraí. A ocorrôncia observada naque
'I a zona de falhamento se encontra localizada num corte da estrada
que leva ãs torres de TV do alto da Serra do ,Jap.i que f.ica nas

proximidades do contato das rochas quartzíti cas ( pon to CB-494). Tra

ta-se de uma rocha formada por faixas cinza-claras e cinza-escuras,
dobradæ eìn escal a centimãtri ca. A banda mai s cl ara 6 consti tuída
p0r quartzo micro-granulado e recristalizado e por porfiroclastos
de microclineo e oligoclãsio e por pouca seriaita e epídoto. A ban

da mais escura cont6m os mesmos minerais e concentrações de bioti-
ta fina, cl ori ta, seri ci ta e l eucoxên i o,

Na zona de falhamento do PiraÍ, observa-se num corte da Sp-g5,

a 2 km da cidade de Cabreúva (ponto CB-6.l4), uma rocha de .granuia

çao muito fina que ao ni.croscõpio não apresenta evidências de milo
nitizaçã0, a não ser taìvez a presença de raros corpos fusiformes
quartzosos, e que pode ser classificada como um q u a r t z o - b i o t i t a - a c

tinolita xisto. No entanto, ao nÍvel mesosc6pico foi observada uma

lineação contida na fol iação desta rocha, sendo interpretada como

o resultado de uma deformação por cisalhamento impressa nuna rocha

onde a recristalização total parece ter s.ido facilitada pela ex.is

tência de uma granuìação originaìmente bem fina. posteriormente es.
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ta rocha foi afetada por uma crenulação que deformou a foìíação
a I ineação que es tavam nela contidas.

F COBERTURA PALEOZTICA

No linite oes te da Fo I ha, nas proxim'i dades da es tação Dona Ca

tarina da FEPASA, ocorrem sedimentos da cobertura paleozõica da Ba

cia do Paranã em discordância sobre o embasamento cristalino. A

fai xa de af,l oramentos. destes sedimentos õ de pequena expressão, a

longando-se na direção E-l,l. Esta ocorre-ncia jã tinha sido assinala
da no trabalho de HASUI e, aL. (1969).

As.características dos sedimento.s que se encontram no local
acima-mencionado õ de natureza ftúvio-gtacial, permitindo que se.

estabeleça uma correlação com os dep6sitos da Formação.Itararé, do

Grupo Tubarã0.

A espessura da cobertura pal.eozõ.ica que aflora na Folha é pe

quena e, como jã foi dito, sua expressão areolar é restrita. Regio

na'lmente ' esta cobertura é um remanescente erosi vo de sedimentos do

Grupo Tubarão aflorantes na borda da Bacia do paranã, situada mais

a oeste da quadri cul a mapeada (vi de F I GURA 3).

Na Folha ocorrem depõsitos com estratificação plano-paralela

em discordância angular sobre os metassedimentos do Grupo São Ro

gue. As características dos estratos variam de ponto a ponto, co[
preendendo sedimentos arenosos, sil tosos, argì losos e conglomerãti

cos .

As melhores exposições destes sedimentos podem ser observadas

no km 68 da SP-280 (Ponto CB-74). Neste loca1 pode ser identifica
do a presença de trãs estratos. Na base do depõs.i to ocorre um dia

nictlto com uma espessura em torno de 1,5 m, o qual pode ser descr!

to cor¡lo um conglomerado polimîtìco, com seixos variados, até deci
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mõtri cos , d'i spersos numa rnatri z arenosa. ,0s sei xos comumente encon

trados nessa camada são de quartzitos, metarenitos e quartzo, apie

sen tan d o- se por vezes estri ados.

Ainda no depõs ito referido logo acima encontra-se sotoposto

aos di ami c ti tos da base um banco de arenito fino, de cor branca a

cinzentada, com intercalações centim6tricas de argiìa que apresen

tam estrutura em "chama". Es ta camada de arenito possui uma espe:

sura de 2 a 5 m, e, acima dela,,ocorre um tilito com espessura ,em

torno de 2 m. Este til i to apresenta seixos bastante semelhantes aos

encontrados no diamictito da base do depósito. Es tetè seixos encon

tran-se di spersos numa ma tri z siltosa, de cor acinzentada, e aume n

tam em quantidade, quanto maior for a proximidade com o embasamen-

to. Neste iltimo pode ser visto um pavimento estriado. -

COBERTURAS CENOZOI CAS

A cobertura cenozõica presente na Folha ã marcada pela presen

ça de sedimentos aluvionares que ocupam as calhas das princ ipais

drenagens, e bai xos terraços, el evados de poucos metros em rel ação

ao nível de base atual . 0s depõsitos de maior destaque encontram-se

distribuidos ao l ongo do Ribei rão do Pi raí, nas prox i mi dades da ìo

calidade Bom Jesus do Bom Fim, e em alguns pontos do Rjo Tietê, Cons

tituem-se em dep6sitos de sedimentos inconsolidados recentes de

cascalho, areìas e argi las, mal selecionados, com seixos de 'granu

ìação varidda, subangulares e subarredondados.
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CAPfTULO V

ESTRUTURAS

I GENERALIDADTS E DEFINIÇOES

Foi dada ênfase neste trabalho ao estudo das estruturas prg

sentes nos metamorfitos da ãrea estudada, e que. podem ser classifi
cadas como de natureza reliquiar (estruturas primãriàs) e de natu

reza tectônica (estruturas secundãrias).

Algumas estruturas reliquiares podem ser observadas, em fun

ção de sua preservação, nos metamorfitos de grau fraco a m6¿io Uo

Grupo São Roque. Jã em rochas metam6rficas de'grau maìs alto, como

ã o caso daquel.as pertencentes ao Complexo Amparo, a obserVação de

estruturas reliquiares 6 dificultada, entre outros fatores, pelo

aumento. na granulação das micas, quartzo e feldspatos.
A importância da observação das estruturas reliquÍares nos tec

tônicos é a de que elas fornecem informações importantes sobre a

polaridade estratigrãfica da seqtlôncia (topo e base das camadas ou

estratos) ' constituindo-se numa ferramenta normalmente utilizada na

reconstituição da estratigrafia de pacotes deformados e metamorfi

zados , e das deformações sofri das pel a rocha.

Com relação ãs estruturas secundãrias foram estudados os dife
rentes tipos de foliações,lineações, dobras e falhas. Verificou-se
no decorrer do trabalho que as juntas, ao terem sido desenvolvidas,

não afetaram a geometria geral herdada dos maciços, razão .. peia

qual. não foram estudadas em maior detalhe,

E comum a utilização do termo foliação para designar estrutu
ras pìanares encontradas em rochas metam6rfi cas deformadas, no sen

tido de que ele 6 um termo genãrico e abrangente (H0BBS et aL.,lgt'e-).
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Dessa maneira incluem-senesta categolia os'diferentes tipos de folia

ções p'lano axiais (clivagens ardosiana, de crenulação e de fratura,

xistosi Cade e bandamento di ferenci ado) observados nas rochas de

grau metamõrfi co fraco a médio do Grupo São RoQUê, cujas definj

ções são encontradas no trabalho de H0BBS et aL. (op.eít.).

llos tectôni tos do Bl oco Jundi ai encontra-s e tambõ'm um bandg

mento gnaissico (HOBBS et aL., 1976, p.230) e uma fc'liação de f I uxo, de

natureza blastomilonîtica (HIGGINS, l97l).
H0BBS et aL. (l 976 ) , baseando-se em trabal hos-especifi cos de

outros pesquisadores, destacam o fato de que a morfologia microscõ

pica das foliações plano axiais varia consideraveìmente, mesmoquan

do somente uma foliação estã sendo considerada. Esta variação pode

estar associada ao grau metam6rfico, ã posição da foliação em rela

ção ã estrutura como um todo,e ã litologia.
Lineação ã um termo que define de uma maneira precisa qua'lquer

elemento ìinear do fabric observado nas rochas, constituindo-se¡

dessa manei ra, numa fei ção penetrati va deste fabrie. No presente

trabalho foram importantes as lineações de origem secundãria asso

ciadas ã deformação das rochas.

Linhas de charneira de dobras são estruturas lineares que po

dem ser, ou não, um elemento do iabníe, e desta forma constituí-
rem-se em I i neações. Normalmente pequenas crenuì ações ou .år"rgu

ções são I ineações na escala mesoscõpi ca, € r neste senti do, estas

feições serão consideradas neste trabalho, scr¡do referidas co

mo lineações de crenu'lação.

Lineaçõel d.finidas pela intersecção de duas superficies são

comuns em rochas que foram dobradas e que tâm foliação pìano axial,
guardando esta fei ção'uma reì ação geom6tri ca de paralel i smo para
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I
i

com o eixo da dobra. E importante lembrar que ocorrem lineações de

intersecção que não envol vem sõ o acamamento ori gi nal da rocha. Es

te ã o caso,por exemplo,Quando unta fo'l iação secundãria 6 cortada

por uma outra fol iação penetrativa dando origem a pequenas brenuìg

ções ou corrugações associadas ã intersecção destas estruturas.

Exi ste uma I i neação comumen te desen vol vi da em zonas de rochas

mi I oniti cas, cujos grãos foram reduzi dos por catacl ase e/ou recri s

talizados. Esta feição ã definida por quartzo. em forma alongada fu

si forme, m'inerai s a ele agregados. e ovõi des de minerai s f racamente

deformados, rodeados normalmente por quartzo deformado e/ou recris

talizado. Esta lineação serã referida neste trabalho como "linea

ção milonitica" e na escala da amostra de mão ela se mostra como

uma fei ção penetrati va.

Es tri as de es pel ho de fa I h a (sLíckensides stz,iae)são es trutu

ras I ineares geralmente não penetrativas na escala mesoscõpica,nem

necessariamente constantes em atitude,e que se acredi ta ter uma re

lação de paral elismo para com a direção do movimento relativo en

tre os blocos relacionados com sua origem. Sempre que estas feições

foram observadas no decorrer do traba I ho , el a s foram anotadas .

As dobras e os si stemas de dobras são des cri tos e cl ass i fi ca

dos com base em cri.t-e,rios que permitam agrupar um ou mais atribu

tos relacionados com o dobramento. H0BBS et aL. (ì 976, p. 349) con

sideram o termo "estilo de dobra" em sentido abrangente,quando en

gìoba todas as f e'ições morf o'l6gi cas .de uma dada estrutura ou grupo

de estruturas.

Neste sentido são entãà d'escritas feições tais como: a forma

da dobra em perf i'l (ângu'lo interf lancos, f orma do ãpice), a presen

ça ou ausênci a de uma. f o'l i ação pl ano axi a'l , o ti po de f ol iação pl a

no axial, e o fato de a dobra ser cilíndrica ou não. 0s sistemas de

I

)

o'
I

j

,l
t

I



5l

dobras são descritos basicamente pela su¡ amplìtude e comprimento

de onda, pela presença ou não de simetria, e pela vergência (d9

bras Z ou S).

TURNER & hlEISS (1963) propõem una classificação das dobras

com base na forma da linha de charneira, combinada com a fonma da

superficie axial, e uma outra classificação considerando a orienta-

ção geogrãfica da superfície axial, combinada com a orientação da

linha de charnei ra. Esta ít tima classi fi cação, mujto uti I i zada,per

mite separar dentre as dobras de natureza plano-ci líndricas, Ìaque

las que geografi cantente se constituem em antiformas e sinformas,ou

em dob ra s neutras. RI CKARD ( 1971) estabelece uma re p res en tação na

forma de um diagrama triangular para as dobras classificadas cont

base nos cri t6ri os de ori entação aci ma referi dos, e CARNEIRO(1983)

propõe uma forma de representação em mapas das dobras assim classi

fi cadas , a qua I 6 utilizada tambêm neste trabaì ho (FI GURA 6).
RAMSAY (.l967) propõe uma classificação geom6trica das dobras

observadas em perfil, com base no padrão das is-ogonas de merguìho,

se convergentes (classe 1),se paralelos (classe 2 ou similar)rou se di

vergentes (.classe 3), a qual 6 tamb6m utilizada neste trabalho.

Tendo em vista que os fatores que controlam' uma determinada fa

se de dobramento não são únicos (l,lILLIAMS, .l970), tem-se que um de

terminado estilo de dobra e/ou padrão de orientação.nem senpie são

atributos especiai s de uma determinada geração de dobras. .Neste

sentido o uso do estilo das dobras e/ou padrão de orientação pode

levar a equivocos. Por6m, em locais onde não existe continuidade'fí
sica entre os afloramentos, nem a polarÍdade das camadas se mostra

com nitidez e freq0ência, como ã o caso da ãrea nu quui' foi reaìi
zado o presente estudo, o uso sistemãtico e consistente da observa

ção do estilo das dobras ã um meio cle que se pode lançar mão para reu
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FIGURA 6 - Representação em pìanta, nos quadrados, de dobras d,ispostas segun
do o diagrama de RICKARD (.1971 ). .apad CARNEIRO (.l983).



'53

nÍ-las em grupos que se acredita ter uma,origem comum, e, destâ for

ma, oct¡par uma posição similar na seqüêncìa dos eventos geoìõgicos

(|{ILLIAMS , 1971), Estes são os pressupostos que foram consi derados

neste trabalho.

Neste sentido a expressão "grupo de dobras" aqui uti'l izada se

refere a uma assenbt6ia de estruturas que possui o mesmo estilo e

características de orientaçã0, ggm a conotação èronolõgicá do ter

mo "geração" ou da expressão "fase de dobramento"

Para se chegar ã definição das fases de dobramento deve-se 1ançar mão de

critõrios de orientação e de.superposição de estruturas. 0s critérios de orien

tação normalmente não são por si só conclusivos em ãreas defonnadas complexamen

t'e, o que torna os critõrios de superposição mais út"i, puru a definìção de ge

rações de dobras sucessivas nestas ãreas.

Quando se anal i sa a superpos i ção de duas fases de dob ramen to

que formam sistemas com mesma amplitude e comprimento de onda, 6

comum lançar-se mão da observação dos padrões bìdìmensionais de in

terferãncia entre tais sistemas, com base na descrição de RAMSAY

( l967), que considera ser de natureza similar o sistema superim

posto. Neste caso a exceção se faz com relação ã observação do pa

drão um (caixa de ovos).

As relações Ce superposi ção entre os di ferentes ti pos de cl i va

gens pläno axiais assocìados aos esti los das dobras são ferramen

tas que ajudam a compreender a relação .entre as diferentes fases

di dobramento de uma ãrea, quando se assumem os pressupostos refe

ri dos I ogo acima,

Com re I ação a estruturas

na ãrea zonas de falhamentos

lo de mergulho.

de natureza rúpti t , reconheceram-se

transcorrentes e falhas de baixo ângu
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II BLOCO JUNDIAI

0 Bloco Jundiai serã dividido em dois dominios para efeito de

anãlise dos dados estruturais, ou seja: o domînio onde ocorrem as

uni dades de rochas gnãi ssì cas e anfiboiîticas do comp I exo Amp a ro
(Domínio I) e o dominio onde ocorrem as rochas quartzîticas da ser
ra do rlapi (Domínio II), que se encontram i lustradados na FIGURA 7.

l. Dominio I

As rochas que ocorrem no Dominio I são gnaisses, xistos e mig

mati tos, com pequenas i nte rca 1açõe s de quartzì tos (pIaGnk ),que pos

suem superficies correla'cionãveis entre si, e que podem ser generi

camen te de s c ri ta s . como :

a) um bandamento gnãissico, mi limãtrico a centimãtrico, forma

do por lâminas ora nais ri.cas em biotita, ora mais ricas em

guartzo e feìdspato (Sb). A este bandamento se associ a uma

textu.ra b I as tomi I on ít i ca;

uma xistosidade, evidentemente bem marcada nas rochas xi:
tosas, porõm menos pr'onunciada nas pequenas intercalações
quartzÍti cas que tambÉm estão presentes neste pacote (Sr).
Essa foliação s6 foi estudada ao nivel mesoscópico;

estruturas estromatîticas ( S a ) , a p re s e n t a n d o por vezes neos

somas boudinados e paleossomas de natureza xistosa, com

textu ra mi I oniti ca associ ada.

As superficies S5, Sx ê S. mostram no campo relações concordan

tes. Não se observaram evidências de superposição entre estas super
fíciesr nem a presença de dobras infrafoliais a eias associadas.

Nos afloramentos situados neste dominio não ã rara a ocor
rência de dobras em escala mãtrlca afetanio quarquer uma das super.

b)

c)
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ficies acima citadas. São dobras que aquj serão referidas como per

tencentes ao Grupo Dn, Normaìmente elas possuem flancos fechados a

abertos, ãpi-ces angulosos e ligeiramente espessados. A ocorrência
de uma dobra deste grupo, prõxima ã ci dade de Cabreúva ( ponto CB-

-576), afetando estruturas estromatiticas encontra-se ilustrada na

F0T0 3. A FOT0 4 mostra deta lh es de um neossoma deste mi gmati to
que se encontra boudi nado. Nestas dobras não foi observada a pre

sença de uma foliação plano axial, por6m nos afloramentos foi co.n]

tatado que seus planos axiais se orientam segundo a direção E-trl , e

mergulham de modo geraì para sul.0s eixos destas dobras são sub

horizontais.

As estruturas do Domínio I esquematizadas na FIGURA 7 são do.

bras do Grupo Dn. A FIGURA B mostra que o eixo î da àirtribuição
em guirlanda dos polos das superfícies S6, S* e Se, med.idas neste

dominio, coincide com as lineações-b destas dobras, que normalmente

são encontrad.as em pequenas intercalações quartzíticas, na forma

de ìineações minerais definidas por "cordões" de quartzo alongados,

A FIGURA 9 ã um exemplo de um conjunto destas lineações obtidas num

afloramento situado no Loteamento do "Vale das Nascentes,' (ponto

CB-569) onde a foliação do mica xisto bastante alterado que aí o

corre constitui uma estrutura Dn (FOT0 5).
Foi observado em a lguns afì oramentos que as superfíci es que

constituem as dobras do Grupo Dn foram suavenente onduladas .numa

posição aproximadamente ortogonal ao seu plano axial e ao seu eixo,
Na unidade onde ocorrem os gnaisses de composição,predomìnan-

temente granitica (PIaGn), foi observado, com mu.i ta freqüência, que ã

gnaissificação da rocha se associa uma textura blastomilonítica for
mada por concentrações alongadas de quartzo deformado e pela prg

sença de muitos augens de feldspatos. Esta foliação encontra-se de
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FIGURA 9 -.Diagrama das Iineações-b, doral, associadas a dobra D,,, observada no
te ame n to "Val e das Nascentes".
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maneira geral em posição vertical e com di,reção E-l.l, ã qual normal

mente se associa uma "lineação milonítìca" sub-hori zontalizada.

A presença de dobras nesta uni dade é rara, Foram por6m obser

vadas em uma drenagern que desce as encostas da Serra do Japi ' na

região ocidental (Ponto cB-1295i, dobras centim6tricas do bandamen

to composicional dos gnaisses. Este bandamento ã definido oor fai
xas que são:

nai s ri cas proporci onalmente em quartzo recri stal i zado que

se concentram nas regiões prõximas aos ãpices das dobras;

de rochas cãlcio-silicatadãs, compostas basicamente de pro

porções iguais de diopsídio, plagioclãs"io e quartzo, com

granulação mõdia e textura granoblãstica;

de um anfibolitico com aproximadamente 90% de hornbìenda,

A dòbra ilustrada na FIGURA l0 ã do bandamento descrito acima

e possui um perfil que nostra ápices e.spessados e flancos fechados.

Ela não possui foliação plano axial, por6m foi verificado no campo,

que o plano axial dessa dobra tem uma direção NE e mergulha para

SE, e seu eixo sub-horizontal. se orienta na direção NE.

Como o estilo e a orientação destas estruturas são semelhan

tes ãs dobras do Grupo D¡r observadas no Domínio I,elas serão ten

tativamente enquadradas neste grupo também.

0s dados de campo permitem dizer que no Dominjo I ocorrem ge

neral izadamente dobras do grupo D¡ r enQuanto que na unidade onde

predominam os gnaisses graniticos estas estruturas .são observadas

mais raramente. Como não foram verificados padrões de superposição

entre as dobras do Grupo D¡ para com outras estruturas, elas serão.

referi das generi camente como Grupo de .d.obr.as Dn.

a)

b)

c)
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FIGURA l0 - Dobra Dn con ãpice espessado. ponto CB-1295, para descrição das bandas viöe explanação no texto

z, uomlnro ¡I

.As rochas gue ocorren no .DomÍnio I I., que se encontra represen

tado na FIGURA 7,são quartzitos da Serra do Japi (pISQ). Quando se

*observa em detalhe estas rochas,ã possîvel descrever nelas a prg
:sença de três superficies, guais sejam:

ô) .um bandamento composicional (Sc) de ordem mi lim6trica, que

,åo microcõpio se .mostra formado peìa presença de bandas ora

-môis ricas em biotita, ora mais ricas em quartzo, No campo

'foi observad¿ tambãm a presença de um bandamento centim6tri

.co formado de metarenitos de granulação fina e quartzitos;

b) ,uma foliação milonTtica (Sm). formada por fitas de quartzo
,deformado e estirado, que ôo nivet mesoscõpico'se revela co

mo uma "xistosidade";

c) .unr crenulação (Sç¡) que deforma as duas superfÍc.ies acima

cittdas e que 6 observãvel ao n:Ível microsc6pico. Lembra-se

dffiffi
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aqui que as intercalações metapeliticas neste Domînio são
' observadas mu ito raramente, o que di fi cu lta o mapeamento da

superfíci e Sçr.

A superficie Sm normalmente se apresenta paralela ã superfÍ
cìe Sc e somente em cas os especiais vemos aque I a superfÍc.ie trun
cando esta úttima. Esta situação corresponde ã ocorrôncia das do

bras Grupo D'r. Estas estruturas são observadas muito raramente no

domínio em questã0. Na estrada que dã acesso ãs torres de TV na

Serra do Japi, prõximo da zona de falhamento de Jundiuvira, foi ob

servada uma dobra centim6trica ¿o UanAamento composicional (Sç),da

classe s imi ì ar, com fl ancos ce rra dos a fechadds e ápi ces angulosos

e de natureza intrafolial (Ponto CB-493). A fol.iação pil ano axial
destas dobras õ a superfícìe S¡¡, e ao,eixo b destas estruturas se

associa. uma lineação mineraì formada por quartzo estirado e filmes
de mi ca,

Foi observada tamb6m, nas proxìmidades das ca¡eàiras do Ri

beirão dos Padres (Ponto CB-542), uma dobra centim6trica a decimãtri

-¡-f ti :ca de uma banda quartzitica intercalada em outra metapelît.ica .mui

to alterada. No quartzito ocorre uma forte tineação formada por

quartzo alongado e que estã associada ao eixo da dobra. Esta ìinea

ção encontra-se contida na superficie S¡ que se apresentq deforna

da (FoTo 6).

No locais.onde as dobras D'., foram observadas não foi possi

vel correlacionar o bandamento composicional das rochas com o aca

mamento, uma vez que as rochas se encontravam muito alteradas, Isso

não permitiu. um estudo em detalhe que pudesse .revelar a existãnciade

es tru turas primãrias.

Neste domînio foi observado um outro grupo de dobras que serã
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referido como Grupo D'r. Trata-se das dobras que deformaram a su

perficie Sm descrita acima. HASUI et aL, (l97Bb) fizeram referêncìa

a que o fechamento das dobras de xistosidade ã raro na

Serra do Japi, e citaram o caso de uma dobra que possui perfit isõ

paco ou similar, De fa.to, no Domínio II aqui analisado, o fechamen

to das dobras D'2 se mostrou raro tamb6m. Ci ta-se o caso da obser

vação de uma estrutura deste tipo num corte de uma estrada que dã

acesso ã Serra do Japi ( Ponto CB-513), no seu I ado oci dental , prõ

ximo ao loteamento "Chãcaras Encostas do Japi ". Neste local a do

bra D'2 6 ao tìpo normal horizontal, tem flancos abertos, não po:

sui foliação pìano axial visÍvel mesoscõpi camente, nem lineações-b

áo ti po mi nera I a ela associ adas.

Nas proximi dades das cabecei ras do Rj bei rão dos Padres foi ob

servado que as fineações-b de uma dobra perten.cente ao Grupo D'l

encontr'a-se deformada (Ponto CB-542). 0 diagrama da FIGURA lt mo:

tra que os polos destas. lineações se distribuem em torno de um cir
culo minimo parcial, fato este que pode ser interpretado como um

dobramento flexural desta lineaçã0, utilizando-se da propni edade ci

nemãtica peculiar deste tipo de dobramento que 6 a de que qualquer

lìneação reti linea herdada deve manter um ângulo constante com o

e.ixo da dobra, em qualquer segmento planar da superfícìe ., dobrada

(TURNER'& hlEISS, 1963). t provãvel que esta deformação sêja corre
'I aci onãvei ãs dobras do Grupo D'2.

A pobreza de ocorrência de dobras mesoscõpicas D'r, bem como

a falta de uma foliação plano axial e de lineações-b nestas estru

turas permìtem apenas que se estabeleça aproximadamente a configu

ração dessas estruturas na escala do Mapa Geol6gico. O diagrama da

FIGURA l2 mostra a distribuição dos potos da foliação S, na ãrea

correspondente a.o Dominio II. 0 ei xo n deste diagrama ã sub-hori
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104 potos

FIGURA ll - Diagrama das
ral, de dobras do Grupo
CB -5 42, na Serra do Japi

D i agrama de S c h r¡ i d t - L a m b e r t ,hemisfõrio inferior.

I i neações -b, do ti po I i neação mine
D'ldeformadas fìexuralmente. Pontõ
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I

l

FIcURA l2 - Diagrama 'Tr da

Diagrama de S c h m i d t - L a mb e r t ,
hem'i sferio i nferi or.

foliação S, medida.no Dominio II.

60 poìos
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zontal.

Apesar dos poucos da dos di sponíve.i s

ã superpos i ção de estruturas, pode-se aî
dob ramen to, a saber:

no Domíni o I I com rel ação

reconhecer duas fases de

a) fase de dobramento,Fn: caracteriza-se por dobras do Grupo

D'1, intrafoliais, com flancos cerrados a fec.hados,da clas

se similar, com foìiação plano axial do ti po Sr, e linea

ção-b do ti po mineral, formada por quartzo al ongado. prova

velmente esùas dobras não são coaxiais ã fase Fn*.,'. Caso

se confirme a hipõtese de que a superfície Sc corresponda ã

estrati fi cação reliquiar (SO), estas dobra.s re pres enta rão

a primei ra geração na ãrea;

b) fase de dobramento Fn+t: caracteri za-se por dob ra s do Grg

po D'2, de flancos abertos, provavelmente do tipo flexuraì,
sem foliação plano axial e sem I ineações-b do tipo mineral

associadas. Estas dobras são responsãveis pela macroestrutu

. la que se observa no DomÍnìo II,.

III GRUPO" SÃO ROQUE

l,; Estruturas Rel iquìares

Embora as estruturas reìiquiares tenham sido observadas.em vã

rios afloramentos do Grupo são Roque, s.eu mapeamento sistemático na

escala deste trabalho ficou prejudicado devido ao intenso intempe

rismo que afetou as rochas de um modo geral, e.a.conseqüênte 'au

sãncia de boas exposições, al6m do fato delas não serem distribui-
)r toda a ãrea -das uniformemente por toda a ãrea.

. A estratificação.reliquiar ou acanamento (Sg) 6 uma feição que

pode ser vista nas rochas metam6rfi cas de grau fraco do Grupo São
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Roque. Normalmente ela 6 plano-paralela p pode ser observada em es

cala mesosc6pica pela vari ação composicional da rocha (bandamento).

0 bandanento se aprêsenta normal mente continuo e coff espessura re
gular, podendo se manifestar, por exemplo, pela variação de cor entre
as diferentes bandas que compõem as rochas fitÍticas, quartzo filí
tí cas e metareniti cas.

Estratificações graduais podem ser observadas em metarenitos,
como ã o caso, por exemplo, daqueles que afloram na região do .lo
teamento "Porta do so1", e ao iongo do ramaì ferroviãrio da FEpASA,

Nesta região, distingue-se, por meio de uma apreciação.visua1-tãcti1,
uma graduação no diâmetro do quartzo, maìor na base da camada.

0utras estruturas primãri as têm sido observadas nos metamorfi
tos do Grupo são Roque, tais como estruturas e s t r om a t o ì i t i c a s nos

calcãrios dolomiticos explorados peìa cia. de Mineração Ferro-Manga

nês S.A. (Ponto cB-22) e nos carcãrios pertencentes a,,pedrei ras Lor

li'l em Pirapora do Bom Jesus, segundo BERGMAN & FAIRCHILD (s.d.).
Nestes locais foram identificados estromat6litos com formas colu
nares que podem apresentar ramificações paralelas e ligações late
rais entre si. Estruturas tipo piLLou Laoas foran tambãm observa
das em rochas metabasíticas situadas nos arredores dessa cidade, se

gundo FIcUEIRED0 et aL. (.l982)

2- Folìações

Diferentes superficies-s (TURNER & !JEIss, 1963) observadas

no dominio das rochas do Grupo São Roque :ão ,folia
ções plano axiais, e como tal estão associadas ao estiio das do

bras que são vi stas nas rochas metamõrfi cas deste Grupo.

A clivagem ardosiana (Sr) ã um tipo de estrutura pranar conti
nua que se observa nas rochas de grau metamõrfico fraco (fi ìitos)
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do Grupo São Roque. E1a ã formada essencjalmente peìa orientaçãore

gular de minerais pìacõides, em geraì fi lossi licatos. Normalmente

a c'l ivagem ardosiana ã caracteristica de rochas que têm uma granu

1ação mais fina do que a dos fìlitos, porém, o uso da denomìnação

clivagem ardosiana para tais rochas 6 tamb6m correto(HlBBS et a7.,,

1976, p, 229). 0bservou-se que esta fol iação normalmente ocupa uma

posição paraìe1a em relação ao bandamento composicional da rocha.

A xistosidade (S, ) ã uma foì i ação que se desen vol ve nas .ro

chas metapelÍticas (xistos com ou sem p o r f i' r o b I ã s t i c o s ) do Grupo

São Roque de grau metam6rfi co pouco mais elevado do que os filitos.
Ela pode.ser considerada como uma versão ma'i s evolúída da clivagem

ardosiana dos filitos, na qual a granulacãc dos minerais que a formam'

6 mai s faci lmente observada ã vi sta desarmada

Nos filitos é comum a ocorrência de uma clivagem de crenull a

'ção rnuito't'ina (S3) que na escala da amostra de mão se mostra con

.um aspecto co.ntínuo. Esta clivagem 6 melhor identifjcada ao nivet

microsc-opico, manifestando-se como do tipo discreto ou gradacionaì

e zonal (F0T0 8);, no sentido proposto por B0RRADAILE et aL.(1982),

.segundo estes autores o termo discreto se refere ã forma bem defi

¡ida com que a clivagem de crenuìação se apresenta em relação aos

microlîtons, enquanto que o termo zonal Ieva em conta que a clìva
gem ocupa uma fração consi derãvel do volume da rocha. Esta folia

ção,norfologicamente'se assemelha ã descrição da "clivagem de crenu

lação 1" de CARNtIR0 (ì983).

Como foi dito acima, na escala mesosc6pic'a, a foìiação S3 se

mostra como um conjunto de pìanos muito pr6ximos entre si, apresen

tando-se com aspecto contÍnuö, sendo que no entanto algumas vezes

é possiveì identificar a presença de microdobras associadàs a esta

foliaçã0. 0 que facilita a investigação de campo desta cìivagem e.

RE-.
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a presença de um carãter lígeiramente diferenciado que esta foìia
ção possui r Qrrê¡embora sutiI ã escala mesosc6p.i ca, pode ser em mui

tos casos i denti fi cado com o auxiì i o da lupa. tsta cl i vagem se de

senvoì ve em filitos, quartzo filitos e xi stos fi nos, cuj a distri
buição se mostra bastante ampla na Folha. As principais ocorrên

ci as de rochas metapeliticas deste ti po ocorrem a norte do Stock

de Sorocaba e a oeste de Pirapora do Bom Jesus.

Nos mi ca xi stos, com ou sem porfi robl astos, que af lorat;t na re
gião a sudeste de Araçariguana ocorre um bandamento diferenciado
(Sa ) eue pode ser visto faci lmente na escala de amos tra de mão , 0b

servou-se que regionalmente esta feição se associa ã S3.
' Nas rochas metapelíticas da ãrea estudada 6:comum a ,ocorrên

cia nos afloramentos de uma outra clivagem de crenulação que afeta
as foliações descritas acima, mostrando-se f reqllentemente com pla

nos espaçados desde frações de mi limetros, at6 poucos mi'l imetros,
sendo este caso o mais f reqllente (su). t comum a ocorrênci a de:kink

-bands associados a esta clivagen. Morf ol og.i camente esta foliação
se assemelha ã "clivagem de crenulação 2" descrita por CARNEtR0

(1983) e,na ãrea estudada,ela.se orienta preferêncialmente segunào

a di reção nordeste, e, secundari amente, segundo a d.i reção noi^te-sul.

Clivagens de fratura (S6) são normalmente observadas em ro

chas metapsamíticas, porãm são feições que não se mostram p.n"t.l-
tivas nos afloramentos, possuindo um aspecto descontínuo e um espa

çamento variãvel entre os planos, normalmente da ordem subcentimã-

tica a centim6trica. Esta foìiação costuma aparecer associada a S,

e a 55.

3. Lineações

0bservou-se na ãrea mapeada que a I i neação de intersecção(L'1)



69

gerada pela superficie S.t ou S, sobre o acamamento reliquiar da rg

cha (Sg) não aparece com f reqtlônci a. Este fato pode ser expl i cado

pelo paralelismo entre aquelas foliações e a superficìe SO gue na

mai or pa rte das vezes se veri fi ca no campo

Entretanto, mai s comum na ãrea 6 a ocorrênci a 'de uma 1i

neação de crenulação (L2) gerada pela superficie S, ou SO sobre a

superfície S., ou S' re s p e c t i v a me n t e . Como esta I ì neação 6 mui to a

pertada, ou mesmo mascarada peì o carãter zonal da superfîci e S.r, e

pela natureza nitidamente diferenciada de superfície S4, na maior

parte das vezes a feição de campo que se observa da 'lineação L, ã

somente a intersecção entre as superfícies que a definem.

' Mais outras duas lineações de crenulação ocorrem na ãrea mg

peada. Trata-se das ìineações Lr geradas pela superfície SU sobre

as superfícies S, e S'ou sobre S, e SO.

4. Dobras

Reconheceu-se no domínio dos metamorfitos do Grupo São Roque

a ocorrência generalizada de três grupos de dobras, aqui referidos

como Dr, D, e Dt.

As dobras do Grupo Dl afetaram o acanamento reliquiar (SO)das

rochas. A clivagem plano-axial destas dobras pode ser do tipo ardo

siana (S.,) ou mesmo uma xistosidade (S2). Seu fechamento não 6 ob

servado com muita f reqllência na ãrea estudada, sendo porãm consta

tado em alguns locais da Folha. Um deles foi observado no Km 57

da SP-280, pr6ximo ao morro da Mombaça (Ponto CB-56); gutro na re

gião a norte do Stock de Sorocaba, p16ximo ao c6rrego da Brajaiã

(Ponto CB-754), e um terceiro situado nas proximìdades da estação

de Morei ras da FEPASA, no canto sudeste da Folha (Ponto CB-197).

Estas dob ra s são desenhadas pela at ternãncia de um bandamento
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metapelitico e metapsamitico (so) de ordèm decam6trica (FIcuRA

13) ou centim6t.r'i ca(FIGURA l4b), Ao mìcrosc6pico observou-se, no

caso da dobra representada na FIGURA l4b, a presença de uma cliva
gem plano axial do ti po S'

IEl^PSAyt103

rE IAPEL I1O3

ffi
tli\¡t

II

ilcUE4 l3 --Dobra D., desenhada peìa aìternãncia de metûpsamitos e me
tapeìitos (So),formåndo padrão de interferãncia em laçoi com dobral
D, Que ten foì iação plano axiaì do tipo S". Esse conjùnto encontra-
sè suavemente deformado por Sr. Pontos CBilgT, proxìmidades da esta
ção lllore i ras da FEPASA.

0 perfi I 
.das 

dobras D1 observadas 6 do tiþo simi lar, com

flancos fechados a cerrados. tstas -dobras tôm uma rel aç'ão de cog
xlalidade para com as estruturas D2 descritas a seguir, nos rocais
on de eìas foram detectadas.

','i17r'
tíi,/. -,,
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Nestes locais, com exceção daquele representado na FIGURA 13,

observou-se tambEm a presença de uma superfície de cisalhamento pa

ralela ã roliação S¡ r Que pode estar associada a um evento de trans

posição da superficìe so, o que daria um caráter intrafoìial ãs do

bras Dr.. Esta hipõtese ajudar.ia a explicar a relativa ausência de

fechamentos destas estruturas na Fol ha . ,

tmbora as dobras D1 não sejam fei ções tão freqüentes na Foì ha,

as foliações S.¡ ou S, que fazem parte de seu estilo, podem ser nor
malmente vistas ocupando uma pos i ção paralela ã superfîc.ie so. Des

sa maneira pode-se também supor que dobras Dl sejam isoclinais, q

que dificul ta a recuperação no campo das lineações L.',
As dobras do Grupo D2 são as mais comuns na ãrea mapeada,ocor

rendo extensivamente desde a escala mesoscõpica ató a macroscõpìca.
Estas dobras afetaram a superfíc.i e SO e a foliação S.| ou S2, e seu

fechamento pode ser observado com relativa freq0ênc.ia, mostrando
perfis típìcos das dobras com ãpices espessados, mais próx.imos do

tipo 1c e 3 de RAMSAy (1967) e flancos fechados a abertos (FIGU

RA l5). A folìação plano axiaì freqüentemente associada a estas do

bras ã a superfície S3 ou S4r Que pode se apresentar em leques di
vergentes nas bandas incompetentes que se dobraram segundo a clas
se 3.

Em muitos aflòramentos estas dobras têm um canãter pìano-ci-
lindrico (F0T0 7). porõm, quando 6 possivel se observar boas expg
sições como no caso daquela ilustrada na FIGURA .l4, o p.l ano axial
destas estruturas se mostra curvo.

A partir das observações de que: l) as superfícies SO e Sr,ou
SO e S, são normalmente paraìelas entre si;2) o carãter curvipla
nàr das dobras D2 não õ acentuado e 3) as dobras D2 se mostram nos g
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floramentos at6 como estruturas decam6tr,icas,foram reconstitriidas
dobras em escala macroscópica relacionadas ao Grupo D2, com base

nas observações da vergência de c'l i vagem (BELL, lgBl) e da ve rgên

cia de dobras nenores assjm6tricas (ROBERTS, 1974) . Tais clobras se encol
tram representadas no Mapa Geolõgico. 0s elementos do ¡abríc nesos

cõpico uti I i zados nesta anãl i se foram as I i neações L, e as folia
ções S.' e Sr,ou S, e SO

.alo9a ll lo ¡

FIGURA I5 - Dobras D,, das classes lC e 3 de RAIISAY (1967)
Ponto CB-3.l8, na maÉ9em ,do Ri o Tietã

As dobras D2 níacrosc6picas formam uma sucessão de antiformas
e sinformas, estruturas estas que têm de modo geral eixos sub-hori
zontalizados e plano axiais vèrticalizados. A variabilidade dos ele
mentos geomãtricos relacionados com estas dobras pode ser vista.no
Mapa Geolõgico, e a FIGURA l6 ilustra a tendãncia geraì dessas ma

croestruturas.

. 0 Grupo de dobras D3 forma um conjunto de estruturôs que re
presentam a deformaçãå simultânea das superfíc.i es SO, Sl e S3, ou
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S0, 52 e 54, o que por si sõ dificu'lta sêu estudo. Entretanto, con

siderando que a foliação S.., ou Sr, associadas ao grupo de dobras

Dl norma'lflente são paralelas ã superficie SO, temos, na prãtica,
que a ocorrãncia das dobras D, se restringe basicamente ao redobra

mento da foliação S., ou 5r,e ao dobramento da fotiação S3 ou

s4.

A ocorrência na esca'la mesoscõpica de dobras centim6tricas D,

envolvendo a superficie 5., ã reg'istrada com relativa freqüância na

ãrea estudada, nostrando normalmente flancos abertos a suaves e ãs

vezes k¿nk-bande associados (F0T0 g). por6m, o que se observa com

maior regularidade na ãrea 6 u¡na suave onduìaç{o dessa superfîcìe
pela fofiação 5U. Esta í1tina superficie se faz sempre presente, nos

-metape'l itos e a ela se ass-o-ci a una lineação L3 (FOT0 I0).

As. dobras D3 representadas no Mapa Geoì6gico s.e referem ã de

formação da foliação S, ou SO pela superfície SU. Estas macroestru
turas foram demarcadas a partÍr da observação das relações geomé

tricas entre as foliações 55 e 53, ou entre as foìiações SU e S4.

E.stas estruturas podem se constitüi n em dobras neutras ou não, con

.forme i I us t ra a FI GURA 16 .

5. Superposições

CoÍto foi visto anterioÍÌnente, as relações de superposição entre as

d'iversas estruturas obserszadas numa determinada área são ferramen-

tas importantes para se estabelecer a seqllência temporal que' ocor

re entre elas. Estas relações podem ser anal.i sadas desde a escala

mìcroscópica at6 a macrosc6pìca, quando se assume'uma correspondên

ciô entre os padrões estruturais observados em cada escala. Dessa

qaneira serão referidas aqui as re'l ações de superposição entre os

diferentes tìpos de foliações ieconhecidas na ãrea, bem como uquu

Ð



76

las relacionadas ãs dobras enquadradas nun determinado Grupo.

Com referência ãs relações de superposição emtre fol iações

foi observada na mai oria das expos i ções de metapel i tos a ocorrên

cia de três foliações plano axiais, relacionadas aos grupos de do

bras descri tos anteri ormente, cujas rel ações quando observadas em

detalhe se mostram como as que foram vistas no ponto CB-56 e que

se encontram esquematizadas na FIGURA .l4. Neste caso, como jã. foj
dito anteriormente, foi observada ao nível microsc6pico,em dobnas

centimétricas do acamamento (SO), a p,Ì?esença de uma foliação plano

axial tipo clivagem ardosiana (S¡). Normalmente, por6m, es,tas duas

supérficies são paralelas e encontram-se deformadas formando do

bras decam6tricas D2 (FIGURA l4a). A foliação plano axiaì destas'
dobras é uma clivagem de crenulação t.ipo discreto e ronul (S3) que

trunca as superficies SO e S., conforme ilustra a FIGURA I4c; obti
da a parti r de observações fe.i tas ao nível mi crosc6p.i co. A fol i a

ção S,¡ pot suô vez, encontra-se suavemente deformada por SU.

Foi destacado na introdução deste capítuìo que as.reìações de

superposição entre dobras ficam bem definidas" em certos cas os,quan

do se analisam duas gerações com sistemas de escala comparãveìs, e

quando a geração superìmposta 6 do tipo simi lar.
Padro-es de i nterfere-ncia entre dobras dos Grupos D., e D, são di

ficilmente observados no campo, tendo em vista que 6 mais comum a

ocorrência de pequenos ãpices isolados de dobras Dr. Dobras deis tes

dois grupos, no ;entanto, mostraram-se coaxiais peìo menos nos lo
cais onde elas foram observadas. Tal coaxialidade ã ..comprovável

quando se observa o padrão de i nterferência em laços entre dobras

mãtricas dos grupos acima referjdos, tal como foi encontrado nas pro

ximidades da estação de Moreiras da FEPASA, no canto su'deste da Fo

lha (FIGURA i 3) .
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Padrões de interferência entre dobras dos Grupos D, e Dt de

sistemas comparãvei s na escala mesoscõpica são muito raros na ãrea

mapeada. Um exempl o deste caso foi cons tatado a sudoeste de Araça

riguama, num corte situado no.Km 4B da SP-280 (Ponto CB-ll). Neste

local as dobras D2 possuem planos axiais com direção NNl,ll e caimen

to para leste, os quais se encontram deformados por dobramentos su

perimpostos,D3, Que têm planos axiais verticalizados com d,ireção

NE. 0 ãngulo entre os eixos das dobras D2 e D3 6 aproximadamente or

togonal. Esta situação geornétríca corresponde ao padrão de'interfe

rência tÍpo 2 (cogumelos) de RAMSAy (t967), que foi observado no

'local . Situação semelhante, em termos de orientação de estruturas,

í tam¡õm observada. no Km 57 da mesma rodoviu, *, proximidades do

14orro da Mombaça (FIGURA 14). Porõm, neste local, não se oúr""uu no

afloramento padra-o de interferôncia entre dobras Dt e Dr, tdndo

em vistä o carãter muito"rarefeito"destas últimas dobras. Neste ca

so ã de se esperar que a interferência entre estas estruturas fol
se visível somente na escala do Mapa. Por6m, não existe contraste

litoìõgico nesta região que possìbilite a visualização de estrutu-

ras de ì nterferênci as nesta escal a

Un crit6rio adicional do qual se pode lançar mão para se ana

lisar a relação temporal entre as dobras do grupos D2 e D,6 o de

orientaião dessas estruturas, .e dos elementos do fabnic mesoscõpi

co que 'l he compõem o estilo, na escala do Mapa Geolõgico. As pririci

pais macroestruturas D2 e D, encontram-se il ustradas na FIGURA 16 '

. A anãlise destes dados mostra que no geral as. dobras D, apre

sentam elxos sub-hori zontal izados e pl anos axi ai s subverti calizados,

com direções variadas, Todavia, em locais mais restritos' como nas

proxìmidades da Falha de Jundiuvira,ao sul do C6rrego dos Gomes'os

eìxos das dobras D2 têm um caimento em torno de 500 para norte' N'os
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metamorfitos que ocorrem a leste do Bat6lito de São Roque os ptg

nos axiais das dobras D, mergulham, dê um modo geraì, para Ies,te.

As dobras D, lançadas no Mapa Geot6g,i co são menores em número

q uando comparadas com as Dr. Porõm, pode-se observar que elas se

distribuem preferencialmente segundo a direção nordeste, e, secun

dariamente, segundo a direção norte-sul, da nesma maneira que a fo
rì açao s5.

A relativa constância de orientação das dobras D, e da folia-
ção plano axial associada, q uando comp a rada com a tendênci a de dis

tribuição mais irregular das dobras D, e dos elementos do f abz,ic

mesoscópico associado a estas dobras, ã um crit6rio de que se pode

íançar^ mão, junto com as outras reìações d. ,rp."posição jã descri

tas, parg di zer .que as dobras D, afetaram as D2.

A anãl ise geomãtrica em detalhe do domínio destacado na FIGU

RA 16,qde corresponde ã região drenada pelo C6rrego do Itavoca, na

altura da SP-280 (Domínio A), .revela as seguintes relações entre
os dados de orientação dos elementos do fabz,ic mesoscõpìco que aí
foram obtidos e que se encontram ilustrados na FIGURA ì7, .quais

sejam:

- no diagrama A as superfÍcìes SO/S., se distribuem em torno

de uma guirianda, mostrando que elas foram dobradas ciìin
dri camen te (dobras D2);

- o poio da guirlanda referida acima coincide com a or.i entação

das I i neações Lo do di agrama D, as quai s estão associ adas

ãs dobras D^:¿'

- no dìagrama B a foìiação S3 ocupa uma posição pla'no axiat ãs

estruturas DZ. Esta foliação cont6m as lineações LZ nepre

sentadas no dì agrama D;
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. no diagrama C a foìiação SU discorda da orientação das

truturas rei acionadas com D2. A esta for i ação se associanr

tineaçoes L, representadas no diagrama E.

6: Fase s de Dobramento.

Tendo em vista as relações de superposição e os padrões de g
rientação observados entre os grupos de dobras Dì, D2 e Dr,,pode_se
dizer que' na ãrea de ocorrôncia das rochas do Grupo são Roque,são
discerníveis três fases de dobramento, a saber:

- fase de dobramento Fr: caracteri za-se por dob¡nas do Grupo
0.,, de fìancos fechados a cerrados, ou mesmo isocìinais, da

classe similar, com foliação plano axial do tipo ci.i vagern

ardosiana (S., ) ou xistosidade (Sr). provavelmente estas do

bras fora¡¡ extensivamente .coaxiais ãs do Grupo D, e eram re
cumbentes, tendo em vista a grande freq0ôncia de eixos sub

-horizontalizados das dob ras Dr;

- fase de dobramen to Fr: caracteriza-se por dobras do Grupo
..Dr, de flancos fechados a abertos, com ãpices espessados,
mai.s prõximos da classe lC e 3 de RAMSAy (.l967) , com folia
ção pìano ¡xial do tipo clivagem de crenulação discreto e

zonal (S3) ou bandamento diferenciado (S4). Esta fase de do

bramento ã" responsãùeì pela configuração das principuis rnu

croestruturas observadas na ãrea¡,

- fase de dobr.amento Fr: caracteriza-se por amplas ondulaçQ.es

em.macroescaìa que se refìetem na escala n¡esosc6pica atrg
v6s .de.dobras D?. Estas dobras possuem fiancos abertos a suaves emos. J q JUqVs) C _

tram una foliação plano axial do tipo cìivagem de crenuiação
com espaçamento normalmente mitimétrico (S5).

es

as
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IV FA LHAS

0correm na Fol ha Cabreúva importantes zonas de faì hamentos ver

ticais de natureza transcorrente, resultantes de esforços horizon
tais que atuaram apõs a estabiìização tectônica da ãrea. Uma zona de

falhamento de baixo ângulo de mergulho, provavelmente de empurrã0,

foi veri fi cada no contato oci dental das rochas quartziti cas da ser
ra do Japi, com as rochas gnãissicas do Complexo Amparo

Verificou-se que as direções preferencia.is dos falhamentos

transcorrentes que ocorrem na ãrea en questão orientam-se de prefe

rãncia segundo direções NE, e secundar.i amente, segundo direções Nlnl,

formando estruturas que se mostram encurvadas de uma manei ra geral.
Destacam-se as zonas de falhamentos ,Jundiuvira e Mairinque (HASUI

et aL., I969),, do Piraí (HASUI et aL., l97Bb) e a de Moreiras.
Foi o trabalho de HASU| et aL. (t969) que definiu a zona de

falhamento de Jundiuvira, admitindo que esta estrutura se localiza-
va ao longo do rio homônimo e sofreria um arqueamento notãvel para

noroeste, na região da confluência deste rio com o Tietô. A partir
deste pcnto, mais para noroeste, a Falha de Jundiuvira se tornaria
paraìela ã.Falha de Itu. HAsUI (197sa) admite por6m que a Falha

de Jundiuvira não sofrera aquele arqueamento acima descrito, supon

do que esta estrutu.ra adentraria ãs rochas do Grupo São Roque em

direção ao Stock de Sorocaba. No presente estudo não se öompro

vou a presença desta estrutura em di reção ãquele corpo granitico. e

dessa maneira retoma-se aqu.i sua definição original. Como esta zo

na de falhamento ã bem larga (vide Mapa Geolõg.ico), e1a ababou se

confundindo con a Falha de Itu (HASUI et aL., lg6g). Assjm, propõg

-se denoninar,simplesmente, a zona de falhamento que sofre um .. ar
q'ueamento para noroeste,a part.ir da região da confluência do Rio

,.1 undiuv.i ra com o Tietê, de zona de falhamento de Jundiuvira, como
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Jã o fizeram ALGARÏE et aL. (1974)

A zona de falhamento de Jundi uvi ra tem uma espessura em torno
de I a 1,5 km, não sêndo fãcil sua delimitação no campo.0s efei
tos cataclãsticos aî observados são bem visíveis nas rochas grãi;
sicas do Bloco Jundiaí. A descri ção des tas rochas en cont ra -s e no

capitulo sobre as litologias. As foliações miloníticas se orientam
de acordo com a direção geral da zona de falhamento e possuem, mer

gu I hos próximos da verti ca1¡ e por vezes uma incl inação men o r. As

estri as de cisalhamento conti das na fol i ação mi I onítì ca são sub-ho

ri zonta li zadas .

A zona de falhamento de Mairinque delimita a borda oeste do

Batõlito de são Roque. Regionalmente era 6 uma ramificação da fa
lha de Pi rapora, que fi ca entre as falhas de Jundi uvi ra e de Taxa

quara. 'ranto as falhas de pirapora como a de Taxaquara encontram-se

localizadas a sul da quadrícula mapeada (FIcURA 3).
A zona de rochas cataclãsticas da Falha de Mairinque 6 bem

visivel nas rochas granit6ides do Bat6lito de São Roque, sendo tam

b6m observada na lente de rochas quartzîticas do morro da Mombaça.

No i nte ri or do Batõ l i to de São Roque , na regi ão do Bai rro do

Ibatã, mapearam-se rochas cataclãsticas em duas .zonas de falhamen-
tos, que devem estar reracionadas a ramificações da Falha de Mai

rinque, para o interior do Batõlito.
A, Falha do pirai, segundo HASII et aL. (1969) corta o granito

de Itu' estendendo-se pelo vale do ribeirão homônimo" local onde

teriam sido encontradas rochas cataclãsticas. 0 prolongamento d.:
sa estrutura para sudeste na Folha, segundo estes autores, dever.ia
passar pelo c6rrego do Fundão. No entanto, no presente trabalho não

se encontraram rochas cataclãsti cas na regi ão do I ineamento marcado

por este cõrrego, razão pela qual a Falha do piraí foi inferida na
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região ao longo do citado iineamento. HASUI et aL. (1978b) estende

ram a Falha do Piraí para sudeste do Bat6lito de Itu, cortando as

rochas quartzÍti cas da Serra do Japi, at6 esta estrutura al cançar

a Falha de Jundiuvira. No presente trabalho foi constatada a p19

sença de rochas cataclãsticas neste segmento da Falha do Pirai.
A Falha de Moreiras foi reconhec'ida no presente estudo. Ela 6

uma estrutura verticalizada, provavelmente de natureza transcorren

te, que fica em meio aos metassedimentos do Grupo São Roque, ocu

pando uma posição aproximadamente paraleta ã Falha de Maìrinque,es

tendendo-se desde a região próxima ã estação de Morei.ras da FtPASA,

no canto sudoeste da Folha, atõ a'l cançar a Falha de Jundiuvira, na

reg i ão nordeste da Folha.

A Falha de Moreiras fiça evidenciada pela presença de um foto

lineamento acentuado, deprimido na topografia, ao longo do cõrrego

dos Moreiras e parte do Ribeirão do sabo6 (FoT0 ll). Esta falha de

limita duas regiões com carâcterísticas litolõgicas e com orienta

ções estruturais distintas. Na região que fica ent.re as falhas de

Mai ri nque e de Morei ras gcgrrem predomi nantemente fi I i tos com i n

tercalações de mica xistos porfiroblãsticos e três corpos de ro

chas quartzíticas que se alongam na direção NE. A Ntl da falha de

Morei ras ocorrem prÊdominantemente metarenitos. com intercalações: de

f i I i tos

Çom relação ã orìentação das estru.turas D, nas proximi dades da

Falha de Moreiras, observa-se que na região do Mor.ro da Mombaça, a

'leste da falha, as dpbras D2 possuem planos axiais com direção NE,

enquanto que a oeste da faìha estas estruturas têm p'l anos axiais

çom direção Ntl . Na região pr6xima ã estação de Moreira$'da FEPASA

otorre tambãm um truncamento de estruturas D, nas. proximidades dos

limites da faìha de Moreiras.
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No contato oci dental dos quartzitos, da Serra do Japi com rà
cha s gnãissi cas foi observada (ponto cB-1294) uma fal ha com bai xo

ãngulo de mergulho de direção nordeste e caimento para sudeste. Es

ta estrutura foi observada apenas no local acima mencionado e sua

inferênci a para su1 foi fei ta com base na forma do contato en

tre as unidades litol-ogicas em questã0,

V DIQUES

Na Folha cabreúva foi observadq a presença de fraturas pre

enchidas por diques sornente ao longo do Rio Tietê, na reg.ião onde

este curso drãgua atrave.ssa a serra do Guaxatuba (pontos cB-334,
603 e 705). A anãrise petrogrãfica de uma amostra do ponto cB-603.
revelou tratar-se de um lamprõf.iro.

0s diques orientam-se discordantemente em reração ã for.iação
das rochas miloníticas da Falha de Jundiuvira e das rochas quartzi
ti cas da Serra do Guaxatuba. Sua orientação 6 N-S ou NNt..l_SSEr €

trata-se de estruturas verticais de espessura. decam6tri ca a mãtri
ca.
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CAPITULO VI

METAMORFISMO

I. METAMORFISMO REGIONAL

As rochas prã-cambrianas que afloram na Folha Cabreúva mo:

tram um nitido contraste no grau netam6rfjco em função da comparti

mentação tectôni ca da regi ão que foi condi ci onada pel a zona de fa

lhamento de Jundiuvira. Como veremos abaixo as rochas metamõrficas

do Complexo Amparo são do grau forte (lrlINKLER, 1977) e as do Grupo

São Roque são do grau fraco a mãdio definido pelo mesmo autor.

t . Compl exo Anparo

Foram observadas em amostras de gnaisses kinzigiticos as pa

ragôneSes abaixo relacionadas que segundo hIINKLER (1977) são diag

n6sticas da incjdência de grau metamõrfi co forte:

fel dspato potãssio (ortoclãs io) -s i I I imani ta-granada-bi oti ta

-plagìocìãs io-quartzo ( Pontos CB-600 e 734) ;

fel dspato potãssi co (ortocl ásio) -si I I imanita-cordieri ta-bio

tita-plagioclãsio-quartzo (Ponto CB-696)

Em, amostras de xistos foi observada a associação mineral:feldr

pa to potãss io (mi crocì íneo ) -si l l i man i ta-gran ada-bi oti ta -quartzo,,diag

nóstica da presença de metapeìjtos de grau forte
Foi observada em rochas cãtcio-silicatadas intercaladas na u

nidade dos gnaisses granit.icos a paragãnese: diopsidio-carbonato

-quartzo, aìãm da presença de bytownita (Ponto CB-t295) que indica

condições de grau forte (SKIPPEN, 1974 e HEl,lITT, ì973).

0s anfi bol i tos que ocorrem intercalados nos gna i ss es do Com
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plexo Amparo são a labradorita/bytownita,, com muito pouco epídoto

e com hornblenda formada ãs expensas de piroxênio. Estas caracterís

ticas são cornpativeis com a condição de metamorfismo de grau forte
dos gnaisses e xistos encaixantes (lr|INKLtR, 1977).

Pode-se dizer que o metamorfi smo regional das rochas do Co!

pìexo Arnparo enquadra-se na categoria do grau forte. A presença de

nigmatitos neste Complexo indica que as condições de pressão.e tem

peratura foram suficientes para pr.ovocar anatexia de rochas ãci

das.

Eventos de natureza retrometamõrfica ocorrem nas rochas kinzì
gíticas. Normalmente as granadas têm um aspecto maculado e estão
geralmente.pseudomorfizadas em biotita verde. 0utras reações retro
metam-orf icas observadas nestas rochas são: transformação do ptl agio

clãsio e sillimanita em sericita e cloritìzação da biotita verme

lha, A cordierita, ãs vezes com sillimanita inclusa, pode se encon

trar seri ci ti z adä: Nos anfi bo li tos, a bi oti ta e nco n tra -se cloriti -

zada, e carbonatos ocorrem como um produto de alteração do plagio
clãsio. Nos gnaisses graníticos ocorrem a seric.itização do p'lagio

clãsio e a cloritização da biotita.

2. Grupo São Roque

0s metapelitos que ocorrem no Grupo São Roque de um modo ge

ral possuen a seguinte associação mineral: sericita (muscovita) +

biotita + quartzo t clorita. Esta associação ã típica da zona da

biotita, enquadrada no grau fra co .

A presença da zona da clorita não é descartada na Folha,visto
que sä observa ern fil itos a fatta da assoc.i ação biotita-muscovita,
gue, segundo t¡lINKLER (1g77, p. I80) determina o limite entre as zo

nas da cloni ta e biotita.
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Nos xistos po r f i ro b I ã s t i c o s ocorrem, granadas, possivel.mente do'

tipo almandina, tendo em vista as descrições de C0UTIÌ,1H0 (.l972) so

bre es te mi nera I no Grupo São Roque. Es te mi nerai se encontra asso

ciado ã bi.otita e ã muscovita. Tal associação indica a ocorrência

da zona da alnandìna, no grau fraco, em xistos que ficam nas pno

ximidades de Araçariguama (Ponto CB-l23.l) da estação de lulore iras: da

FEPASA (CB-361 e 363) e do 14orro da Mombaça (CB-48)

As condi ções mai s severas cie metamorfi smo são encontradas em

x i stos portadores de estaurol i ta associada a biotita, que i ndi ca a

pcorrência do início do grau m6dio (l^IINKLER, 1977)..Estes xistos
podem ser vistos na região cortada pela SP-280 (Ponto CB-17) r â

ieste do Batõt i to de São Roque, e no loteamento "Recanto das Acá

cias", ao norte do Morro do Sabo6 (Ponto CB-353).

Foi registrada a presença de pseudomorfos de andaluzita em

xistos'da região cortada pela SP-280 (Ponto CB-03), a ìeste do Ba

tõlito de São Roque. A presença deste mineral indica que as condi

ções de pressão nesta região não foram suficientemente altas para

seu desaparecimento.
Em resumo, pode-se dizer que a maior parte das rochas metapeliticas

do Grupo São Roque encontra-se no gi"au fraco, e mais restritamente ocorrem

xistos que se apresentam em condi ção 
. 
metamõrf i ca l imite entre o grau fraco e o

médio, marcado peìo aparecimento da estaurolita (WINKLER, 1977).

Evidências de retrometamorfismo são observadas em mica xistos
pela sericitiz'ação da andaluzita e da estaurolita.

CARNEIR0 ( I983) , com base em evi dênci as mi croestruturais , con

siderou que o pico do metamorfismo das rochas do 
'Grupo São Roque

se deu em condições de grau m6dio, ocorrendo entre a primeirâ e a

segunda fases de dobramento sofridas po.r estas rochas. Neste i n

terva lo de tempo se cristalizaram porfi robl astos de minerair opu
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cos, granada, estaurol i ta e si ll ìmanita, nos xistos porfi robl ãsti

cos que se encontram, na faixa Jaraguã-Cristais, ao redor. do Grani

to.Tico-Tìco. A segunda fase de deformação das rochas do Grupo São

Roque deformou veios de pegmati tos que provavelmente estão re laci o

nados a es te corpo granítico. Com es tes dados, o refer i do autor in

terpretou as isõgradas que se encontram ao redor do corpo graníti-
co do Tico-Tico como decorrentes da ação de um metamórfismo .regio

nal, e não devido ã ação de um metamorfismo de contato, cono COUTI

NH0 (1972) supunha. A interpretação de CARNEIR0 (1983) teria refor

çado a hipõtese de HASUI et aL. (1978c) que diz que rochas de niveis

estruturais inferiores do Grupo São Roque foram trazidas ã superfícìe pe

1o alojamento de corpos graníticos.

Entretanto, a questão referente ao tipo de metamorfismo na re

gi ão em torno do corpo granítico do Ti co-Ti co, se reg ionaì ou de

contato', não estã ainda de todo esclarecida.0 que se sabe efetiva

mente é que o p'i co do metamorfi smo precedeu a segunda fase de 'de

formação que afetou tanto as rochas encai xantes do corpo graníti co,

como os veios pegmatíticos deste corpo.

A confirmação da hip6tese de HASUI et aL. (ì978c) que foi re

ferida logo acima 6 uma questão que merece estudos detalhados. Na

Folha Cabreúva a região que apresenta um grau metamõrfico pouco

mais elêvado ã aqueìa que fica a leste do Batõlito de São Roque,on

de ocorre uma faixa de mica xistos. Como serã visto adiante, no ca

pitulo sobre mágmatismo, admite-se que o corpo granítico de São Ro

que 6 sintectônico ã segunda fase de dobramento que afetou as rochas da re

giã0, o que é um ponto adicional a ser considerado na abordagem de:

ta questão .
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II METAMORFISMO DE CONTATO

0 metamorfismo de contato relacionado ä intrusão do Bat6l i to
de são Roq ue se mani festa nas proximi dades de um veio pegmatiti co

deste corpo com a lente de calcãrio expl orada pela cia de c i mento

Portland santa Rita, gerando hornfels cãlcio-silicatados, conforme

descrito no capÍtulo sobre ì itotogias. Em xistos intercalados nes

tes cal cãrios foi tamb6m observada a presença de turmal i na¡ ,possi

ve lmente de origem metassomãtica.

Também nos mica xÍstos que afloram na borda reste deste corpo
granitico (Pontos CB-03, 347 e 1047), ocorrem porfiroblastos de

biotita, desorientados em relação ã foliação da rocha, e que pare

iem ter crescido em condição estãtica, possivelmente associada a

efei to metamõrfico de contato.

A auréola de metamorfismo de contato do Stock de Sorocaba se

torna iresente, prìncipalmente, na borda norte deste corpo granTti
co. Este metamorfismo se caracteriza por provocar uma alteração na

granularidade das rochas encaixantes, produzi ndo xistos hornfélsi
cos. Transformações nineralõgicas significativas nestas rochas não

foram observadas.

As rochas do Complexo Amparo que se encontram prõximas aos cor

pos graníticos põs-tectônicos não sofreram ação metamõrfica de con

tato. Isto estã relacionado ao fato de que as rochas, encaixantes
destes corpos graníticos são do grau forte e as condições de pres-
são e temperatura no contato das .intrusões graniticas, normálmente

sõ' são suficientes para provocar alterações de grau metamõrfico mõ

dio nas encaixantes (t,lINKLER , 1g77).

III METAMORFISMO CATACLÃSTICO

Associ ado ãs falhas de natureza tra ns co rre n te, que cortam in
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distintamente as rochas do Grupo São Roq,ue e as do Bloco Jundiaí,0

correm fa i xas de rochas catacl ãs ti cas, onde se manifesta um meta

morfismo dinâmico. 0 efeito deste metamorfismo õ mais visível em

rochas granitõides e gnã'issicas, gerando principalmente protomi'l o

nitos e mìlonitos, e, secundariamente, m i I o n i t o - g n a i s s e s e blasto

milonitos, 'l itologias que jã foram descrjtas.

Esse tipo de metamorfismo se manif,esta princi palmente em cris
tais de quartzo, desde a fase em que se nota a presença de .extin

ção ondulante, atõ a fase onde ocorre a recuperação total do cris
tat. Em feldspatos observam-se lameìas encurvadas e um microfratu-
ramento que evolui até a formação de texturas mortar.
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CAPITULO VI I

MAGMAT I S MO

BLOCO JUNDIAf

0corre nas proximi dades da ci dade de Cabreúva um corpo de ro

chas anfiboliticas metabasiticas que se aìonga na di reção noroeste,

0s dados de carnpo mos tram que este corpo 6 con co rdan te com a foiia
ção en con t ra da nas rochas gnãi ss i cas e xistosas encai xantes,a qual

se encontra dobrada . Não se di spõe de dados adi cì onai s que poss i

bilitftprecisar melhor a posição deste corpo metabasito.

0 magmatismo põs-tectônico da tolha encontra-se representado

pelo Batõlito de Itu e pel o Stock de Cachoeira, e por ,r p"qr.no

corpo sit.uado entre estes dois maciços graníticos. Estes corpos se

apresentam ci rcunscritos e com contatos bruscos e di scordantes em

relação ãs rochas encaixantes. Foi registrada uma ocorrência de um

gran i to põrfi ro, p16ximo ao contato do Batõl i to de Itu, a qua l de

ve representar uma mani festação subvulcãni ca deste corpo graníti co.

II GRUPO SÃO ROQUI

Neste Grupo podem ser caracterizados dois eventos de magmatismo,

0 prìmei ro encontra:se associado ã fase de sedimentação e estã re

presentado por anfibolitos metabasiticos e sedimentos tufãceos. 0

segundo estã reìacionado ao tectonismo e encontra.-se representado

por i ntrusões de rochas grani tõides.

0s metabasitos formam corpos concordantes e discordantes, de

espessuras e extensões variadas. Na Folha afloram parte do corpo

de Pirapora do Bom Jesus e o corpo da Fazenda Lolli, os quais re

presentam a ocorrêncìa de um magmatismo bãsico p16-tectônico em re
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lação ã fase que deformou o acamamento rÊliquiar das rochas do Gru

po São Roque, segundo HASUI (1975a) '

FiGUEIRED0 et aL. ( l982), a parti r do re conh eci men t o de es tru

turas tipo piLLoa Lauaa no corpo metabasitico de Pirapora do Bom

,Jesus, conf i.rmam a presença de magmatismo efusivo.no Grupo São Ro

que. BISTRICHI ( l982) observou tarnbãrn ocorrências Iocalizadas de

provãvei s netatufos em mej o aos metassedimentos do Grupo.São.Roque

nas proximidades de Pirapora de Bom Jesus, as quais encontram-se as

sinaladas no Mapa Geoìõgìco,

As rochas granitóides intrusivas no Grupo São Roque constituem

o stock de Sorocaba e os Bat6litos de São Roque e da Serra do !
iaqui, Este últ'i mo batõl ito acha-se representado por uma pequena área de a

floramentos no canto SE da Folha, -

Uma natureza tarditectônica foi assinalada para estes corpos por

HASUI (1975b), por6m HASUI & SAD0lrlSKI (l976)',tomando por base que

o estãgio tectônico-orogônico ã bastante amplo, consideraram estes

corpos generi camente como s i ntectôni cos . Posteri ormente HASUI et

aL. (1978a) os consideraram sintectônicos parautóctones, devi do ã

presença de uma foliação incipiente' parcialmente concordante com

o tvend. reg-ionaì dos metamorfitos, bem como devido a- forma alon

g.ada dos corpos, sei¡s contatos. abruptos e a presença de variedades

porf i rõ-ì des.

0s dois corpos granit6ides mais extensos na área mapeada (São

Roque e Sorocaba) foram classificados neste trabalho em dois grg

pos, com base em sua posição relativa aos eventos de deformação. A

fasó de dobramento F, foi tomada como referência para a classifica

ção tectõnica destes corpos granitõides,

0 contato oriental do Bat6lito de São Roque, que não 6 contro

ìado por falhanrentos como o ocidental, apresenta um contorno c6nca
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vo concordante com a tendôncia geral da direção da foliação S, e

so, plano axiais ãs dobras D, presentes nas rochas metamõrficas que

lhe são enc a i xan te s. De modo geral, est,a fo I i ação bem como o pìano

axial das dobras D, mergulham para leste na regi ão viz.inha ao cor
po granítico. Estes dados fazem acreditar que o Bat6ìito de São Ro

que deve ter se alojado n uma estrutura anti formal pertencente ã fa
se de deformação F,

Tamb6m a leste de Araça.iguama, em meio ãs rochas xistosas do

Grupo são Roque, ocorre um pequeno corpo de rocha granit6ide cata
clasada, alongado na direção noroeste e concordante com o tþend.

das estruturais Dt locajs. Este corpo provavermente representa uma

ap6fise do Bat6lito de São Roque que se a10jou numa antiforma de

dobras Dr.

Estes dados permitem que se crassifiquen as rochas que fazem

parte do Batõlit.o de São Roque, e da provãvel apófise deste corpo,
como sintectônicas ã fase F, de dobramento do Grupo São Roque.Ain
da com relação à provãvel ap6fise deste Bat6lito, tida como sintec
tônica ãs dobras Do, observou-se que a foliação cataclásti.ca enc.on¿- ---
trada nas rochas deste corpo possui a mesma orientação da foliação
SU, gue ocorre nas rochas metam6rficas.do contato, ou seja, possui
di reção nordeste,

0 Sto.ck de Sorocaba ã um corpo de rocha granit6ide qu'e se a

longa numa di reção geral NE , apresentarido contatos i ntrusi vos aos

metassedimentos de grau fraco do Grupo são Roque. As estruturas D,

na região pr-oxima ao contato do corpo granítico se apresentam com

uma orientação aproximadamente E-ül , ligeiramente discordante da di
reção geral deste corpo' o que pernite inferir que seu arojamento
se deu numa situação sin a tarditectõnica em relação a- fase F, de

dobramento do Grupo São Roque.
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CAPfTULO VI I I

RELAçOES LITOESTRATIGRÃFICAS

Um aspecto notãvel observado na Folha Cabreúva 6 a desconti

nuidade l itoestrutural marcada peìa zona de falhamento de Jundiuvi

ra. Por este motivo as relações estratigrãfìcas das rochas que fi
cam ao norte e ao sul da referida zona de faìhamento não são cla

ras, pois ficam, pelo menos, truncadas.

Ao norte da Falha de Jundiuvira (Bloco Jundiaí) ocorrem rg

chas gnãi ss i cas, xi s tos as e anfi bol íti cas de grau forte e um paco

te de rochas quartziticas que sustenta a Serra do Japi e parte da

Serra do Guaxatuba. Ao sul desta estrutura (Bloco São Roque) ocor-

ren rochas metam6rficas de grau fraco a m6dio.

0s' dados relat'i vos ãs descri ções dos gnai sses, xi s tos e anfi
bolitos de grau forte que afloram no Bloco ,Jundiaí permitem que se

estabeleça uma correìação com as rochas do Compì exo Amparo (ALMEI

DA et aL, 198tb). No entanto, os dados estruturais obtidos são in
sufi cientes para tal correiação. De uma manei ra gera1, nas rochas

do Complexo Amparo são discerníveis pelo menos três fases de deformação (FIORI

et aL., 1978; FIORI , '1979; ARTUR et aL., 1979; CAMPANHA et aL.1983)

e a presença de mais uma fase em provãveis ãreas de exposição do

embasanento deste Complexo (FI0RI , 1979; ARTUR et aL., 1979), No

presênte estudo foi possível reconhecer nas rochas do Complexo Am

paro å presença de um grupo de dobras afetado por uma onduitação su

peri mpos ta .

Dessa naneira as rochas metam6rficas de grau forte 'do 'Bloco

UundiaÍ serão tentati vamente enquadradas .no Compl exo Amparo acima

referido. Este compìexo inclui rochas do Proterozõico Interi or(Wen
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seus metassedimentos (ARTUR et aL., .l979).

0 pacote de rochas quartzíti cas que s us te nta a Se rra do Japi

e parte da Serra do Guaxatuba apresenta contatos tectôni cos e con

tatos apareñtemente discordantes com as rochas do Compìexo Amparo;

dificultando a correlação entre estas duas unidades prõ-cambrianas.

Por outro lado, foi reconhecida no pacote de rochas quartzíticas a

presença de duas fases de deformação,o que por si s6 não 6 sufici,en

te para precisar a posição estratigrãfica desta unidade, se entre

as rochas do Complexo Amparo ou se entre as do Grupo São Roque,sen

do que este iltimo grupo de rochas encontra-se afetado por tùês fa
ses de dobramento

Para se chegar a uma melhor definição sobre a posìção estrati
grãfi ca das rochas quartzíti cas das serras do Japi e do Guãxatuba

serian neèessãrios estudos mais detalhados abordando aspectos estru
turais e estratigrãfi cos nesta uni dade, em que pesem as di fi cui da

des encontradas no estudo de seqllôncias quartziticas com poucas in

terca lações metape líti cas.

As rochas metamõrficas que afloram ao sul da Faìha de ,.Jundiu

vira são atribuidas do Grupo São Roque, possuindo idades brasitia-
nas. Estudos estruturais recentes de BISTRICHI ( 1982), CARNEIR0

(i983),e CAMPOS NETO et aL.(ì983) revelaram a existôncia de trê's fases de

dobramento nas rochas do referido grupo. 0s dados estruturais obti
dos no presente trabalho confi rmam a presença deste padrão deforma

cional nas rochas do Grupo São Roque

No que diz respeito ao Grupo São Roque, a tentativa de esta

belecer sua estratigrafia na Folha Cabreúva esbarra em di fi culdades

inerentes ã complexidade 9eoìógica do grupo e ã relativa monotonia

ìitol6gìca com que ele aí se apresenta, principaìmente na região
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que fica a oeste do Batõlito de São Roque.0s fatores mais impor

tantes. que difjcultan a reconstituição da ordem estratigrãf.i ca ori
ginal das camadas são a relativa falta de estruturas rel iqu.iares

indicativas de sua polaridade, e as complicações .i ntroduzidas por

sucessivas fases de deformação sofridas pelos pacotes rochosos. No

presente estudo pode-se apenas verificar na Fotha a presença, eI
tre os metamorfitos do Grupo São Roque, de tre-s grandes pacotes li
tol ógi cos, a saber:

um pacote de metapsamitos ritmicos (Mrt)

um pacote de metapel itos (Mp1)

um pacote de mepsamitos (Mps )

A distribuição destes pacotes 6 variãvei na ãrea coberta pela

Folha, podendo caracterizar-se duas regiões quanto'ã presença de.

uma maior ou menor diversidade litológica presente nos pacotes, ou

seja, as regiões que se encontram situadas respectivamente a leste
e a oeste do Bat6lito de São Roque

Na região situada a leste do Bat6lito de São Roque ocorre uma

naior divers idade ì itolõgi ca em comparação com a ãrea de expos ição

que fica a oeste do referido corpo granítico. Naquela região podg

-se verificar a presença de:

a). um pacote de metapsamitos (Mps) composto de metarcóseos e

metarenitos arcoseanos e grauvãquicos, com quartzitos e fi
litos subordinados, que transicionam para niveis metapsani

t.i cos mai s pu ros , como os qua rtz i tos da Serra do Voturuna.

Esta seq{lência inclui ainda calcários e dolomitos e encon

tra-se cortada por corpos anfibol iti cos metabasiti cos;

b) um pacote de metapelitos (Mp1) composto de filitos, quartzo

filitos e xistos fìnos que passam gradativamente a xist'os
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de diversos tipos com ou sen porfiroblastos, com intercala

ções de metarenitos, Neste pacote oc orrem nive i s de rochas

carboníticas e.cãlcio-silicatadas, xistos finos grafitoSos

e provãvei s me ta tufos

A ãrea de afloramentos do Grupo São Roque situada a oeste do

Batõlito de São Roque, apresenta também dois pacotes, que afloram

em trâs faixas de ocorrência de rochas deste grupo. Duas destas

faixas encontram-se em sua maior parte truncadas pelo Stock de So

rocaba, e a terceira s,e alonga entre as falhas de Moreiras e de Mai

ri nque

Na região ao norte do Stock de Sorocaba aflora uma seqtlôncia

éssencialmente metape.lítica (Mpl) com filitos e quartzo f ilritos,
com intercalações de metarenitos, a qual passa gradualmente, nas

regiões prõximas ao Rio Tietô e aò sul do referido corpo graníti
co, pafa um pacote de metapsamitos rÍtmicos (Mrt), composto de ;g
tarenitos fi nos e metarenitos bandados, arcoseanos e subarcoseanos,

subordinadamen.te grauvãqu i cos, com níve i s conglomerãti cos e com fre
qa,lentes intercalações centimãtricas a decimãtricas de fititos.

Na faixa que fica entre as falhas de Moreiias e de Mairinque,

ocorre predomi nantenente um pacote de metape I i tos (Mpì ) , compos to

de filitos que passam Iocalrnente para xistos com ou sem porfÍro
biastos, com intercalações de metarenitos e quartzitos, estes chg

gando a formar lentes mais possantes como as ocorrências dos mo.r

ros do Saboõ, Mombaça e Viúva. Localmente, ocorren nesta faixa ra

ras i ntercai ações de rochas carbonáti cas e cál cio-sil icatadas, ra

ros anfibolitos, quartzitos com magnetita e metacong lome,rados prg

domjn antemente ol igomíticos,
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CAPfTULO IX

RFCURSOS MINERAIS

0s recursos mi neraj s da Fol ha Cabreúva com interesse econômi

co são de bens não metãl icos, embora diversas ocorrências de mine

rais metãlicos jã tenham sido aí catalogadas, estudadas, e at6 mes

mo expì oradas no passado.

0 trabalho do KNEcHT (1950) faz menção a vãrias ocorrências mi

nerais que estão local izadas na Fol ha, e, mais recentemente, ALMEI

DA et aL, (t98ia) relacionaram as o c o r r ê n c i a s 
,, m a i s sign.if icativas

que ai podem ser encontradas. 0 presente estudo reconhece aì gumas

ocorrências de bens minerais na ãre.a e registra a presença de

I avras 
.em 

atividade.

I BENS NÃO METÃLICOS

0s bens mi nera i s não metãr i cos encontrados na Fol ha são calcã
rios, quartzitos, f i'l itosr grôn i tos e caulim. Muí tas ocorrêhci as

destes materiais estão sendo explotadas, desti nando-se ã constru

ção civil ou ã i ndús tri a de transformação.

. 0s calcãrios parecem restritos ã ãrea de afloramentos do Gnupo

São Roq'ue que se localiza a,leste de Bat6lito de São Roque. Fora

deste I i.mite, foi registrada apenas uma ocorrência ;que se localiza
entre as falhasde Mairinque e de Moreiras, num corte da Sp-A12.

Tanto a ocorrência acima mencionada, como aquelas que se si
tuam nas proximidades de pirapora do Bom Jesus tiveram uma , repre,
sentação areolar exagerada para que pudessem ser assinaladas no

Mapa.

As ocorrêncìas que ficam p16ximas da cidade de pirapora do
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Bom Jesus são de calcãrios dolomíticos" enco ntra n do -s e em meio a

um pacote de rochas metapsamíticas cortadas por corpos de anf .ibol i

tos metabasiticos. As lentes de maior possança dessa. reg.ião são

lavradas pela Cia. Ferro-l,langanês (ponto CS-ZZ) e pela Cia. de Mi

neração Ubal do Lot I i (Ponto CB-t Zl4) .

A ocorrôncia de calcárjos com maior expressão na Folha encon

tra-se a sul da SP-280, em meio a um pacote de metapel i tos. Trata
-se de mina pertencente ã Cia. de Cimento portìand Sta. Rita(ponto
CB-.l047). Segundo informações verbais do engenheiro responsãve1 pe

la lavra, o minãrio possui teores em torno de 65% de carbonatos, ne

cessitando ser enriquecido com min6rio,de teores nais altos ,

que prov6m de uma outra jazida pertencente ã Cia., para que possa

ser utilizado na fabricação do cimento. As bandas de rochas cãlcio
-silicatadas que estão intercaladas no calcãrio são britadas e usa

das na construção civil, correspondendo a um volume aproxima{amen

te iguat ao do carbonato extraído.
I'lui tas são as mì nerações de quartzitos encontradas na Serra

do Voti¡runa, q,ue se situa a sul da cidade de Pi rapora do Bom Jesu.s.

No geral,o nraterial explo.tado ã de granulação fina, e encontra-se

alterado. No Morro da Mombaça, situado a oeste do Bat6ìito de São

Roque, ocorre tamb6m uma explotação deste tipo de materiaj (ponto

cB-2r5).

Filitos ctaros (leucofilitos) são explotados na região que fi
ca entre a Serra do Ribeirão e o Morro da Mombaça (ponto CB-ZZ3).

_ Ar rochas gran í tõi des do Ba tõl i to de São Roque são expl otada s

visando ã obtenção de brita e de areia.0 segundò material 6 obti
do atrav6s de desmonte hìdrãutico do manto de alteração que p¡ovãm

dessas rochas e que n.ormalmente possui espessura muìto grande. As

explotações mais importantes de areia encontram-se assinaladas no
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Mapa Geoìõgico e correspondem aos pontos, CB-871 , 87Z e gS9 situa
do.s na regÍão prõxima ao Rio Tietê,onde as rochas granitõides se a

presentam cataclasadas e I i ge i ramen te hi drotermai i zadas. Da mesna

maneira ã tamb6m explotada areia no ponto cB-1276 localizado numa

provãvei apõfise do Batõlito São Roque, a leste de Araçariguama.

0 Grani to de Itu 6 uti I i zado para di versos usos em ca nta ri a,

sendo apreciado como revestimento devjdo ã beleza com que elg. se

apresenta depois de polido. A extração deste material foi observa-
da em diversos pontos, sendo que a maior parte se concentra nas pro

ximidades da SP-300.

II BENS METÃLICOS

Com relação ãs ocorrências de bens metãlicos no domînio da Fo

lha, tem-se registro da presença de minerais de cobre, chumbo e ou

ro' e tambõm de ferro. A maior parte das ocorrõncias destes metais

se concentra em meio ãs rochas do Grupo São Roque, principalmente

nos metamorfi tos si tuados a l,este do Bat6l i to de São Roque.

Dos bens metãl icos tem-se apenas conhecimento de lavras' que

foram desativadas, conforme s:erã referido mais abaixo, não se re

gistrando atualmente a presença de concentrações de interesse econô

mico relacionadas a estes bens.

A ocorrência de cobre nos calcãrios que se s i tuam a I es.te do

Batdlito do São Roque õ relativamente comum, Na pedreira da Gia.

Ferro-Manganês (Ponto CB-22') , BISTRICHI (1992) observou a presença

de pirita, calcopi.r'ita e provavelmente bornita disseminadas no do

lomïto.

ha pedrelra de dolomito pertencente a Ubaldo Lolli, que fica
nas proximidades do a.cesso p.irapora-Araçariguama (ponto cB-121 4) o

c0rrem, em juntas do dotomito, malaquita, azurita e calcopirita,
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es ta úl tima em pequena quanti dade. Da nesma manei ra, podem ser en

contrados nos cal cãrios pe r ten cen tes ã Cia, de Cimento portl and

Sta. Ri ta, pi ri ta, mal aqui ta e azuri ta.
0corrência de chumbo., na forma de gatena, foi descrita por

KNECHT (1950) na primeira pedreira referida no parãgrafo logo aci

ma. A ga I ena en con tra - se associada a pirita, caìcopirita, maìaqui

ta e quartzo. Esta pedreira encontra-se no contato com um.corpo de

rochas anfi bol íticas metabasíti cas.

Nas proximidades de Araçari guama (Ponto CB-l23'l) ocorre ouro

pri mãri o que chegou a ser 'l avrado até meados dos anos 30, sendo

que recentemente esta ocorrênci a foi objeto de pesqui sa vi sando ã

reaval i ação de sua potencial idade. A mi neração a u rífera estã asso

cîada a veios de quartzo com ou sem pirita (KNECHT, 1950). Estes

veios têm espessura métrica e orientação nordeste, encontrando-se

en ca i xado s em quartzo-bioti ta xi stos e biotita-muscovita xistos.
BISTRICHI (l 982 ) tendo por base o regi stro de provãve.i s metatufos

nessa regiã0, como jã foi dito no capítulo sobre.litologias, sugg

riu ser este material a fon te prìmãria do ouro pres en te nos veios,

0utra ocorrênci a de ouro primãri o nas rochas do Grupo São Ro

que que foi objeto de pesqu i sa no fi nai dos anos 30, e que atual

mente estã sendo estudada novamente, en con tra -se I oca I .i zada na re

gião que fica a oeste do Batõlito de São Roque, Esta ocorrência fi
ca nas proximidades da confl uênci a do Rio pu tri bu de Cima com o

Rio Ti etê, na região do contato dos metamorfitos do Grupo São Ro

que com o Stock de Sorocaba. KNECHT (.l939) registrou esta ocorrôn

cia, assinalando que o ouro encontra-se em veios hidrotermais ¿g quart

zo co n ten do pì ri ta, os qua.i s estão encaj xados em metapel i tos do

Grupo São Roq u e.

Pequenos "pontos" de sulfetos são normalmente en con t ra dos nas

(
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rochas quartzíticas da Serra do Japi, nos anf ibol.i tos metabasíti
cos do Complexo Amparo e do Grupo São Roque e nos diques de lamprõ

f i ros.

KNECHT (1950) faz referência ã ocorrênci a de um quartzi to a

hema ti ta, que definiu como itabirito e que pode ser encontrado ãs

faldas do Morro da Viüva, nas proximidades do Km 63 da Sp-3,l2, co

mo também observam HASUI ¿ú aL. (1969). Neste local (ponto CB-'1059)

foi veri ficada .a presença de um quartzi to con I ei tos de hemati ta e

magnetita. Mais ou tra s dua s ocorrências seme lhantes, sem interesse
econômico, foram registradas na Foì ha. Uma del as se ì ocal i za em

meio aos quartzitos do Morro da Mombaça (ponto CB-S3) e a outra fi
ca prõxima ã jazlda de caìcãrio pe r ten cen te ã Cia. de Ci men to por

tland S ta. Rita, no Ponto CB-982.

Na parte sul do corpo metabasíti co de pi rapora do Bom Jesus,
na Fazenda Mimi (Ponto CB-1198)r ocoFre minério de ferro, cuja la

vra en con tra -s e paraì i sada hã mui to tempo. KNTCHT ( 1950) reiata
que as reservas em I 943 deste mi nõrio eram ao redor de g0 000 t. 0

min6rio de ferro ocorre na forma de lentes de magnetita intercaia
das em anfiboìitos.metabasíticos. Estas I entes têm e s pes su ras cen

tìmõtricas a métri cas e orîen tação N65E.
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CAPfTULO

Com base

cam-se aba i xo

CONCLUSOES

que foi exposto nos capítul os precedentes , desta

pr.incipais concl usões obti das ne ste trabal ho.

I. UNIDADES LITOESTRATIGRÃFICAS E DISTRIBUIçÃO DOS METAMORFITOS

A presença de unidades litoestrat.i grãficas distintas, a.o norte
e ao sul da zona de falhamento de Jundiuvìra, mostra que õ vãlida pa

ra esta região a distinção dos bìocos Jundiaí e São Roque.

No Bloco Jundiaí encontram-se representados o Complexo Amparo

e a uni dade de rochas quartzíti cas das serras do Japi e do Guaxatu

ba, cuja posição estratigrãfica, se relacionada ao Complexo Amparo

ou a.o Grupo São Roque, não.foi possíveì definir no presente estudo
por fal ta de dados que se apresentassem como concl us i vos .

Reconheceu-se no Compìexo Amparo a presença de gnai sses graní
ticos, gnaisses kinzigíticos, xistos e quartzitos, anfibolitos ltg
tabasíticos e a incidência de mi gmati zação em g rau variãvel. Nas

rochas quartziticas das serras do Japi e do Guax.atuba são raras as

intercalações metape'lîticas e anfiboìíticas.
No dominio das rochas metam6rficas do Grupo São Roque, ao sul

da zona de falhamento de ilundiuvira, ocorrem metassedimentos var.ia

dos, com predominio dos de natureza detrítica. 0s metapelitos são

os que tôm maior expressão em ãrea, segu.i dos dos metapsamitos. .0s

metassedimentos químicos e quimico-detríticos parecem se restringir
ã região que fica a leste do Bat6lito de São Roque. Nesta região o

correm tambõm rochas metabasiticas e provãveis metatufos.

no

as
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2.

I I ESTRUTURAS

l. Blocos Jundi aÍ

Nas rochas do Complexo Amparo foi reconhecido um grupo de do

bras Dn e uma onduláção dos planos axiais das dobras deste.grupo, o

que por Éi sõ não permite uma correlação com estruturas jã descritas
nes se Complexo.

No que diz respe.ito aos quartzitos da Serra do Jaþi reconhece

ram-se duas fases de dobramento. Caso seja confirmado que a super

fície dobrada na fase Fn é'o acamamento, esta fase representaria a

primeira geração de dobr,as no domínio dessas rochas. A fase Fn+l

corresponde ao dobramento da foliação m.ilonítica observada nas ro.

ch a s qua rtziti cas ¡ c ons ti tu i n do mac roe s tru tu ras

Grupo. São Roque

No Grupo São Roque reconheceram-se três fases de dobramento,

as quais têm 'padrões parecidos com os que foram descr.itos por BIS

TRICHI(1982), CARNEIR0 (1983) e CAMPOS NET0 er ø2. (t983).
As dobras de lg geração desse Grupo sião observadas muito rara

mente na Folha, mostrando-se coaxiais ãs dobras de 2g þeração. Es

tas íltimas constituem macroestruturas antiformais e sinformai,s.que

normalmente possuem pìanos axiais verticaìizados e eixos sub-hori-
zon ta I i zados

A terceira geração de dobras 6 responsãve'l por ondulações sig
nlficativas, em macroescala, das dobras de 2Q geraçãormanifestando

-se também na escala de afloramento.

A.configuração final dàs macroestruturas nas r:egi ões de Pirapora .do Bom

Jesus, ben como ao norte e ao sul do Stoek de Sorocaba, respectivamente,nas pro

ximidades dos cõrregos do Braiaiã e do ltavoca teve uma contrrtbuição importante
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da 3Q fase de dobramento que afetou as rochas do Grupo São Roque. Como

o contÈaste litol6sico presente nas ròchas que afl oram nessas rg
giões não permite a visualização de figuras de interferância entre

as dobras da 2Ç e 3Q gerações .na escala do Mapa Geol6gico, o tipo

de macroestrutura formado pela interferência entre as dobras gera

das nestas duas fases não pode ser referido com um termo preciso.A

denominação provisõria da configuração estrutural observadà nas re

giões de Pirapora do Bom Jesus e nas proximidades dos cõrregos do

Braiaiã e do Itavoca serã macroestruturas de interferência FZ'Fg,

respecti vamente das três regìões 'acima cì tadas.

3. Falhas

fal has de naturèza transReconhe ce ram- se neste trabalho vãrias

corrente, des tacan do- se que:

â' talha de Jundiuvira foi referida ã sua definição original,

englobando a Faì ha de Itu

a Falha de Moreiras foi identìficada neste trabalho.

Foi tamb6m reconhecida a presença de uma falha de baixo angg

de mergul ho que faz parte do - contato das rochas quartzíti cas

Serra do Japi com os gnaissqs regionais.

4. Ðiques

Foi 0bservada a presença de diques somente na região onde o

Rio Tietô atravessa a zona de falhamento de Jundiuvira e a Serra

do Guaxatuba. 0s diques são de lamprõfiros e cortam dìscordantemen

te as es trutu ras regionais.

III. METAMORFISMO

No Comp l.exo Amparo o metamorfi smo regional se deu em condições

lo

da
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de grau forte. Eventos retrometamõnfi tos, afetaram genera'l i zadamen

te as rochas desse Complexo.

A maior pa rte das rochas do Grupo São Roq ue sofreu metamo rfi s

mo de grau fraco e mais restritamente ocorrem xistos da zona da es

taurolita ('l imiar entre o grau fraco e o m6dio). Eventos de meta

morfi smo retr6grafo foram constatados i nci pìentemente em xi stos

porf i rob I ãs ti cos,

0 netamorfismo de contato do Grupo São Roque encontra-se re

presentado por hornfel s cãlcio-si I icãtados e pela ìncidôncìa de cres

cimento estãti co de porfiroblastos de biotita em xistos prõximos da borda

leste do Bat6lìto de São Roque. A au16ola em torno do Stock de

Sorocaba ã caracterizada pela presença de xistos hornfãlsicos,

IV MAGMATISMO

No Compìexo Amparo foi mapeado um corpo de anfibolito metaba

sitico. No Grupo São Roque, a leste do Batõl i to de São Roque, es

tão presentes corpos de anfi bol i tos metabasítì cos e provãve i s meta

tufos.

0s gran i t6i des i ntrus i vos no Grupo São Roque pe rte cem a doi s

conjuntos.0 Batõlito de São Roque é sintectôniÇo ã 29 fase de do

bramento ¡ias rochas do Grupo São Roque e o Stock de Sorocaba õ

sin a tardi -tectônico a esta fase de dobramento

0 rnagmati smo ãcido p6s-tectônico encontra-se representado na

Folha pelos corpos intrusivos de Itu e de Cachoeira e por manifes

tações subvu I cãn i cas
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FOTO GRAF I AS

Dique de material guar tzo-feldrOarr.o (na altura do mar
telo) concordante com a fot i ação observada nos quartzi
tos da Serra do Japi . Ponto CB-507, Cabec. RTb. dos Pa

dres

Xenõl itos de gnai sses encai xantes do grani to Itu.
CB-671 , proxi mi dades da SP-300.

Pon to

Dobra Dn em mi gmati to es tromatíti co com pa leossoma xisto
so. Ponto CB-576, proximi dades de Cabreúva.

Detalhe da foto anterior mostrando um neossoma boudina
do. Ponto CB-576, proximidades de Cabreúva.

Dobra Dn em xistos, com eixo sub-horizontalizado e pìano
axial incl inado. Ponto CB-569, lot. "Vale das Nascentes".

Lineações-b do tipo mineral ( paralelas ã caneta) associa
das ã dobra D'.¡. Ponto CB-542, cabec. Rib. dos padres.

Dobras DZ com foliação p'l ano axial tipo clivagem de cre
nulação (Sg) cortada obliquamente por uma clivagem de

crenulação mais espaçada (SS). Pohto CB-170, Serra do Ri
bei rão.

Fotornicrografia de c'l ivagem de crenulação discreta e zo

nal S3, em pos i ção p'l ano axi al ã uma dobra DZ. Ni c6i s pa

ralelos. Ponto CB-270, proximidades do Mo. da Mömbaça.

Dobras D3 com ei xo verticali zado deformando I ineações Lz

associadas a DZ, e que estão horizontal izadas. Ponto CB-

-213, préximidades do lot. "Restinga Verdei'.

Lineações de crenuì ação L3 associadas a dobra, D3 år mi

ca xisto r.urrì espaçamento sub-centimãtrico. ponto CB-.l0,
v-. -¡i da SP-280.

Região topograficamente deprimida (indicada na foto) cor
respondente a- Falha de Moreiras. Em segundo plano, no

canto esquerdo, vê-se a cri sta de quartzitos do Mo.do Sa

bo6. Vista das proximidades da estação de Moreiras da F;
PASA.
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APENDI CE 2

C0oRDENADAS U.T.M. DoS PoNT0S CTTADoS N0 TEXTo E NAS TLUSTRAçoES

PONTO
cB-

03

l0
lt
17

22

48

53

56

74

109

144

t70
197

213

215

223

236
270

318

334

347

353

361

363

38t
493

494

507

sl3
524
542

569

PARAL E L O

KmN

7.403,6
7 402,0
7 404 ,7
7 402 ,7
7 410 ,6
7 406 ,4
7 405 ,2
7 407 ,2
7 407 ,8
7405 ,0
7401,B
7 401 ,6
7401,l
7 406 ,g
7 406 ,0
7 404 ,1

7 406 ,g
7408 ,0
7 412 ,5
7 417 ,5
7403 ,0
7403 ,5
7401 ,5
7401,l
7400,5
7 417 ,2
7 417 ,3
7 419 ,4
7418,9
7419,5
7 420 ,O

74t8,3

MERIDIANO
l(n E

29l ,6
295,7
290,1

294,0
294,8
293,5
283,B
292,1
271 ,0
272,0
275,1

2gl,0
274,9
290 ,9
293,2
292,0
282,0
293,7
282,7
279,2
290,7
279,0
276,5
275,5
290 ,3
292,9
292,8
291,3
287 ,l
2gg,g
2gg ,5
294,1

PONTO
cB-

576

595

600

603

610

614

652

671

685

690

696

705

734
740

754

859

871

872

980

982

1047

I 048

I 059

I 061

1158

I 198

ì214
I23t
1267

127 6

1294

1295

PARAL E L O

KmN

7 420 ,0
7 420 ,5
74lB,B
7 417 ,6
7 423 ,1

7 422 ,4
7 420 ,7
7 425 ,6
7 422 ,7
7 421 ,7
7 422 ,4
7 418 ,7
7 422 ,3
7 421 ,1

7419,1
741 0,0
741o,o
74lo,g
7 402 ,2
740.l,6
7401,o
7401,5
7 414 ,0
7 414 ,g
7408, B

7408 , o

7 407 ,g
7405 ,6
7 405 ,7
7 405 ,6
741 8 ,5
741 8 ,3

MERIDIANO
Kmt
282,1
291 ,7
279,0
278,4
292,3
282,0'
2g0,7
283,2
293,4
290,6
279,5

- 279,4
277 ,7
272,9
272,0
2gg,l
299,0
288 ,8
294,5
293,1
292,0
291 ,g
291,B
291,B
292,1
295,2
292,5
290,1

' 292,s
292,'1

288 ,5
288,4




