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ERRATA

Página 4, linha 17 onde se lê (Suguio, 1980) leia-se Suguio, K. 1980 (1).

Página 8, legenda da figura lll.2 onde se lê Mapa Geológico Regional
(simplificado do Mapa Geológico do Estado de São Paulo), escala 1:500.000,
1984 - IPT-PRÓ MINÉR|O leia-se Mapa Geológico Regional (simplificado do
Mapa Geológico do Estado de Säo Paulo, escala 1:500.000, IPT-PRÓ
MtNÉRlO, 1981 .

Página 17, linha 23 onde se lê Observam-se, neste afloramento, quatro grupos
distintos de fraturas ou eventuais falhas leia-se Observam-se neste
afloramento quatro grupos distintos de fraturas e falhas, G1, G2, G3 e G4.

Página 18, linha 4 onde se lê O quarto conjunto leia-se O quarto grupo (G4)

Página 22, linha 6 onde se lê Para designar as amostras correspondentes à
matriz foi utilizada leia-se Para designar as amostras correspondentes a matriz
foi utilizado.

Pág24, linha27 onde se lê segundo- Bol. Cient.IG-USP Série Cient. Vol 26,
pp 45-58, 1995) leia-se Janasi et al. (1996).

Pág 25, linha 19 onde se lê (crostas, couraça, matriz e rocha mäe) leia-se
(crostas ferruginosas, matriz e sedimentos encaixantes).

Página 28, legenda da figura V.2, linha 4 onde se lê reprecipitaçäo de ferro
leia-se reprecipitação de hidróxidos de ferro.

Página 64, linha 7 onde se lê analizados leia-se analisados.

Página 65 desconsiderar linhas 1 e 2.

Página 66, linha 3 onde se lê enriquecidas em ferro leia-se enriquecidas em
hidróxidos de ferro.

Página 66, linha 4 onde se lê aparecendo como manchas esbranquiçadas.
leia-se aparecendo como manchas esbranquiçadas na figura V.65.

Página 94, linha 13 onde se lè Suguio, K. 1980 leia-se Suguio, K. 1980 (1 ).

Página 94, linha 15 onde se lè Suguio, K. 1980 leia-se Suguio, K. 1980 (2).
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RESUMO

São descritos e caracterizados neste trabalho dobramentos em crostes ferruginosas, tomando-se

para estudo três áreas d¡stintas. Duas inseridas no conle)Íto geológico de Bacia Terciária de São

Paulo. Uma local¡zada na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao município de Santa lsabel, SP e

outra no bairro Vila Madalena, na cidade de São Paulo, SP. A terce¡ra, encontra-se na região de

Pirapora do Bom Jesus, SP, no contefo geológico do Grupo São Roque.

Este estudo objetivou verifìcar a gênese dos dobramentos nas crostas ferruginosas, baseando-se

nas hipóteses de origem tectônica e/ou geoquímica. Foram empregadas análise micromorfológica

de seções delgadas confeccionadas a partir de 50 amostras ¡ndeformadas, análises químicas

totais em 46 amostras, e pontuais em MEV/EDS em 10 seçöes delgadas, Difratometria de Raio X

(DRX) em 7 amostras da fração argilosa e separação de minerais pesados em 10 amostras nas

frações 16, 35 100 e 200 mesh. As amoslras foram coletadas a partir de 11 perfis locados nos

afloramentos das diferentes áreas de estudo.

Associadas as análises acima mencionadas, efetuou-se levantamento estrutural e análise

comparativa entre feições estruturais regionais e as dobras nas crostas ferruginosas encontradas.

Através da aplicaçäo de diagramas de SchimdlLambert, foram analisados os parâmetros

geométricos, morfológicos e as or¡entaçöes preferenciais das dobras e fraturas.

As crostas ferruginosas dos afloramentos da Dutra, da Vila Madalena e de Pirapora do Bom Jesus,

epresentam organização texturel, compos¡çäo química e mineral semelhantes, embore se

encontrem encaixadas em litologias diferentes e inseridas em contextos geológicos distintos. São

constituídas basicamente por óxidos e hidróxidos de ferro (domínio da goethita) e quartzo. Foi

possível reconhecer nestes materiais a origem e o desenvolvimento de produtos secundários como

nodulações e feições de preenchimento de poros e fissuras, pr¡ncipalmente por hidróxidos de ferro

e secundariamente por hidróxidos de alumínio e argilas.

Os sedimentos encaixantes dos afloramentos da Dutra e da Vila Madalena são constituídos por

material alterado, argiloso e areno-argiloso respectivamente. As análises mineralógicas em DRX e

separação de minerais pesados, indicaram que o sedimento do afloramento da Vila Madalena, é

constituído predominantemente por quartzo e caolinita. Biotita, ilmenita, lurmal¡na, zircão e rutilo

ocorrem secundariamente nestes materiais.

No afloramento de Pirâpora a litologia é careclerizada por conjugação de ergilas avermelhadas e

amaleladas fornecendo aspecto de argila ver¡egada para o sedimento encaixante. As análises

mineralógicas em DRX indicaram que o sedimento é constrtuído predominantemente por argilas

fenuginosas, argilas do grupo da caolin¡ta, subordinadamente quertzo e secundar¡amente biotita

gibbsita e ilmenila. ocorrem também litorelíquias constituídas por fragmentos de rocha fìlitica do



Grupo São Roque. Na separaçäo de minerais pesados identifìcou-se turmalina, zircão, rulilo e

goethita na forma de agregados.

As crostas ferrug¡nosas dobradas são de or¡gem genuinamente geoquímica, comprovada pelos

diferentes diagramas geoquímicos d¡scriminat¡vos que exibem frends de evoluçäo geoquímica

partindo do sed¡mento encaixante até es cÍostas ferruginosas. Estes formadas a pertir de

processos de remob¡lização e concentraçäo de óxidos e hidrÓxidos de ferro, promov¡dos pelo

deslocamento descendente do fluxo d'água e oscilações do nível hidrostático (NH), relacionadas a

variações climáticas sazonais e movimentações ascendentes do relevo (no caso do afloramento de

Pirapora).

A constituição mineral, a organizaçäo textural e a composiçäo química total e pontual das crostas

fenuginosas das três áreas estudadas, ¡ndicam que estas se or¡ginarem a partir da cimentação de

óxidos e hidróxidos de ferro remobil¡zados do próprio sedimento encaixante. A diferença entre

esses mater¡ais reflete-se apenas no empobrecimento em Fe2O3 e enriquecimento em SiOz, AlzO¡

e elementos âlcalinos no sedimento, contrariamente ao observado nas crostas ferruginosas

A ofigem das crostas ferruginosas pseudo-dobradas, não está diretâmente relacionada a

processos tectônicos. Não foi possível estabelecer correlaçåo entre os dados estruturais extraídos

dos afloramenlos estudados com padrões de dobras de origem tectônica, nem com padrões de

deformação reg¡onais das litologias circundantes.

No afloramento de Pirapora, a instalação de fraturas por provável reativaçäo teclôn¡ca

(Quaternária) de sistemas de falhas regionais, teÍia condic¡onado o fluxo d'água, permitindo que

óx¡dos e hidróxidos de ferro se precipitassem no interior das mesmas. Estruturas tipo "pena" se

formaram pela precipitação de compostos de ferro, obl¡quamente às fraturas. O conjunto formâdo

pela uniäo dessas ,'penas", delineia a forma e a feição de crostas ferruginosas dobrâdâs

epresentada neste afloramento.



ABSTRACT

Folds in iron crusts are described and character¡zed in this work, for three different sludy areas.

Two ¡nserted ¡n the Tertiary São Paulo Basin, the first located ¡n the H¡ghway President Dutra,

near the municipal d¡strlct of santa lsabel-sP; the second in vila Madalena, são Paulo- sP;

and the third located in Pirapora do Bom Jesus-SP, in the geologic setting of the são Roque

Group.

The objective of this study was to verify the folded iron crust genesis, checking the hypotheses

of origin þy tecton¡c or geochemistry process. The follow¡ng analysis wefe done: 50 samples of

tin sections; 46 whole rock chemical analysis; 10 tin sect¡ons were used for punctual analysis in

Scanning Electronic Microscopy (SEM-EDS); 7 samples in X-Ray Difratometry (XRD) of clay

fractions; and heavy minerals separat¡on in 10 samples in the fractions 16, 35 100 and 200

mesh. The samples were collected from 11 profiles located in the outcrops of the different

studied areas.

ln parallel to the analysis above mentioned, it was made comparative structural analysis

between regional structural and the folded iron crusts patterns. Through the application of

schimdt-Lambert diagrams, the geometric, morphologic parameters and the preferential

orientalions of the folds end fractures were defined.

The ¡ron cfusts outcrops of Dutra, vila'Madalene and Pirapora do Bom Jesus, present texlural

organization, similar chemical and mineral composition, although they ere located in d¡fferent

rocks and in different geologic setting. They are constituted basically by iron oxides and

hydroxides (goethite) and quartz. lt was possible to recognize the origin and the secondary

development of these materials as nodules and pore and fissures filling features, mainly by iron

hydroxides and secondar¡ly by aluminum hydroxides and clays.

The sedimentary host-rocks in Dutra and vila Madalena outcfops are comprised by altered

material, clay end sand + clay, respectively. The mineralogical analyses in XRD and separation

of heavy minerals, ¡ndicated the sedimentary rocks of Vila Madalena outcrop is constituled

predominantly by quartz and caolinita. Biotite, ilmenite, turmaline, zircon and rutile occur

secondar¡ly.

The litology ¡n Pirapora outcrop is character¡zed by red and yellow clays hosted by sedimentary

rocks. The mineralogical analyses in XRD ind¡cated the sedimentary host-rocks are constituted

mainly by iron clays, caolinite group clays, and secondarily quartz, biotite, gibbsite and

ilmenite. They also occur constituted by l¡thorelics fragments rocks from São Roque Group ln

the heavy m¡nerals separation were idenl¡fied turmaline, z¡rcon, rutile and goethite.

The iron crusts have geochemical origin, checked by the geochemistry diagrams which show

trends of geochemicel evolution linking sedimentary host-rocks and iron crusts. These iron

crusts were formed from remobilizat¡on and concentration processes of iron ox¡des and



hydroxides, origined by the descending meteoric water and groundwater level oscillation,

related to seasonal cl¡matic variations and relief ascending movements (in Pirapora case).

The m¡neral constitution, the textural organization and the total and punctual chemical iron

crusts composition in the three studied afeas, indicated they ofiginated from the iron oxides and

hydrox¡des precipitat¡on from sedimentary host-rocks. The difference between both material is

only result of depletion in Fe2o3 and enhance in sio2, Al2o3 and alkaline elements in the

sedimentary rocks, contrarily to the observed in the iron crusts

The origin of iron crusts pseudo-folded is not directly related to tectonic processes. lt was not

possible to establish correlation between the studied areas structural data with tectonic fold or

regional deformation patterns.

Frectures in Pirapora outcrop are due regional lineaments tectonic reactivation (Quaternary),

which were conditioned by water flow, allowing iron ox¡des and hydrox¡des precipitation insìde

the fractures. Grieves-type structures were formed by iron oxides and hydroxides precipitat¡on

oblique to the fractures. The group formed by the juxtaposition of those grieves-type structures

delineates the pattern and feature of folded iron crusts observed in this outcrop.



Capítulo I Iotrodução

1- TNTRODUçÃO

Três áreas distintas com dobramentos em crostas fenuginosas são descr¡tas neste

trabalho. Parte destas encontram-se enca¡xadas em sedimentos da Bacia Terciária de

São Paulo. Uma, localizada na Rodovia Presidente Dutra próximo ao Município de

Santa lsabel, e outra no bairro Vila Madalena, na cidade de São Paulo; ambas

encaixadas em sedimentos argilo-arenosos da Formação São Paulo.

O terceiro local que exibe tais estruturas encontra-se na região de Pirapora do Bom

Jesus - SP, encaixadas em rochas do Grupo São Roque.

A ocorrência destas "dobras" em crostas ferruginosas, durante mu¡tos anos tem sido

explicada sob diferentes hipóteses quanto a sua origem. Por um lado, há propostas de

interpretação sugerindo origem tectônica (proveniente de deformações modernas

Quaternárias/Terciárias). Por outro, há quem as interprete como sendo de origem

genuinamente geoquímica, através de processos de remobilização e concentração de

hidróxidos de feno diante das oscilações do lençol freático.

O estudo dessas estruturas e sua análise científica, na tentativa de confirmar uma ou

outra hipótese acima levantada, tornou-se ob¡eto desta dissertação.

A gênese destas estruturas representa um fenômeno geológico que pode ser explicado

a luz de uma investigação fundamentada na geologia estrutural e na geoquímica de

superfície.

O esclarecimento dessas feições pode ser obtido através de estudo comparativo do

comportamento químico e geoquímico dos materiais das crostas e das rochas

associadas.

Por outro lado, a confirmação de uma origem tectônica para estas estruturas, pode ser

definida com a aplicação de análise estrutural dos parâmetros morfológicos (direção

preferencial de flancos, charneiras, planos axiais, etc.) e comparação com feições

estruturais conhecidas na literatura.
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Objetivos

O objetivo deste trabalho é verificar a origem de dobramentos em crostas ferruginosas'

com base em hipóteses tectônica e/ou geoquímica. Para tanto, foi utilizado

levantamento estrutural convencional e análise geoquímica dos diferentes materiais

associados, cuja base compreende análises químicas totais e análises químicas

pontua¡s qualitativas e semi - quantitativas.

Proposta de investigação

Para a realização dos obietivos propostos foram empfegadas análises

micromorfológica, químicas (totais e pontuais) e mineralógicas (Difração de Raios-X

(DRX) e separação de minerais pesados), associadas a análise estrutural comparativa

entre as feições regionais e a morfologia das dobras encontradas nas crostas

fenuginosas (flancos, charneiras, etc').

Havendo origem estrutural/tectônica para estas dobras, certamente seráo obtidos

padrões estruturais nos estereogramas de análise estrutural destas, que configurem

processos de deformação mecânica. Caso possuam origem geoquímica (proveniente

da mobilidade de hidróxidos de ferro no intetior da litologia), os estereogramas de

análise estrutural, muito provavelmente não exibirão padrões claros de comportamento

estrutural.

caso a origem seja diferente da acima apontada, o emprego de diagramas de

discriminação geoquímica poderá demonstrar, através de "trends" de evoluçâo de

maler¡ais parentais e das crostas fenuginosas, uma origem evolut¡va provinda de

processos intempéricos e da transferência dos compostos secundários durante a

alteração da própria rocha portadora das estruturas'

Feições texturais e mineralógicas como porosidade, composição mineral, assembléias

minerais primárias e secundárias e distribuição de minerais pesados, demonstrarão

claramente que os materiais exibem uma or¡gem geoquímica comum'
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2. DEFORMAçOES DE ORTGEM ATECTÔNICA

Baseado na proposta de interpretação de origem atectônica para as deformações

encontradas nas crostas ferruginosas estudadas, torna-se pertinente que alguns dos

principais processos geológicos formadores dessas estruturas sejam aqui abordados.

As deformações em rochas formam-se graças a esforços ocasionados por diferentes

fenômenos geológicos, deformando a rocha original e proporcionando assim uma

morfologia secundária nestas e, em alguns casos, até modificações de ordem química

(transformações minerais) no material original. Quando relacionadas essas

deformações a fenômenos geológicos, há que se creditar a origem das forças

modificadoras dos mater¡ais às diversas possibilidades de ocorrência, ou seja,

desenvolvimento e ativaçâo de falhas, diferentes movimentos tectônicos ocasionados

pela movimentação dos continentes, onde esforços orientados ocasionam mudanças

no comportamento original das estruturas das rochas.

Os processos de origem atectônica não eslão relacionados à deformações tectônicas

que envolvem propagação de forças internas da terra e afetam nfveis profundos da

crosta, e sim por processos superficiais como intemperismo, erosão e deposição de

sed¡mentos. Estas deformações apresentam-se como dobras e falhas, e são em geral

de menores dimensões podendo ou não exibir conelação com a orientação do

arcabouço tectônico regional.

As deformações atectônicas podem ser originadas, por diferentes processos, sendo os

principais, descritos a seguir de forma resumida:

Compactação Diferencial

Quando a compactação por gravidade atua sobre sedimentos homogêneos de

considerável e)ûensão lateral, depositados sobre uma superf ície plana, quase

horizontal, os únicos efeitos que poderão ser notados serão a redução em espessura e

porosidade, e aumento de sua densidade.
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No entanto, se os sedimentos se acumularem em uma superfície que apresente relevo

acentuado ou se houver mudança lateral no caráter dos sedimentos, poderá ocorrer

sua compactação diferencial.

Por exemplo, quando elevações ou colinas constituídas de uma rocha mais antiga

(paleocolina), mais res¡stente à erosão é recoberta por sedimentos mais jovens, os

estratos sedimentares, pelo efeito do mergulho original e compactação, amoldam-se à

elevação, formando um anticlinal amplo, de origem atectônica. Após o recobrimento

total da paleocolina, a sedimentação adicional aumentará a intensidade do dobramento

e do fechamento acima da paleocolina e falhas normais podem também se

desenvolver.

Escorregamentos e Desl¡zamentos Subaquosos

As deformações originadas por escorregamento são resultantes de deslocamento

horizontal de sedimentos inconsolidados, principalmente por ação da gravidade e

geralmente exibem evidências de extensos movimentos laterais. Elas são associadas a

falhamentos penecontemporâneos e exibem planos de deslizamento com pequeno

ângulo de mergulho. Feições desse tipo são comuns em sedimentos glacio-lacustres e

flúvio - glaciais (Suguio, 1980).

As estruturas de escorregamento associam-se, em geral, à rápida deposição de

sed¡mentos lamosos em declives mais ou menos acentuados. O esconegamento de

uma massa sed¡mentar pode resultar no rompimento e transporte de camadas

sedimentares, produzindo mistura caótica de sedimentos. Em outros casos, o

escorregamento pode produzir camadas contorcidas sem ou com pequeno

deslocamento (Potter e Pettijohn, 1963). O movimento lateral pode ser ¡niciado por

terremotos, tempestades e muitas vezes pelo próprio peso dos sedimentos. Essas

condições são frequêntemente satisfe¡tas em f rentes deltaicas em bacias de

subsidência ativa.

Mckee ef al. (1971) e Bigarella (1972), descreveram feiçöes de deformação subaérea

produzidas em dunas eólicas. Processos de avalanche na face abrupta das dunas

produzem camadas contorcidas com falhas, dobras e arqueamentos.
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Falhas e dobras originadas por escorregamentos e deslizamentos podem ser
diferenciadas das ligadas a fenômenos tectônicos, pois os movimentos de deformação
penecontemporânea afetam apenas um determinado horizonte do pacote sedimentar.

Desse modo, os horizontes deformados por estes processos situam-se entre camadas

não perturbadas.

Deformações originadas em Materiais Altamente plásticos e/ou por Mudanças de
Volume

As deformações em materiais ainda plásticos envolvem mov¡mentos verticais e são
originadas geralmente em depósitos sedimentares constituídos por areias finas e siltes
laminados com le¡tos argilosos (ritmitos). Estes sedimentos podem exibir estruturas de
deformação penecontemporânea denominadas laminação convoluta.

A correlação dos eixos de dobras com as cristas de marcas onduladas e a presença de
superfícies de escavação intra-estratais sugerem que o movimento foi virtualmente
sincrônico à deposição. A laminação convoluta deve ser originada por desidratação de
sedimentos ajudada por esforços de cisalhamento desenvolvidos pela própria corrente
de turbidez (Davies, 1965 ; Anketell et at.,1970).

Estruturas Formadas por Alteração lntempér¡ca das Rochas

Examinando-se as rochas em profundidade através de galerias de minas, pode-se

observar que estas não apresentam deformações como na superfície, evidenciando a
alteração supérgena como elemento gerador de algumas feições como juntas, fraturas
e esfoliação esferoidal.

As juntas e fraturas podem se desenvolver durante processos de cristalização ou
hldratação, nos quais a forma e o tamanho de alguns minerais são significativamente
modificados, podendo romper até blocos de rocha, devido à expansão destes minerais.

Na esfoliação esferoidal, matacões desenvolvem "cascas" superficiais como resultado
da expansão superficial devido ao crescimento de minerais hidratados /durante o
intemper¡smo químico.
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3. ÁREAS ESTUDADAS

Localização das Áreas Estudadas

Foram estudados nesta dissertação três afloramentos onde ocorrem estruturas

dobradas formadas por crostas ferruginosas. Na Rodovia Presidente Dutra (sentido Rio

- São Paulo), próximo ao município de Santa lsabel - SP (Área -1), ocorrem dois

locais com dobramentos em crostas ferruginosas, um no Km 211,5 e outro no Km

214,5. O segundo afloramento localiza-se na Rua Girassol, bairro de Vila Madalena, na

cidade de São Paulo -SP (Área - 2) (Figura III.1).

O terceiro afloramento localiza-se no Km 53 da Estrada dos Romeiros (SP-312) entre

os municípios de Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus -SP (Área - 3), a

cerca de 50 Km da capital. O acesso a este afloramento é realizado pela Rodovia

Presidente Castelo Branco até o município de Barueri - SP e pela Estrada dos

Romeiros (Figura III. 1 ).

MAPA DE LOCALIZAçÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS

\ r€dehrd,os'órrco lÃìlu,*o.**o %T
- 

rodo\,los Escolo I r6CO.Om

Figura III .1 - Mapa de Localização das Areas Estudadas
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Geologia Regional

Bacia de São Paulo

os afloramentos da Rodovia Presidente Dutra em santa lsabel - sp (Área -1) e da
Rua Girassol na Vila Madalena - sp (Área - 2) encontram-se inseridos em sedimentos
da Formação São Paulo, Bacia Terciária de São paulo (Figura m.2).

os sedimentos da Bacia Terciária de são paulo distribuem-se por uma área
aproximadamente ovalada com cerca de 1.ooo Km2. Esta exibe a norte, borda retilínea,
marcada pelo sistema de falhas Taxaquara-.Jaguari. A sul, apresenta contatos
irregulares com o embasamento pré-cambriano. seus eixos maior (60Km) e menor
(25Km), dispõem-se respectivamente entre as localidades de Arujá e lnterlagos, santo
André e santana, sP. são a¡nda observadas ramificações a sul, de lnterlagos para
Bororé e cipó, e a leste, de ltaquaquecetuba para Mogi das cruzes e palmeiras, sp
(Iakaiya,1997).

A Bacia de são Paulo insere-se no contexto do sistema de ,gÉs continentais da serra
do Mar, definido por Almeida (1976). Ricomini (19g9) modificou este termo para Rift
Continental do Sudeste do Brasil para designar a feição tectônica desenvolvida como
estre¡ta faixa alongada e deprimida de direção ENE, com extensão de
aproximadamente 800 Km, englobando as bacias de curitiba, são paulo, Taubaté,
Resende, Volta Redonda, ltaboraí e Barra de são João, e os grabensde sete Barras e
da Guanabara.

Riccomini (1989), elaborou quadro relacionando os eventos tectônicos e estabeleceu
coluna estratigráfica revisada, onde no paleógeno (Eoceno - oligoceno) teria ocorrido
a formação da depressão original, um hemi-graben contínuo na porção compreendida
pelas atuais bacias de são Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda, fruto de
esforços trativos de direção NNW-ssE. No Neógeno, possivelmente Mioceno, se
iniciaria o tectonismo deformador, associado a um binário transcorrente sinistral de
direção E-w, responsável pela geração do alto estrutural de Arujá separando as
drenagens dos rios Tietê e Paraíba do sul, do alto estrutural de eueluz, e de bacias
puil-apart.
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Grupo São Roque

o afloramento de Pirapora (Área - B) está inserido nos domÍnios do Grupo são Roque
(Figura m.2).

segundo Bistrichi (1982), as litologias na região de pirapora do Bom Jesus, se
constituem de rochas pré-cambrianas, além de depósitos cenozóicos restritos. o pré-

cambriano é representado por metamorfitos do Grupo são Roque e rochas granitóides

associadas, relacionadas ao desenvolvimento do ciclo Brasiliano. o Grupo são Roque
exibe como rochas principais, quartzitos, diferentes tipos de xistos, filitos, calcários e
anfibolitos. Estas rochas afloram continuamente na forma de uma faixa com pouco
mais de 180 Km de comprimento e 50 Km de largura, terminando em cunha no sentido
nordeste da região, até as proximidades de Monteiro Lobato - Sp.

Bergmann (1988), apresenta série de dados e estudos relativos a sequência vulcano-
sedimentar do Grupo são Roque nas proximidades da área de estudo. Através do
levantamento de perfis estruturais e o emprego de estruturas geopetálicas (indicadoras

de topo e base), a autora propõe três unidades litoestratigráflcas formais compondo o
Grupo são Roque: Formação pirapora, basal e composta predominantemente por

rochas metavulcânicas / sub-vulcânicas, e rochas piroclásticas subordinadas, com um
membro carbonático: Formação Estrada dos Romeiros, acima na estratigrafia, em
contato transicional com membro arenoso na base e membro pelítico no topo em
contato brusco a transicional com a Formação Boturuna sobreposta, apresentando
membros ora vulcânicos, ora arenosos.

Em seu trabalho, Bergmann (1g8g), tece considerações à paleogeografia e ao
ambiente de deposição da sequência são Roque, associando-a à calhas rasas, do tipo
r,¡? intracontinental, com atividade vulcânica nos primeiros estágios de sua evolução.

Em relação a geologia.estrutural, Bistrichi (1992), identificou três fases de
dobramentos, sendo as duas primeiras bem caracterizadas, enquanto a terceira está
relacionada a dobramentos localizados. A fase principal de dobramento foi a segunda,
e é responsável pela estruturação regional, inclusive pelo estabelecimento da macro-
estrutura sinclinorial de Pirapora.
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Movimentações teriam afetado tanto os metamorfitos como as rochas granitóides

gerando rochas cataclásticas de diversos tipos, desenvolvendo'se logo após a fase

principal de dobramentos até o final dos últimos eventos do Ciclo Brasiliano (Bistrichi,

1982).

Bergmann (1988), também ressalta em seu trabalho a grande estrutura sinclinorial

(Sinclinório de Pirapora), compreendendo rochas metamórf¡cas do fácies xisto verde e

identif ica cinco fases de dobramentos, três sin a tardi-metamórf icas e duas pós-

metamórficas.

Uma articulação de dobras anticlinais recumbentes da segunda fase controla a

geometria dos contatos entre as unidades litoestratigráf icas. A terceira fase de

dobramentos é tardia ao metamorfismo, com dobramentos apresentando traços axiais

e eixos orientados quase sempre de E para W com mergulhos para NE e W,

desenvolvendo clivagem axial espaçada. DuaS fases pós-metamórf icas a fase do

Sinclinório de P¡rapora, com eixos a N60-70E, e outra lase tardia em torno de NS-

NNW, não apresentando hierarquias (Bergmann, 1988).

Neste estudo será adotada a proposta de Bistrichi (1982), para a definição das

litologias. Para as análises estruturais comparativas foram utilizados os dados

levantados nos trabalhos de Bistrichi (1982) e de Bergmann (1988), como direções das

falhas, fraturas e lineações, além dos parâmetros morfométricos das dobras.

Quanto as idades, o grupo São Roque exibe contato com o grupo Serra do ltaberaba,

através de falhas transcorrentes e/ou falhas de baixo ângulo (Juliani et a/.' 1986).

Alguns autores consideram o grupo Serra de ltaberaba como Proterozóico Médio a

lnferior, e o Grupo São Roque como de idade Brasiliana (Juliani e Beljavsks' 1995).

Outros, consideram estes dois grupos como um único, com a sedimentação iniciando-

se a pouco mais de 1,8 Ga, acompanhada de diferentes deformações, incluindo dois

prováveis eventos metamórfico granitogênico ocorridos no Proterozóico Superior

(Tassinari et aLJ988i Sadowisk e Tassinari, 1988; Dantas, 1990; Bergmann' 1988)'
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Geologia Local

Afloramentos da Dutra (Área - 1) e da Vila Madalena 6rea - 2)

As crostas fenuginosas dobradas da Rodovia Presidente Dutra (Área - 1), e no bairro

de Vila Madalena (Área - 2) em São Paulo, encontram-se encaixadas em rochas da

Formação São Paulo, Bacia de São Paulo.

A Formaçâo São Paulo exibe sedimentos fluviais, incluindo, arg¡litos, siltitos, arenitos

argilosos finos e, subordinadamente, arenitos grossos, cascalhos, conglomerados e

leitos restritos de argilas orgânicas (lPT/Pró-Minério, 1981). Estes depósitos são

constltuídos por sedimentos pelíticos de planície de inundação, de coloração arroxeada

a amarelada, associados lateralmente a espessos pacotes de areias médias a grossa

com matriz argilosa, depositados em condições de maior energia, atribuídas a um sub'

amb¡ente de barra de pontal (Takiya, 1997).

Os sedimentos da Formação São Paulo encontram-se comumente associados a

crostas ferruginosas (Suguio e Barbour, 1969), sustentando altas colinas, como

verificado no espigão central situado na regiäo da Av. Paulista e no bairro do Sumaré

na cidade de São Paulo (Takiya, 1991).

Washþurne (1930), descreveu equivocamente, as crostas limoníticas existentes a 22

Km de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, como dobras em anticlinais pela

configuração sugestiva dessas crostas em forma de pseudodobras.

Segundo Sígolo e Ohnuma (1996), os horizontes ferruginosos encontrados na Bacia de

São Paulo, teriam sido gerados a partir da alternância de fases climáticas mais áridas

para mais úmidas, acompanhadas de soerguimento que conduziu o lençol freático a

níveis mais profundos em relação aos sedimentos da bacia, Este rebaixamento do

lençol promoveu a dissolução de minerais contendo ferro, associados principalmente a

sedimentos argilo-ferruginosos. Com a deferruginização destes níveis, o ferro

solubilizado deslocou-se e precipitou-se em zonas específicas, onde a armadilha de

fixação era dada por uma camada superior de sedimentos permeável e porosa

(horizontes areno-argilosos), em contato com uma camada inferior impermeável

(horizontes argilosos).
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Afloramento de Pirapora (Área - 3) +

As crostas ferruginosas dobradas da região de Pirapora do Bom Jesus (Área -3)

enconiram-se encaixadas em rochas do Grupo São Roque. No local estudado, a rocha

é caracterizada por sedimento argiloso, alterado, com nódulos argilosos

esbranquiçados e fragmentos de quartzo e de rocha filítica, conferindo aspecto de

brecha sedimentar a rocha.

Na região, predominam metassedimentos rítmicos, quase sempre total ou parcialmente

alterados, assumindo tons róseo, amarelados e vermelhos. Há uma alternància de

leitos quartzosos, com espessuras variando de milímetros à centímetros.

Estruturas primárias são freqüentes no Grupo São Roque, definindo-se pelos menos

três diferentes direções de foliaçöes. Estas, em alguns pontos, atingem crenulaçöes

como as observadas no Km 44 da Estrada dos Romeiros, sentido Santana de Paraíba

à Pirapora (Bistrichi, 1982).

Descrição dos Afloramentos

Aftoramentos da Rodovia Presidente Dutra - Santa lsabet - SP ( Area - 1)

A litologia do afloramento do Km 214,5 é compreendida por sedimento argiloso, de

coloração variada, constituído por porções esbranquiçadas caoliníticas e porções

avermelhadas, conferindo aspecto de argila mosqueada a este sedimento. Ocorrem

inclusos fragmentos sub-arredondados e seixos de quartzo leitoso. Em alguns pontos,

formam-se "Anéis de Liesegang" e concreçöes avermelhadas. (Figuras trI.3 e III.4).

Do outro lado da rodovia, ocorre um único horizonte ferruginoso contínuo, avermelhado

e ligeiramente endurecido, constituído por material mais arenoso e couraça ferruginosa

totalmente fragmentada, encaixados no sedimento argiloso descrito acima. (Figuras

UL5 e III.6).
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Figura III.3 - Fotografia exib¡ndo o afloramento do Km
214,5 da Rodovia Presidenle Dutra (sentido Rio - São
Paulo).

Figura m.4 - Fotografia exibindo em detalhe, estruturas
circulares tipo Anéis de Liesegang, formadas por
percolação de hidróxido de ferro. - Afloramento do Km
214.5 da Dutra lsentido Rio - São Paulol.

Figura III.5 - Fotografia - Vista geral do afloramento do Km 214,5 da
Dutra (sentido São Paulo - Rio).

Figura III.6 Fotografia de
couraça fragmentada - Porção
direita do afloramento do Km 214,5
da Dutra (sentido São Paulo - Rio).

i.' !
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O afloramento do Km 211,5 é dividido em duas porções. Uma porção basal (próxima ao

acostamento da rodovía) com 50m de extensão, e 5m de altura, apresenta sequência

de espessas crostas ferruginosas (10 a 20 cm) horizontalizadas, encaixadas em matriz

areno-argilosa.

A outra porção, localizada no topo do corte da estrada, possui aproximadamente 20m

de extensão e 5m de altura. É constituída por finas crostas ferruginosas dobradas,

encaixadas em matriz argilosa (Figura III.7).

Na porção localizada no topo do afloramento ocorrem estruturas deformadas

constituídas por crostas pouco espessas (1 a 5 cm), semelhantes a estruturas

sedimentares primárias, tipo estratificação cruzada. São observadas também, crostas

verticalizadas truncando crostas horizontalizadas (Figu ra III.8).

A litologia local é caracterizada por sedimento alterado, argilo-arenoso (matriz) de

coloraçäo amarelada, às vezes avermelhada, e grãos de quartzo milimétricos (0,1 a

0,5 cm). As crostas são constituídas por material ferruginoso (óxidos e hidróxidos de

ferro) que fornecem a este material cor marrom.

Flgura m.7 - Fotografia exibindo crostas ferruginosas
deformadas, semelhantes a estruturas sedimentares
primárias (Afloramento do Km 211,5 da Dúra - sentido
Rio - São Paulo).

Flgura III.8 - Fotografia de
detalhe das crostas
deformadas. Afloramento do
Km 211,5 da Dutra - sentido
Rio - São Paulo).
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Afloramento da Rua Girassot - Vita Madalena - São Paulo - SP (Área - 2)

O afloramento estudado possui 40m de e)densão e 5m de allura. Neste local ocorre

sequência rítmica de crostas ferruginosas dobradas com 2m de espessura, encaixada

em matriz areno-argilosa homogênea.

A litologia local é caracterizada por sedimento alterado, areno-argiloso (matriz) de

coloração ocre-amarelada com grãos de quartzo de 0,2 a 1,5 cm. Feldspatos alterados

esbranquiçados ocoffem como parte da matr¡z. Ocorrem também ¡ntercalações de

níveis quar-tzosos pouco espessos (0,5 cm).

As crostas são constituídas por material fenuginoso e quartzo, às vezes com

granulometria grossa (> 2 mm). Aparecem deformadas na porção direita do

afloramento, constituídas por crostas mais finas (0,3 a 0,5 cm), tormando pacotes com

aproximadamente 20 cm de espessura. Na porção esquerda do afloramento, estas

crostas são mais espessas (5 a 15cm) e aparecem de forma mais individualizada

(Figuras III.9, III.10, m.11 e III.12).

As crostas säo constituídas por óxidos e hidróxidos de ferro que fornece as mesmas

cor marrom escura. o pacote possui aproximadamente 2m de espessura e é capeado

por uma camada de solo homogênea.

F¡gura trI.g - Fotografia das crostas ferruginosas
dobradas do afloramenlo da Rua G¡rassol, Vila
Madalena (Detalhe - Porção esquerda do
afloramento).
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Flgura m.lO - Croqui esquemático do afloramento da Vila Madalena (Area 2), exibindo a localizaçäo

dos perfis de amostragem (VM).

Figura m.11 - Fotografia das crostas ferruginosas dobradas da porção direita do afloramento da Rua

Girassol, Vila Madalena.

Figura m.12- Fotografia das cros{as ferruginosas dobradas da porçäo esquerda do afloramenlo da Rua

Girassol, Vila Madalena.
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Afloramento da Estrcda dos Bomeiros Km 53 - Pirapora do Bom Jesus, SP (Área' Q

O afloramento estudado possui aproximadamente 140m de e)densão e 20m de altura.

É d¡v¡Oido em uma porção dobrada com 12om de extensão e outra porção sem dobras

com 20m (Figuras III.13 e III.14).

A litologia local é caracterizada por sedimento alterado, argiloso (matriz), de coloração

avermelhada, com matizes argilosos brancos, fragmentos de quartzo leitoso, angulosos

com 3 a 5 cm e clastos placóides de rocha filítica do Grupo São Roque. Nódulos

maciços amarelados de argila e "condutos" preenchidos por material argiloso

esbranquiçado, ocorrem como parte da matriz. Esta conjugação de argilas

avermelhadas e amarelo-claras fornecem aspecto de argila variegada para a matriz

(Figuras Itr.15 e Itr.16).

Neste local ocorrem estruturas deformadas, sendo uma das porções do afloramento

constituída por uma única couraça ferruginosa indeformada, contínua, com 20 cm de

espessura localizada no topo do perfil.

Na outra porção, ocorrem estruturas dobradas, organizadas numa sequência de

hor¡zontes ferruginosos, constituídos por óxidos e hidróxidos de ferro (domínio de

goethita), fornecendo a esses horizontes cor marrom-avermelhada. A estes horizontes,

intercala-se sed¡mento areno-argiloso, de cor amarelo-clara (matr¡z) (Figura trI.17).

A espessura das crostas dobradas varia de 1 a 10 centímetros. Estas crostas são

visíveis a part¡r da base do perfil. As crostas dobradas estendem-se até

aproximadamente 15m de altura e são capeadas por camada de solo homogênea, com

5m de espessura (Figura III.14).

Observam-se, neste afloramento, quatro grupos distintos de fraturas ou eventuais

falhas.

O primeiro grupo (G1) formado por fraturas individualizadas, sem preenchimento ê o

segundo (G2) formado por fraturas preenchidas por hidróxidos de ferro, com até 1O cm

de espessura, onde as dobras encontram-se "encaixadas". Ambos parecem ser mais

antigos (F2, F3, F4, F5, FB e F9 - Figura ltr.13).
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O terceiro grupo (G3) é formado por con¡unto de fraturas pouco espessas (2 a 5 cm),

preenchidas por hidróxidos de ferro. Estas fraturas ora condic¡onam o fechamento das

"dobras", ora cortam as mesmas (CF - Figura m.13).

O quarto con junto é constitu ído por falhas que seccionam e deslocam as crostas

deformadas (F7, F10 e F11 - Figura ltr.13). Estes últimos grupos sugerem eventos

mais recentes de reativação tectônica (Figuras III.13, m.14 e [I.18 ).

18
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Figura m.15 - Fotografia da porçäo do afloramento de
Pirapora onde ocorrem as "dobras', exibindo sedimento
alterado, argiloso (matriz) de cor vermelho-clara, com
matizes argilosos brancos, fragmentos de quaflzo leitoso
centimélricos, angulosos (3 a 5 cm) e clastos placóides de
rocha filltica.

Flgura m.16 - Fotografia (detalhe) da argila vadegada,
exibindo nódulos maciços amarelados de argila e
"condutos'' preenchidos por material argiloso
esbranquiçado (Porçäo do afloramento sem dobras -

Pirapora).

Figura m.17 - Fotografia das crostas deformadas
intercaladas por sedimento argilo-arenoso, de cor
amarelo-clara (Pirapora).

Flgura m.18 Fotografia de parte do
afloramento de Pirapora, exibindo três conjuntos
de fraturas: (A) - Grupos de fraturas (G3),
preenchidas por hidróxidos de ferro. (B) -Fraturas
individualizadas, preenchidas por hidróxidos de
feno, qu€ ora truncam os flancos das
"dobras'(G4), ora encaixam as mesnas (G2) (C).
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4. METODOLOGIA EMPREGADA 'å

Os métodos empregados nesta dissertação na tentat¡va de diagnosticar a origem dos

dobramentos nas crostas fenuginosas foram:

- Pesquisa bibliográfica envolvendo trabalhos realizados nas proximidades das áreas

estudadas, enfatizando levantamêntos estruturais e petrográficos por um lado, e por

outro, trabalhos clássicos que versam sobre a formação de estruturas e deformações

de origem atectôn¡ca;

- Trabalhos de campo com o objetivo de reconhecer e detalhar as estruturas, tanto

morfológica como estruturalmente, através de fotografias, confecção de croquis,

levantamento estrutural e coleta de amostras;

- Análise estrutural;

- Análise macroscópica;

- Análise em microscopia óptica (investigação micromorfológica);

- Análises químicas totais;

- Análises quÍmicas pontuais qualitativas e semi-quantitat¡vas em MEV / EDS;

- Determinação mineral por Difração de Raios - X das frações argilosas;

- Análises de minerais pesados dos diferentes fácies.

Amostragem

Para a obtenção das amostras foram construÍdos perfis de amostragem pontual similar

a coleta de perfis em topossequência. A amostragem das crostas ferruginosas

endurecidas compreendeu tanto a porção dura (crostas) como os sedimentos

imediatamente sotopostos e superpostos às crostas (matriz). Foram coletadas

amostras totais destinadas à análises químicas e amostras indeformadas utilizadas na

análise em microscópico óptico (petrografia óptica).
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As amostras cadastradas como DT provêm dos perfis de amostragem dos

afloramentos da Rodovia Presidente Dutra (Área 1) e as amostras cadastradas como

VM dos perlis de amostragem do afloramento da Vila Madalena (Área 2). As amostras

cadastradas como PD compreendem as obtidas nos perfis de amostragem do

afloramento de Pirapora do Bom Jesus (Área 3).

Para designar as amostras correspondentes à matriz foi utilizada como código a letra

M, e para as amostras correspondentes as crostas a letra C. Para a localização das

amostras no perfil foi adotada numeração 1, 2, 3, etc., respectivamente da base para o

topo do perfil.

Análise Estrutural

Foram medidos e analisados os parâmetros geométricos, morfológicos e as

or¡entações preferenciais das diferentes estruturas encontradas (dobras, fraturas,

falhas e lineações). Os dados foram obtidos utilizando-se bússola Brunton.

Para melhor caracterizar as dobras presentes no afloramento, foram estudados seus

elementos geométricos extraindo as direções dos flancos, charneiras e linhas de

charneira. Superfícies e planos axiais não puderam ser medidos devido a posição do

corte da estrada em relação a tais elementos estruturais.

A partir destes dados, foi analisado o grau de simetria dos elementos geométricos, para

se entender a origem da deformação e classificar morfologicamente estes dobramentos

dentro de um contexto tipicamente estrutural.

As medidas de direções obtidas por pesquisadores em trabalhos executados nas

proximidades das áreas estudadas foram retrabalhadas, com a intenção de estabelecer

correlações entre as direções preferenciais obtidas nos afloramentos. Através dessas

orientações, verificou-se o comportamento da litologia que aloja as dobras, a partir de

diagramas estruturais, os prováveis esforços, suas tendências, os quais foram

poster¡ormente comparados com o padrão das dobras em estudo.

Os dados extraídos em campo foram tabelados e tratados estatisticamente. Com a

aplicação dos softwares Qu¡ckPlot e Stereonet, foram confeccionados diversos
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estereogramas representativos de feições êstruturais como: pólos dos planos -de

fratura, flancos de dobras, zonas de concentração e orientações preferenciais.

Foram relacionadas as estruturas presentes com sua possível origem deformacional,

decorrente de esforços tectônicos. Através das relações estabelecidas nos diagramas

de Schimdt-Lambert, foram observadas as similaridades ou diferenças significativas

entre os padrões de deformação observados tanto no Grupo São Roque como na

Bacia de São Paulo, buscando encontrar similaridade deformacional entre as dobras

estudadas e estes.

Análise Macroscópica

Foram seguidos procedimentos convencionais de descrição de campo. Tais

procedimentos perm¡tiram identificar os diferentes materiais enconlrados e as

características dos constituintes da rocha, como grau de arredondamento, tamanho e

desenvolvimento dos grãos minerais constituintes tanto secundários como primários.

Análise em Microscópio óptico

Para a confecção de lâminas delgadas, parte das amostras foi impregnada utilizando-

se a mistura: resina sintética (Resapol T-208), monômero de estireno (solvente) e

catalizador (Peroxol G- 1 0).

Uma parcela das amostras foi impregnada utilizando-se a m¡stura: Araldite CY'248

(Epoxglass), endurecedor Hy-956 e acetona comercial. Este procedimento após

secagem do material friável, possibilitou o corte sem prejuízo da estrutura primária da

rocha alterada, evitando desta forma a perda de materiais das amostras e a destruição

das estruturas originais.

O procedimento empregado na impregnação fundamenta-se nas metodologias

propostas por Verbeke (1969), Jongerius e Heintzberger (1975) e Guilloré (1981), com

adaptaçôes nas preparações sugeridas em Parisot efal. (1986).

Através da observação em microscópio óptico das lâminas delgadas, efetuou-se a

identificação mineralógica e a análise micromorfológica dos constituintes primários e

dos produtos de alteração (minerais secundários e estruturas de alteração), como
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dilerentes plaSmaS, recobrimentos de vazios, nodulações, fissuras (intra, inter. e

transminerais) com ou sem preenchimento por óxidos e hidróxidos de diferentes

origens. Foram analisadas feições de provável modificação nas formas e arranjo dos

minerais e as texturas primárias ainda existentes.

Os procedimentos adotados na análise das lâminas foram: descrição das feições,

montagens de esquemas, seleção de telituras, esqueletos e fotografias das estruturas.

Selecionou-se no microscópio as fases mais Signif¡cativas, com o objetivo de realizar

determinações qu ímicas pontua¡s qualitativas e semi-quantitativas, através de

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria por dispersão de energia

(EDS).

A observação e descr¡ção das lâminas delgadas foi realizada em Microscóp¡o Zeiss e a

obtenção das fotografias em Fotom¡croscópio Zeiss Axioplan.

Análises Ouímicas Tota¡s

Foram executadas análises químicas totais dos materiais coletados nos afloramentos,

com a finalidade de determinar a predominância de determinados elementos químicos

e a quantidade em porcentagem dos mesmos.

Comparando-se os resultados obt¡dos nas amostras anal¡sadas, buscou'se identificar a

natureza do processo causador da estrutura, caso este provenha de processos

geoquímicos, como mob¡lidade e retenção de compostos quím¡cos'

Para caracterização química dos materiais amostrados foram analisados os óxidos

mais comuns ( FezOs, AlzOs, SiOz' TiO2, NazO, KzO, MgO' CaO e PzOs ).

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Química e Plasma ICP'AES do

GMG do IG-USP. A metodologia empregada foi a espectrometria de emissão atômica

com fonte de plasma induzido (lcP-AES), com o equipamento modelo ARL-3410

dotado de espectrômetro sequênc¡al e nebulizador convencional Meinhard. As

condições operacionais e instrumentais empregadas seguem os procedimentos

segundo Janasi ef a/. 1996 - Bol. Cient. IG'USP Série C¡ent. Vol 26' pp 45-58' 1 995).
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Após a obtenção dos resultados das análises químicas, as amostras foram distinguidas

e agrupadas, como representativas das "crostas dobradas" ( C ), da matriz ( M ), da

rocha parental ( R ) e da couraça de cobertura (CP) (no caso do afloramento de

Pirapora). Estes resultados foram tratados em diagramas geoquímicos discriminativos,

v¡sando detectar evolução similar entre os mater¡ais analisados.

Análises Químicas Pontua¡s Qualitativas e Semi-quantitativas em MEV

(Microscópio Eletrônico de Varredura) e EDS (Espectrômetro por Dispersão de

Energia)

Estas microanálises foram realizadas em lâminas delgadas previamente selecionadas

e metalizadas com carbono. A espectrometria por dispersão de energia permite a

detecçâo dos constituintes químicos, sendo realizada de modo pontual com detecçáo

do conteúdo de elementos por análises químicas qualitativas e semi - quantitativas.

O equipamento utilizado foi um MEV LEO 440 l, equipado com EDS da marca Oxford,

pertencente ao Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do Departamento

de Geologia Sedimentar e Ambiental do lG-USP - SP.

Análises de Minerais Pesados nos D¡ferentes Fácies

A análise de minerais pesados foi realizada nos materiais correspondentes a matriz e

crostas ferruginosas, com o objetivo de identificar a existência ou não de similaridade

composicional de minerais pesados entre estes materia¡s (crostas, couraça, matriz e

rocha mãe).

Primeiramente, as amostras totais toram separadas por composição (matriz e crosta) e

por posição no perfil (topo, meio e base). Em seguida, as amostras foram trituradas e

moídas, utilizando-se almofariz de ágata, posteriormente pesadas para obtenção de

quantidades equivalentes.

As amostras, então, foram colocadas em liquidificador com água destilada e agitadas

durante 5 minutos com posterior peneiramento a 400 mesh. O mater¡al que passou

pela peneira foi separado para análise mineralógica por DRX. Enquanto que o material

retido na peneira foi seco em estufa e peneirado nas frações de 16, 35, 100 e 200
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mesh respectivamente. Cada uma destas frações foi separada paø a análise de

minerais pesados.

A separação e identificaçäo dos minerais pesados foi realizada em lupa binocular

comum.

Análise Mineralógica por Difração de Raios - X (DRX) das fraçöes argilosas

A identificação mineralógica por este método foi empregada somente para fração

argila. As amostras a serem irradiadas foram preparadas através do espalhamento do

material úmido com espátula, sobre uma lâmina de vidro, permitindo que o material

adquir¡-se uma orientação preferencial das partículas argilosas.

O aparelho utilizado foi um difratômetro de Raios - X Siemens D5000 e as condições

instrumentals foram as seguintes:

lnício: 3.000 o - Final: 65.OOO 
o - Passo: O.O5O 

0 - Tempo do passo: 0.5 Seg.
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5 - RESULTADOS OBTIDOS

Neste capítulo são apresentados os resultados das investigações em Microscopta

óptica convencional, a composição mineral por DRX e por Análise de Minerais

Pesados, e os resultados obtidos por Análises Químicas Totais e Pontuais Qualitativas

e Quantitativas em MEV/EDS. As características macroscópicas dos materiais

estudados encontram-se no capítulo III no item Descriçåo das Áreas Estudadas.

RODOVTA PRESTDENTE DUTRA (ÁREA - 1)

Caracterização Mineralógica dos Materiais

C a racte riza ç ão M icro scó pica

A observação microscópica dos materiais coletados nos afloramentos da Dutra, através

das lâminas petrográficas, permitiu a identificação de minerais primárìos, representados

predominaniemente por quartzo e secundariamente por micas.

Os grãos de quartzo apresentam-se de forma e tamanho variado, angulosos a semi-

angulosos, com feiçöes de corrosão.

Nestes materiais foram identificados dois plasmas distintos. Um constituído

predominantemente, por óxidos e hidróxidos de ferro (goethita) que corresponde ao

material das crostas ferruginosas. Este plasma possui coloração marrom sob luz

natural, e marrom escura a preta sob luz polarizada, O outro plasma corresponde ao

material da matriz; é mais argiloso e apresenta coloração amarelada sob luz natural, e

marrom clara sob luz polarizada (Figura V.1).

Embora näo se tenha realizado análise de porosidade neste materiais, observou-se

que a porosidade é mais alta na matriz do que nas crostas, devido a estrutura mais

compacta apresentada pelos materiais das crostas, dada pelo preenchimento de

fissuras e poros por material argilo-ferruginoso. Essas considerações foram extraídas

das análises em microscópio óptico e em MEV.

Em ambos os plasmas, observou-se estruturas de preenchimento concêntrico,

formadas em junçöes de fissuras total ou parcialmente preenchidas por material
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Figura V.l- Fotomicrografia (Luz natural) da regiäo
de contato entre o plasma marrom avermelhado da
crosta (lado esquerdo) e o plasma amarelado da
matr¡z (lado direito) (aresta horizontal= 5,3mm).

Figura v.2 Fotomicrografia (Luz natural) exibindo
estrutura de preenchimento concêntrico formada por
material argilo-ferruginoso, indicativo de dissolução e
reprecipitação de ferro em cavidades e fissuras (aresta

horizontal= 5.3mm).

argiloso contendo óxidos de ferro (ferriargilan zonado). Estas feições indicam

remobilização do ferro ao longo dessas fissuras. (Figura V.2).

Comportamento Químico dos Elementos

Análises Q u ím icas Totais:

O comportamento químico de elementos maiores (Si, Fe e Al) ao longo dos perfis

anal¡sados, demonstra uma tendência geral à concentração da sílica e alumínio na

matriz e do ferro nas crostas (Figura V.3).

Os diagramas geoquímicos discriminativos exibem dois campos de agrupamento, um

das amostras das crostas (mais ricas em ferro) e outro das amostras da matriz (mais

ricas em sílica e alumínio), como exibido nas figuras V.4 (diagrama Fe¿osx Alzogx Sioz) e

V.5 (diagrama Fe2os x sio2). Observa-se nestes diagramas a formação de trends de

evolução geoquímica, os quais sugerem um enriquecimento progressivo, do topo para

a base do perfil, em ferro nas crostas e em sílica na matriz (Figura V.6, diagraÍìâ Fezos +

AlzOsx SiOz).
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Figura V.3 - Comportamento geoqufmico do
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Figura V.4 - Diagrama geoqulmico discriminativo FezOsx AlzOgx SiOz (%) - Distribuição dos campos de

agrupamento das amostras (crostas e matriz), em função do comportamento geoqulmico do Si, Al e do

Fe (Dutra - Area 1) .
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Observou-se também a eliminação dos elementos alcalinos (Mg, Ca, Na e K) em todos

os horizontes dos perfis analisados e a permanência do titânio em concentrações

equivalentes, ao longo dos perfis. O manganês aparece em concentrações baixas e

equivalentes nas amostras, assim como acontece com os elementos traços (Ba, Cr, Ni,

Sr, V e Zr).

Os resultados obtidos nas análises químicas totais para as amostras dos afloramentos

da Dutra, encontram-se na tabela V.1.

Tabela v.l - Hosultados das análises qulmicas totais por ICP-AES para as amoslras coleladas nos

pêrfis da Dutra (Área 1).

An álises Q u ím ica s Pont ua is:

As análises qualitativas em MEV/EDS das lâminas pertencentes ao afloramento da

Dutra, confirmaram que as croslas são compostas principalmente por S¡, Fe e AL. As

elevadas concentrações de ferro na região das crostas estão relacionadas à presença

de fissuras, preenchidas por óxidos e hidróxidos de ferro, e nódulos ferruginosos

(Figura V.7). A matriz é composta essencialmente por sílica e possui baixa

concentraçáo de ferro e alumínio (Figura V.8).

31



('a¡rílulo V IÌcsult¿trkrs
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Figura V.7 - Espectro de EDS com anál¡se qualitativa da região da crosta (Dutra - Área - 1). Destacam-

se os picos do silfcio (Si), feno (Fe), alumlnio (Al), componentes principais das crostas ferruginosas e os

picos do titânio (Ti), potássio (K) e oxigênio (O). O pico de cloro (Cl) provêm da resina utilizada na

impregnação dos materiais para a confecção das lâminas delgadas.

Figura V.8 - Espectro de EDS com análise qualitativa da região da matriz (Dutra - Área - 1). Destaca-se

a predominância do silfcio (Si) e a baixa concentração de ferro (Fe).
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RUA GIRASSOL - VILA MADALENA - SP (ÁREA-2)

Caracterização Mineralógica dos Materiais

C a racte ri zação M icro scó pica

Através da observação microscópica das lâminas petrográficas das amostras

pertencentes a este afloramento, foi possível identificar a presença de minerais

primários representados predominantemente por quartzo e secundariamente, turmalina

e mica (biotita) (Figura V. 9).

Os gråos de quartzo apresentam-se angulosos a sub-angulosos, com tamanho var¡ado.

Alguns grãos apresentam-se com feiçöes de corrosão ou m icrofissurados, sendo que

estas fissuras intraminerais muitas vezes encontram-se preenchidas por material

ferruginoso (hidróxido de ferro), como pode ser observado na figura V.10.

Na região correspondente às crostas, os grãos minerais encontram-se envoltos por

plasma ferruginoso, fino e compacto, de coloraçåo marrom avermelhada sob luz

polarizada, e marrom escura sob luz natural. Na região correspondente a matriz, o

plasma possui coloraçåo marrom escura, sob luz polarizada e amarela, sob luz natural

(Figura V.11).

Foram observadas algumas fissuras e vazios totalmente preenchidos por material

consiituído de argila e hidróxidos de ferro, com granulometria mais fina do que o

plasma do entorno. Fissuras preenchidas por material caolinítico amarelo, fino, às

vezes granulado, ocorrem com frequência. Em algumas dessas fissuras, ocorrem

estruturas de preenchimento que exibem bandamento concêntrico, formado pela

segregaçäo de ferro e argila no interior de cavidades. Estas estruturas são

denominadas ferriargilans zonados . (Figuras V.11, a V. l6),

Foi possível identificar que a região compreendida pela matriz possui porosidade ma¡s

elevada do que a região das crostas, que apresenta um arranjo mais compacto entre

os grãos minerais e o plasma ferruginoso.
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Figura V.9 - Fotomicrografia (Luz polarizada) -
Aspecto geral do plasma da região da matriz,
exibindo grande quantidade de grãos de quadzo e
fragmento de mica à direita (aresta horizontal = 5,3
mm).

Figura v.l1 - Folomicrografia (Luz natural) - Contalo
entre plasma da crosta, vermelho escuro (parte inferior
da folo) e plasma da matriz, amarela (parte superior da
foto) - Fissuras preenchidas por material granulado,
indicativo de remobilizaçâo (aresta horizontal = 5,3
mm).

Figura v.13 - Fotomicrografia (Luz natural) -
Estrutura de preenchimento esferoidal - Material
argilo-ferruginoso (ferriargilan) (região da crosta)
(aresta horizontal = 5,3 mm).

Figura V.l0 - Fotomicrografia (Luz natural) - Grão
de quailzo cortado por fissura preechida por
hidróxidos de ferro (aresta horizontal = 5,3 mm).

Figura v.12 - Fotomicrografia (Luz natural) -
Estruturas de preenchimento esferoidais (aresta
horizontal = 1,39 mm).

Figura v.f4 - Fotomicrografia (Luz natural) -

Cavidade preenchida por material argilo
fenuginoso, formando estrutura concêntrica
(ferriargilan zonado), indicativa de segregação de
feno e argila (aresta horizontal = 1,39 mm).
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Figura V.l5 - Fotomicrografia (Luz natural)
Estrutura de preenchimento tipo Liesegang com
feições de fragmentaçäo de ferriargilans e
redeposiçäo de hidróxidos de ferro (aresta horizontal
= 5,3 mm).

Figura V.l6 Fotomicrografia (Luz natural)
Aspecto geral do plasma da crosta, exibindo fissura
preenchida por hidróxidos de ferro (aresta horizontal
= 5,3 mm).

Determinações em DRX

Para as determinações em DRX dos materiais proven¡entes do afloramento da Vila

Madalena, foram separadas 2 amostras compostas; uma representativa das amostras

da matriz (VMM) e outra das amostras das crostas (VMC).

Através dos espectros, fo¡ possível a identificação de quartzo, biotita, arg¡la do grupo da

caol¡n¡ta, hematita, goeth¡ta e ilmenita. Nota-se uma ¡ntensidade ma¡or dos picos de

quartzo e caol¡n¡ta na amostra da matriz, quando comparado com a amostra das

crostas. (Figuras V.17 e V.18).

De um modo geral, os resultados obtidos para as duas amostras foram semelhantes.

35



(iapitulo V llcsr¡llatlos
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Figura V.17 - Resultados da análise por DRX cla amostra da matriz (VMM) - Vila Madalena
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1 ril.l{16.1 (l) - Kaolinite-14 - A,2Si2O5(OH)4 - Y: 62.50 oÁ - d x by: 1.000 - WL: 1.54056
r¡ ¡12-1437 (l) - Biotile-lM - K(Mg,Fe+2)3(A.Fe+3)Sl3Ol0(OH.F)2 - Y: 5().00 % - d x by: 1.0OO - WL: 1.5¡1056
þJ331161 (')-Quaf¿, syn - SiOz -Y: 70.00%-d xby:1.000-WL: 1.5403,6
''12S.0733 (') - llmenne, syn - FeTiO3 - Y: 50.00 % - d x bry: 1.0O0 - Wr: 1.5¡1056

FiEura V.l8 - Resultados da análise por DRX da amostra da crosta (VMC) - Vila Madalena
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Capftülo V Resultâdos

Análise de Minerais Pesados

A análise de minerais pesados seguiu o procedimento já descrito no item

Determinações em DRX deste capítulo, para preparação de duas amostras compostas

(matriz e crosta). Estas amostras foram peneiradas a 16, 35, 100 e 200 mesh. A

análise de minerais pesados loi realizada em cada uma destas frações.

Nas amostras do afloramento da Vila Madalena, este mesmo tipo de análise

apresentou a seguinte assembléia mineralógica e estruturas associadas:

Quanzo (OTZ) - Fragmentos hialinos a branco acinzentados, angulares.

Agregados foscos vermelhos (AFV) - Fragmentos vermelho-acastanhados,

arredondados, magnéticos.

Agregados foscos ocre (AFO) - Fragmentos ocre a castanho amarelados,

arredondados.

Turmalina (TUR) - Fragmentos angulares, prismáticos, de coloração âmbar a negra.

Æuûlo (RUT) - Fragmentos prismáticos, de coloração vermelha, amarela e incolor.

Zircão (ZIR) - Fragmentos angulares prismáticos, incolores a rosados.

Anatásio (ANA) - Fragmentos angulares, azulados, de brilho perláceo.

Estaurol¡ta (EST) - Fragmentos anhedrais, angulares, de coloração caramelo, vítreos,

magnéticos.

llmenita (lLM) - Fragmentos angulares negros, de brilho submetálico, tabulares,

magnéticos.

Efetuou-se também, análise mineralógica semi-quantitativa da porcentagem em peso

para as assembléias mineralógicas, identificadas nas frações analisadas das amostras

da matriz (VMM) e das crostas (VMC).

Os resultados obtidos nestas análises encontram-se nas tabelas V.2 e V.3.
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Foi notado nestas amostras uma similaridade composicional de minerais pesados, com

exceção do rutilo e do anatásio presentes como traço somente na amostra da matriz.

'NùAIU' 
¡ ANALII'T, I}IIN¡JX.AL()GIC,iI SDMI I^.MOST'RÂ: VMC. CROSTA

)lJlNTrrarfvÁ I

FRAçAO PESO

( 7o EM PESO)

(mest¡) G) QL'j¿ TLR, AFO ILM 4K
>16 0.cfl 100

4,4 óó IR 33 I

>100 25,05 75 TR 25 TR K IK

>200 26.20 70 IK 26 4 IR TR

<200 24,12 o) It( 2,5 l0 1R TR

'l(', t'AL ðU,OE 10 TR 26 IK TK

Tabela V.2: Resultados da anál¡se mineralógica semi quantitativa dos minerais pesados para a amostra

das croslas (Afloramento da Vila Madalena - Area - 2).

'NSAIOTANALISEMINERALóGTCaSEMIQUANTITATIVA laMosrRA: 
vMM-r{ÂrRz

! &q,çAO PESO

( 7¿ EM PEso)

(me8h) (c) QTZ TUR bsl ILM ZLR RUl'

>16 0,01 ðu zt)

>35 4.16 95 TR I IK IK

>100 3),t I 95 'tR 4 TR TR TR IK IK

>7.OO 32.90 96 TK I IR R 1R 1-R

<200 13,62 92 'IR TR 7 IK IK K

TOTÀL E5,E6 9) ï 3 fR TR TR TR

Tabolâ v.3: Resultados da análise mineralógica semi quantilativa dos m¡nerais pesados para a amostra
da malr¡z (Afloramento da Vila Madalena - Area - 2).
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Comportamento Químico dos Elementos

Análises Qu ím icas Totais

O comportamento químico dos elementos ma¡ores (Si, Al e Fe), ao longo dos perfis de

amostragem, indica uma maior concentração de ferro nas crostas (amostras VMC) e de

sílica na matriz (amostras VMM). Não foram observadas grandes variações na

porcentagem de alumínio entre os materiais analisados (malriz x crostas), nem ao

longo dos perfis (Figura V.19). Este comportamento é comprovado pelos diagramas

geoquímicos discriminativos, os quais exibem dois agrupamentos distintos; um das

amostras da matriz e o outro das amostras das crostas (Figuras V.20, diagrama sioz x

Alzos ê V.21 diagrârnâ Sioz x Fe2o3).

vN/3i: : 3

laaa aâ

t.EGENOA

ßm sedimenlo orollo-orenoso
W de coloroçöo omorelodo

corn nív€js grcrÞoGos (N,4AlRl4
I oocos re*einoscrs

I*"
Figura V.19 - Compoilamento geoqulmico dos elementos Si, Al e do Fe ao longo dos perfis estudados -

(afloramento da Vila Madalena - Área 2).
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Ar203
Figura v.20 - Diagrama geoqufmico discriminativo FezOs x SiOz (%), exibindo a distribuição dos campos

de agrupamento das amoslras (crostas e matriz), em função do comportamento geoqufmico dos

elementos (Vila Madalena - Área 2).

AV nt I CliVl t I À Amostras da makrz

O Amoslras de crosta fetuginosa

^vM 
lM l

^vM3M 
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ovM2c/M z 'vM 
1c2

Fe2O 3

Figura V.2l - Diagrama geoqufmico discriminativo FezOs x AlzOs (%), exibindo a distribuição dos campos

de agrupamento das amostras (crostas e matriz), em função do comportamento geoqufmico dos

elementos. (Vila Madalena -,Area 2).
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Capltulo V Resültados

Os elementos alcalinos (Ca, K, Na e Mg) ocorrem em porcentagens menores

principalmente nas amostras da matriz. O titânio permanece eslável ao longo dos

perfis, ocorrendo em concentrações equivalentes, tanto nas amostras da matriz como

nas amostras das crostas (Figuras Y.22 diagrama Siozx Atcatinos e V.23 d¡agrama sio, x

riot.

Não foi possível identificar nos diagramas construídos, trends de evolução geoquímica

exibindo relações de enriquecimento ou empobrecimento progressivo de um ou mais

elementos nos horizontes dos perfis analisados.

Os resultados obtidos nas análises químicas totais para as amostras do afloramento da

Vila Madalena encontram-se na tabela V.4:

^ 
ADoEr,ss ds moù¡: | Àvutclltlt

ð Amoslrâs d€ cmsta l€l(si¡ì066

vMl

Åv#iilii
{BvM3C a

VM

Ovtrl¡c

ouEfl,.,",

M gO +C aO +Na2O +K2O

Figure v.22 - Diagrama geoqulmico discr¡minativo SiOz x Alcalinos (o/.), exib¡ndo a distribuição dos

campos de agrupamento das amostras (crostas e matriz), em função do comportamento geoqufmico dos

elementos. (Vila Madalena - Area 2).
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Figura V.23 - Diagrama geoqulmico discriminativo SiOe x TiOz (%), exibindo a distribuição dos campos

de agrupamento das amostras (crostas e matriz), em função do comportamento geoqufmico dos

elementos. (Vila Madalena - Area 2).

(l¿rpítulo V lìcsr¡ltatlos

\ÍVIOSTRA VMlMl VMlC/M1 VM1C2 VM2M.I vM2C1M2 vM2l'1.Þ, VM3Ml VM3C1 VM3f\,t2 VM3C3

ZoSIO 2 60.01 ô8,03 45,71 57,30 44,44 53.45 57,90 49,15 59,01 53,53

,/o{l20s 18,65 14,47 11,20 21,97 25.89 21,21 21,17 21,55 20,79 20.90

'/"Fe20s t0,67 7,79 32,61 8,35 13,83 12,10 8,74 15,40 8,39 1 t,85

/oMoO o,17 0,15 0,10 0,18 0.15 0,19 0,19 0,19 0,17 16

'/"CaO 0,05 0,12 0,05 0,05 0,04 0,03 0,05 0.06 0,03 0,05

lzoNa20 0,09 0,07 0,05 0,09 0,05 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07

'/oK20 1,38 0,99 0,67 1,35 0,80 1,68 1,49 1,51 1,40 1,20

'/oP20g o,o2 o,o2 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

/oMnO 0,01 0,01 0,01 0,02 0,0.| 0,02 0,02 o,o2 0,02 0,02

'/o'ÍlO2 0,90 0,83 0,69 1,42 1,28 1,19 1,09 1,19 1,57 1,48

Y"P.F. 7,79 7,33 8,78 9,24 12,81 I,O5 8,96 9,75 8,36 9,34

/oTotal 99,82 99,80 99,88 100,0'2 99,33 99,05 99,72 98,93 99,86 98,66
,/"H,o' 0,92 1,01 0,95 1,63 7,41 1,43 1,23 1,08 1,33 1,02

la (ppm) 320 235 165 319 197 390 331 337 325 279

lr lDDm) 57 <15 <15 114 100 83 69 67 61 71

{l (DDrn) <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 l7 18 22

ìr (ppm) 47 g7 3C 66 5l 47 48 52 65 61

y' (DDm) 120 69 82 370 221 178 122 140 100 161

Zr (ppm) 440 576 423 581 433 396 453 439 574 539

Tabela V.4 - Resultados das análises qufmicas totais para as amostras coletadas nos pedis do

Afloramento da Vila Madalena (Area-2).
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Análises Ou ímicas Pontuais

As análises em MEV/EDS de lâminas pertencentes ao afloramento da Vila Madalena

confirmaram os resultados obtidos nas análises químicas totais, demonstrando que as

mais altas concentraçöes de feno são encontradas na região das crostas, composta

bas¡camente de grãos de quartzo de tamanho variado, cimentados por material

ferruginoso. A matriz que se intercala a estas crostas é composta, quase que

essencialmente, por grãos de quartzo equigranulares, poucos cristais placóides de

biot¡ta e baixa concentração de feno e alumínio no plasma (Figuras v.24 ev.25).

Análise pontual qualitativa em sequência, atravessando as regiões correspondentes a

malriz e crosta (Figuras V.24 e V.25) demonstrou nitidamente aumento nas

concentrações de ferro e alumÍnio, a medida que se avança para a região do plasma

correspondente a crosta. A sílíca, por sua vez, permanece em concentrações

constantes ao longo da seção analisada, exceto na região de interface crosta/matriz,

quando ocorre aumento significativo no teor de silício nesta regiáo (Figuras V.26 a

v.30).

Foram identificados vários fragmentos de grãos metálicos const¡tuídos de t¡tânio e

ferro, disseminados nas lâminas analisadas (Figuras V.31 e V.32).

F¡gura v,24 - lmagem em MEV - Aspecto geral da
matriz (V¡la Madalena).
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Figura V.25 - lmagem em MEV - Aspecto geralda crosta (Vila Madalena).

Figura V.26 - Espectro de EDS do ponto 1 da figura
V.24, com análise qualitativa. Destacam-se
principalmente os picos do silfcio (Si), do alumfnío (Al) e
do oxigênio (O) (região da matriz), já os picos de ferro
(Fe), titånio (Ti), potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca)
aparecem menos acentuados. O pico de cloro (Cl)
provém da resina utilizada na impregnação dos
materiais para a confecção das lâminas delgadas.

Figura V.27 - Espectro de EDS do ponto 2 da figura
V.24, com análise qualitativa. Destacam-se
principalmente os picos do silfcio (Si), do alumfnio (Al) e
do oxigênio (O) (região da matriz), já os picos de ferro
(Fe), titânio (Ti), potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca)
aparecem menos acentuados. O pico de cloro (Cl)
provém da resina utilizada na impregnação dos
materiais para a confecção das lâminas delgadas.
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Figura V.2E - Espectro de EDS do ponto 3 da figura
V.24, com análise qualitat¡va. Deslacam-se
pr¡nc¡palmente os p¡cos do sillcio (Si) e ox¡gênio (O)
(regiåo da malriz), já os picos de alumlnio (Al), feno
(Fe), titânio (Ti), potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca),
magnésio (Mg) aparecem menos acentuados.

Flgura V.31 - lmagem em MEV de gräo metálico
constitufdo principalmente de titânio e feno.

Figura Y29 - Espectro de EDS do ponto 4 da figura
V.25, com análise qualitativa. Destacam-se
principalmente os picos do sillcio (Si), alumfnio (Al) e
oxigênio (O). Nota-se a elevaçäo dos picos de feno (Fe)
(regiäo da crosta), já os picos de titânio (l-i), potássio
(K), sódio (Na), cálcio (Ca), magnésio (Mg) aparecem
menos acenluados. O pico de cloro (Cl) provém da
resina utilizada na impregnaçäo dos materiais pâra a
confecçåo das låminas delgadas.

Figura V.30 - Espectro de EDS do ponto 5 da figura V.25,
com análise qualitativa. Destacam-se principalmente os
picos do silfcio (Si), alumfnio (Al) e oxigðnio (O). Nota-se
a elevaçâo dos picos de ferro (Fe) (região da crosta), já
os picos de titânio Oi), potássio (K), sódio (Na), cálcio
(Ca), magnésio (Mg) aparecem menos acentuados. O
pico de cloro (CD provém da resina utilizada na
impregnaçäo dos matedais para a confecçäo das låminas
delgadas.

Figura V.32 - Espectro de EDS do gräo metálico da
figura V.31, com análise qualitativa. Destacam-se os
picos do titånio (Ti), ferro (Fe) e manganês (Mn).
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ESTRADA DOS ROMETROS - PTRAPORA DO BOM JESUS (ÁREA - 3)

Garacterização Mineralógica dos Mater¡ais

C a racte r¡zação M icroscó pica

A observação microscópica das lâminas petrográficas dos materiais coletados da

porçâo sem "dobras" e da porçäo com "dobras" do afloramento de Pirapora, permitiu a

identificação de minerais primários, predominantemente representados pelo quartzo e

litorelíquias, constituídas por fragmentos de filito, quartzito e resios de couraça

ferruginosa.

Os grãos de quartzo apresentam-se angulosos, semi-angulosos e arredondados, com

dimensões variadas e com feições de corrosão. Muitos destes grãos apresentam-se

microfissurados. Estas fissuras apresentam-se preenchidas por hidróxidos de ferro

(Figura V.33).

As litorelíquias são geralmente angulosas, placóides e algumas vezes se encontram

cortadas por fissuras (Figuras V.34 e V.35). Os fragmentos de couraça säo

arredondados, escuros, com vários gräos de quartzo inclusos e ocorrem principalmente

nos materiais da porçäo sem "dobras" do afloramento (Figura V.36).

Os materiais, tanto da porção do afloramento sem "dobras" como da porção com

"dobras", apresentam dois plasmas distintos. Um primeiro constituÍdo,

predominantemente, por óxidos e hidróxidos de ferro (plasma goethítico). Este possui

cor vermelha, sob luz natural e marrom, sob luz polarizada.

O outro plasma é mais argiloso (caolinítico) e apresenta cor amarela clara, sob luz

natural e marrom amarelada, sob luz polarizada.

Nos materiais correspondentes a porçáo sem "dobras", o plasma caolinítico ocorre de

forma dispersa como nodulações esbranquiçadas no interior do plasma avermelhado

(goethítico), não sendo possível a definição de zonas ou horizontes individualizados,

constituídos predominantemente por um destes plasmas (Figura V.37).
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Nos materiais correspondentes a porção do afloramento com "dobras", observou-se

que o plasma avermelhado (goethítico) predomina na região das crostas ferruginosas,

com algumas intercalações e nódulos constituídos por material argiloso amarelado
(caolin ítico). o material que intercala as crostas (matriz) é constitu ído

predominantemente pelo plasma amarelado caol¡nÍt¡co (Figuras V.38 e V.39).

lndicações de remobilização de hidróxido de feno são comuns, tanto no plasma

correspondente às crostas como no plasma da matriz. Estas indicações também são

comuns nos materiais pertencentes à porção do alloramento sem ,,dobras".

Apresentam-se na forma de fissuras preenchidas por plasma goethítico de diferentes
gerações ou por plasma caolinítico.

Outras indicações de remobilizaçâo de hidróxido de ferro encontradas foram cutanes
preenchidos por material argilo-fenuginoso (feniargilans), feições de preenchimento

concêntrico, zonas exibindo segregação de ferro formando bandamento tipo Liesegang,

nodulações e concentrações plásmicas (Figuras V.38 e V.40 a V.46).

De uma maneira geral, a porosidade do plasma na região das crostas é maior do que

do plasma da matriz. Em alguns casos a porosidade é praticamente inexistente na

região das crostas, onde predomina massa compacta constituída por goethita

cimentando raros grãos de quartzo.
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Figura V.33 - Fotomicrografia (luz natural) de gräo
de quartzo envolto em plasma goethitico,
parc¡almente corroido e microfissurado, com fissura
preenchida por hidróxido de ferro (aresta horizontal =
1,39 mm).

Figura V.35 - Fotomicrografia (luz natural) de
litorelíquia (fragmento de filito), cortada por fissura
(região da crosta) (a direita) (aresta horizontal = 5,3
mm).

Figura V.37 - Fotomicrografia (luz natural) exibindo
região de contato entre o plasma caolinitico da matriz
(plasma amarelado a direita) e o plasma goethítico
da crosta (plasma avermelhado a esquerda) (aresta
horizontal = 5,3 mm).

ûir
1ol

Figura V.34 - Fotomicrografia (luz natural) de litorelfquia
(fragmento de quartzito), microfissurada no interior do
plasma caolinítico (regiäo da matriz). Destaca-se
também o contato entre o plasma caolinítico da matriz
(plasma amarelado a esquerda) e o plasma goethítico
da crosta (plasma avermelhado a direita) (aresta
horizontal= 5.3 mm).

Figura V.36 Fotomicrografia (luz natural) de
fragmento de couraça ferruginosa no interior do
plasma correspondente a porçäo do afloramento sem
"dobras" (aresta horizontal= 5,3 mm).

Figura V.38 - Fotomicrografia (luz natural) de
fissura, parcialmente preenchida por hidróxidos
de ferro, indicando remobilizaçäo de ferro nestes
materiais (região da crosta) (aresta horizontal =
5,3 mm).
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Figura v.46 - Fotomicrografia (luz natural) de
cavidade preenchida por material argilo-
ferruginoso (ferriargilan) no interior do plasma
caolínftico da matriz (aresta horizontal = 1,39
mm).

Flgura V.46 Fotomicrografia (uz natural)
exibindo regiäo de concentraçäo de plasma
goethftico e resto de couraça com gräos de
quartzo inclusos (aresta horizontal = 1,39 mm).
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Determinaçöes em DRX

As determinações em DRX foram obtidas a part¡r de amostras representativas da
porção do afloramento de Pirapora sem "dobras" (CP) e amostras da porção com
"dobras". Estas últimas, representadas pelos materiais das crostas ferruginosas (DC) e

pelos materiais da matriz (DM ).

Através da análise dos espectros, fo¡ possível a identificação de quartzo, de argila do

grupo da caolinita, goethita e hematita, além de biotita, ilmenita e gibbsita. Observou-se

que, nas amostras da matriz há maior intensidade dos picos de caolinita, ocorrendo o

mesmo com os pícos de goethita nas amostras das crostas, embora estas diferenças

sejam sutis. Para os outros minerais detectados, os resultados foram semelhantes.

(Figuras V.47, V.48, V.49 e V.50).

Os resultados obtidos das amostras da porção do afloramento sem "dobras" (CP) não

apresentaram variações significativas em relação aos resultados das amostras da

porção com "dobras" (Figuras V.51).

As determinações em DRX näo permitiram identificar variações na concentração dos

minerais em relaçäo a posíção das amostras no perfil de coleta (topo / base).
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Figura v.47 - Resultacio.da análise por DRX para a arnostra D1M1 (matriz) doafloramento de Pirapora - (Área - 3).

Figura v.48 - Resultado da análise por DRX ,amostra D1C1 (crosta) pirapora (Área- 3)
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üiDl M6 ^ Ftle: Dlm6..âw - starl: 3.000 ' - End: 65.000 ' - ,r"o' o.o3õtli"ffi,e: o.s s - Temp.: 22.0 .c - Trme sùâned: tB 8 - z-rhêta: 3.(
'13$1 161 (') - Quertz, syn - SlO2 - Y : 42.50 % - d x by 1.000 - WL: 1.5,{056
a 3!066¿l (')- Hematile, sln -Fe2O3 -Y:35.fi! % -d r by: 1.000 -WL: l.õ¡f056
l. 29-0713 (l) - Gæthile . F8O(OH) - Y: 35.00 0/6 - d x by 1.O0O - WL: 1.5¿tO56

Figura v.49 - Resultado da análise por DRX para a amostra D1M6 (matriz) do
afloramento de Pirapora - (Area - 3).
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ODI C6-Flle: olc6.râw-slaf: 3.00o'-End;65.000"-srep:o.oso2H"fif.,o.r"-rurp.:2z.o.c-Ttmestarted: 16s-2-Theta:3.tx
l':14-0164 (r) - Kaoilnttc-14 - AESEOs{OH}4 - y: 50.00 % - â r by: ,t.oo0 - wtj 1.54056
. ^ j1?-!19J (!l - Btotile- 1M - K(Ms,Fe+2)3(Al.Fe+3)stJo10(oH,F)2 _ y: 5o.oo % - d x b,t .t.oo0 _ WL: .t.54os6
1.J29{733 C)' llmenlte, syn - FeTtO3 - Y: 50.00 0/6 - d x by: 1.0O0 - WL: i.S¡t056
I :290713(l) - Gælhile- FeO(OH) -Y: 5O.0O%-d xby: l.O0O-WL:1.5,f086

Figura v.50 - Resultado da análise por DRX para a amostra D1c6 (crosta) do
afloramento de PiraÞora - (Área - 3).
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$lcn - ftU' Cp.raw- Slârt 3.000'- End: 65.000'- Step: 0.050'- Stepl¡me:0.5s - Temp.:27.o "C - Time Started: 18 s - 2-Th€ta:3.000 " -
f .1311 161 (') - QuarÞ, syn - SlO2 - Y: 50.0O % - d x bi l.OOO - WL: i.540g6
El3!0664f)- Hemet¡te, syn-Fe2O3-y: 50.00%- jrby: f .OOO-WL: t.5¡tOS6
r!42-1339(C) - Biolle-2Ml - KMg3(S|3A|)O10(OH)2 - y:50.00oÁ -d x by 1.0O0-WL:1.5¡tOS6
þ-]1+0184 (l) - Kaotinite-lA - At2St2OS(oÈ¡l - i: Só.oo 96 - d x by: 1.(x)O - WL: 1.5,t056
f il2$0713 (t) - Goeth[e - Feo(oH) - y: S0.00 0/6 - d r þy; 1.000 - i^/L: 1.54OSO

Figura V.sl - Resultado da análise por DRX para amostra CP (amostra representativa da
porção do afloramento sem dobras). afloramento de Pirapora - (Area - 3).

Análise de Minerais Pesados

A análise de minerais pesados dos materiais amostrados no afloramento de Pirapora,

foram aplicadas nas amostras de crosta (DC) e de matriz (DM), coletadas ao longo do

perfil Dl e uma amostra correspondente a porção do afloramento sem "dobras" (CP)

(Figura III.4). Estas amostras foram peneiradas a 16, 35, 100 e 200 mesh e cada uma

destas fraçÕes foi analisada.

Esta análise apresentou a seguinte assembléia mineralógica e estruturas assoc¡adas:

Quartzo (OTZ) - Fragmentos brancos, angulares, bastante fraturados.

Agregados foscos tabulares (AFT) - Fragmentos tabulares, castanho-amarelados, com

pontos preto-acinzentados (fragmentos de rocha).

ac
o
5
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Agregados foscos vermelhos (AFV) - Fragmentos vermelho-acastanhados,

arredondados, magnéticos.

Agregados foscos ocre (AFe) - Fragmentos ocre a castanho amarelados,
arredondados (goethita).

Turmalina (TUR) - Fragmentos angulares, prismáticos, de coloração âmbar a negra.

Ruflo (RUT) - Fragmentos prismáticos, de coloração rôxa a lilás.

Zircão (ZIR) - Fragmentos angulares prismáticos, incolores.

llmenita (lLM) - Fragmentos angulares negros, de brilho submetálico, tabulares,
magnéticos.

Mineral fibroso (FIB) - Fragmentos angulares fibrosos, branco azulados.

Mineral cinza azulado (cNz) - Fragmentos angulares, cinza azulados, leitosos.

Goethita (GoE) - Fragmentos arredondados ocre a castanho-amarelados e vermelho-
acastanhados.

A análise mineralógica semi-quantitativa demonstrou que as amostras da matriz (DM) e
as amostras da porção do afloramento sem "dobras" (cp) são mais enriquecidas em
quartzo. Nas amostras das crostas (DC) predominam os agregados ferruginizados
(AFV e AFo). Para as demais assembléias mineralógicas identificadas, notou-se
similaridade na concentração das mesmas.

os resultados obtidos nestas análises encontram-se nas tabelas v.s, v.6, v.7, v.g,
V.9, V.10, V.11 e V.12.
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ENSAIO I ANALISts MINtsHALOGICA l'tsMI(¡UAN II IAI IVA Al¿IOSTRA:
MI

FRAçAO PESO

( % EM PES())

(mssh) (fr) alz AFO FIB AFT TUR GOE ILM ztH

>16 I,O',t 4 95 'I

>35 3.99 42 46 I 4

>1(x) 5,92 12 5 TR TR TII IH

>200 4,10 88 I 2 TR ÏR TFì

<zw 2,91 9l ti TR TR IFI

TOI AL 17,93 T2 23 4 TR 1 H H TFI TF

Tabela V,5: Resultados da análise mineralógica semi-quantitativa dos minera¡s pesados para a amostra

DlMl (matriz), afloramenlo de Pirapora (Area - 3).

Dtct
FßAçAO PESO

( % EM PESO)

(mesh) (s) OIZ AFT AFO IUH GOL ¿tH

>to o,09 29 30

>35 9 9l H

>100 8,25 2 97 1 TR IH

>2(X) 5,64 15 85 TFI TFI TB

<200 3,80 49 50 IH TFì TFì

TOTAL 20,21 15 IR 84 1 IR IR IH

Tabela V.6: Resultados da análise mineralógica sem¡-quantitat¡va dos minerais pesados para a amostra

DlCl (crosta), afloramento de Pirapora (Area - 3).

ENSAI() : ANALISE MINETIALO(iIGA StsMI(¡UAN I II AI IVA AMOSTRAI
ntMs

FBAçAO PESO

( o/c EM PEso)

(mssn) (s, (jtt CN¿ GOb IUH ztR

>16 0,10 100

>35 o,I I 90 'lo IH TR

>l oo 3,26 90 I IR 1 IH IH

>200 3,52 a9 10 1 TR IH

<zoo 2,59 9b z 1 1 1

TO] AL 1o,24 91 a IR 1 ¡H IH TFI TR

Tãbola v.7: Resultados da análise mineralógica semi-quantitativa dos minerais pesados para a amoslrâ

DlM3 (matriz), afloramento de Pirapora (Área - 3).
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aM(,Þt ña:
rìt.câ

FR^çAO PESO

( o/c EM PEso)

(mesh) (s) ATZ AFO ILM IUH GOE RUT ztR

>16 o,16 to 90

>35 4,O2 5 50 45 TR

>100 16.63 30 65 TR TH TB TR

>2(X) 11,24 65 IH TR TR TR TFI

<2(X) 6,59 20 75 IH IH TR TR

¡O¡AL 34.64 5 31 64 TFì TFI TR TB IR IH

Câpflulo V Resultådos

Tabela V,8: Resultados da análise mineralógica semi-quantitat¡va dos minerais pesados para a amostra

DlC3 (crosta), afloramento de Pirapora (Área - 3).

ENSAIO : ANALISE MINERALOGICA SEMIQUANTITATIvA aM(,Ðt HA:
rÍirß

Pb5()

( o/" EM PESO)

(mean, (s) oTz CNZ TUB GOE ttR

>16

>35 0,33 100

>loo 2,80 99 'I TH TFI

>2(m 3.13 9A tl 1 TH

<200 2,46 96 TR 1 2

IlJI AL E,t2 98 TFI TR

Tabola V.9: Resultados da análise mineralógica sem¡-quantitativa dos minerais pesados para a amoslra

DlM6 (matriz), afloramento de Pirapora (Área - 3).

Tabela V,10: Resultados da análise mineralógica semi-quantitaliva dos minerais pesados para a amoslra

DlC6 (crosta), afloramento de Pirapora (Area - 3).

AMU:'I ]lA; UFr.it

PESO

( % EM PESo)

(mssh) (s) OTZ TUR FIB AFI AF9 ÇN¿ FìUT ztR GOE ILM

>16 o,01 'I OO

>35 0,67 91 TR TR TR

>100 5,06 44 IH IH 30 26 IH IH

>200 6,25 40 ÏFì 35 ?5 TR TR IFì TR

<200 4,64 4t) IH 39 N tFt I t-ì IH

TOTAL 16,67 43 TFì TR TFI 34 23 IH TF TR TR
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FBAçAO PESO

( 7ô tsM Ptsss)

(mosh) (9) a1z AFT AFO TUB ILM ZIR

>16 0,03 100

>35 4,47 'I IH ¡H

>l (x, l t,ac 'to 55 20 IH 15 H

>200 7,68 40 2 25 IR 32 TR TR

<200 5,33 30 25 TR 42 rR TR

TOTAL 29,40 39 19 IH 22 ¡H H

Tabela V.11: Resultados da análise mineralógica sem¡-quantitat¡va dos minerais pesados para a amostra

D|CT (crosta), afloramento de Pirapora (Área - 3).

: ANALIÐts MINtsIIAL(J(iIUA I'ts,MIi¡UAII I I I AI IVA AtutrÞI Ìta: ul,

PÈ,!i(J

( 70 EM PESO)

(me8h) (s) arz AFI AFO GOE PSE TUR MAG RUT ztB

>16 0,01 100

>35 1,47 14 t1 TR TR TR

>100 5,36 60 10 30 TB TB TFI TR

>200 5,O2 & TFI 36 24 TR TR TR IR TFI IR

<2@ 3,54 4t) IH 41 IH t-{ IH IH IH

TOTAL 15,¡lO 50 5 33 12 TF TFI TR TR TR TR

Tabela V.l2: Besultados da análise mineralógica semi-quantitaliva dos minerais pesados para a amostra

da porçåo sem "dobrad' do afloramenlo de Pirapora (Área - 3).
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Comportamento Químico dos Elementos

Análises Qu ím icas Totais

O comportamento químico dos elementos Si, Al e Fe ao longo dos perfis de

amostragem, localizados na porção com "dobras" do afloramento de Pirapora (Perfis

D1, D2 e D3 - Figura V.52), indica concentração mais elevada de ferro nas amostras

correspondentes às crostas (amostras PDC) e de sílica e alumínio nas amostras

correspondentes a matriz (amostras PDM). O ferro ocorre em concentrações mais

elevadas nas crostas localizadas no topo dos perfis. Nos perfis localizados na porção

sem "dobras" do afloramento (Perfis ST e CP - Figura V.52), observou-se que o ferro

se concentra na região da couraça ferruginosa, localizada na parte superior do

afloramento e o alumínio e o silício ocorrem em porcentagens praticamente constante

ao longo destes perfis (Figura V.52).

l.EENDA

rfffi3ffiH
ûogñãþs de qsÞo lelîos e
rætp llflico e nód¡16 cdhllics
(ospeclo de b€cho pdlrúlcC.ræho
gTcþfqnìoçôo

tr Secfnaloqfficl@
I de coqoçôo mq"m-

omorelodo (MATRIZì

I Ocmrcauein6dcbroôs

I cüoçofmShæ

I Lorccsao

lã u.i.o o.."u* ßroæ lheJ

Figura V.52 - Comportamento geoqufmico dos elementos Si, Al e Fe ao longo dos perfis estudados -
(afloramento de Pirapora - Área 3).
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Os diagramas geoquímicos discriminativos exibem três campos de agrupamento das

amostras, um das amostras das crostas, um das amostras da matriz e outro das

amostras correspondentes a porção sem "dobras" do afloramento.

Em relação aos elementos Si, Al e Fe, observou-se nestes diagramas que as amostras

das crostas são mais enriquecidas em ferro e as amostras da matriz mais em alumínio

e silício. Nas amostras da porção sem "dobras" do afloramento estes elementos

ocorrem em porcentagens intermediárias, tendendo a concentrações mais próximas

das observadas nas amostras da matriz da porção com "dobras" do afloramento

(Figuras V.53 diagrama FezOs x Alzog x sio2, V.54 diagrama Feeog x sio¿, V.55 diagrama

AlzOs x SiOz ê V.56 diagrâÍìâ (AlzOs+FezOs) x SiOa).

I Amostras da matriz

O Amostras de crosta feruginosa

I Amostras da porçäo sem 'dobras'
do ålloramonto

4r203 Fe2O 3

Figura V.53 - Diagrama geoqufmico discriminativo FezOg x AlzOs x SiOz (%), exibindo a distribuição dos

campos de agrupamento das amostras em função do comportamento geoqulmico dos elementos Si, Al e

Fe. Observa-se concentração mais elevada de ferro nas amostras das crostas (em vermelho) e de sillcio

e alumfnio nas amostras da matriz (em verde) e nas amostras da porção sem "dobras' do afloramento

(em azul) (Pirapora - Área 3).

i?f.?'"'
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Figura V.54 - Diagrama geoqulmico discriminativo Fe2O3 x SiOa (%), exibindo a distribuição dos campos

de agrupamento das amostras em função do comportamento geoqufm¡co dos elementos Si e Fe.

Observa-se concentração mais elevada de ferro nas amoslras das crostas (em vermelho) e de silfcio nas

amostras da matriz (em verde) As amostras da porção sem "dobras" do afloramento (em azul)

localizam-se num campo intermediário neste diagrama (Pirapora - Área 3).

Ar203
Figura V.55 - Diagrama geoqufmico discriminativo AlzOs x SiOz (%), exibindo a distribuição dos campos

de agrupamento das amostras em função do comportamento geoqufmico dos elementos Si e Al.

Observa-se concenlração mais elevada de alumfnio nas amostras da matriz (em verde) e nas amostras

da porção sem "dobras" do afloramento (Pirapora - Área 3).
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Figura v.56 - Diagrama geoqufmico discriminativo (AlzOs+FezOo) x SiOz (%), exib¡ndo a distribuição dos

campos de agrupamento das amostras em função do comportamento geoqufmico dos elementos Si, Al e

Fe (Pirapora - Área 3).

Quanto ao comportamento químico dos elementos alcalinos (Mg, Ca, Na e K),

observou-se a eliminação dos mesmos nas amostras das crostas e relativa

concentração destes nas amostras da matriz, principalmente nas amostras

correspondentes a porção sem "dobras" do afloramento, embora em porcentagens

reduzidas, na ordem de ppm (Figura V.57 diagrârnâ sioz x Alcalinos).

O titânio aparece em concentrações mais elevadas nas amostras correspondentes a

porção sem "dobras" do afloramento e nas amostras da matriz. Nas amostras das

crostas foram observadas as menores concentrações de titânio (Figura V.58 diagrama

SiOz x TiOz).

Foi observado também nos diagramas geoquímicos a ocorrência do níquel como

elemento traço em concentrações mais elevadas nas amostras correspondentes a

porção sem "dobras" do afloramento, principalmente nas amostras coletadas na base

dos perfis. Nas amostras das crostas e da matriz o níquel ocorre em porcentagens

relativamente equivalentes (Figura V.59 diagrârì1â sioz (%)x Ni (ppm)).
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Figura v.57 - Diagrama geoqufmico discriminativo SiOz x (MgO2+CaO+NazO+KzO) (%), exibindo a

distribuição dos campos de agrupamento das amostras em função do comportamento geoqulmico dos

elementos Si e alcalinos. Observa-se concentração mais elevada dos elementos alcalinos nas amostras

da porção sem "dobras" do afloramento (em azul) e nas amostras da matriz (em verde), além da

eliminação dos mesmos nas amostras das crostas (em vermelho) (Pirapora - Área 3).
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Figura v.58 - Diagrama geoqufmico discriminativo SiOz x TiOz (%), exibindo a distribuição dos campos

de agrupamento das amostras em função do comportamenlo geoqulmico dos elementos Si e Ti.

Observa-se a concenlração mais elevada de Ti nas amostras da porção sem "dobras" do afloramento

(em azul) e nas amostras da malriz (em verde) (Pirapora - Área 3).
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Ni (ppm)

Figura V.59 - Diagrama geoqulmico discriminativo SiOz (%) x Ni (ppm), exibindo a distribuição dos

campos de agrupamento das amoslras em função do comportamento geoqufmico dos elementos Si e Ni.

Obserua-se concentração mais elevada de Ni nas amostras correspondentes a porção sem "dobras" do

afloramento (em azul) (Pirapora - Area 3).

Não foi possível identificar, nestes diagramas, a formação de trends de evolução

geoquímica exibindo enriquecimento ou empobrecimento progress¡vo em algum

determinado elemento químico, em relação a posição das amostras nos perfis

analisados.

Os resultados obtidos nas análises químicas totais para as amostras do afloramento de

Pirapora encontram-se na tabela V.13.
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12

223 69 216 316

21

9t05
1l 13 1.30 3,55 93,39

21,37 0,21 1,61

o12
o,02

25

55

35 73 3æ

l6 129 545

11 r.71

0l 86 9.23 1,51

0,03 0,33 o,02 0,96

'.'nh

Tabela V.13 - Resultados das análises químicas totais para as amostres coletadas nos pems do Afloramento de
P¡rapora (,Área - 3).

Análises Químicas Pontuais

Para a realizaçäo das análises químicas pontuais, em MEV/EDS, nos materiais

coletados no afloramento de Pirapora, foram utilizadas lâminas delgadas

confeccionadas com as amostras representativas das crostas ferruginosas, da matriz e

da porçåo sem "dobras" do afloramento.

Os resultados das análises químicas pontuais em MEV/EDS demonstraram que os

materiais analizados são de uma maneira geral, compostos predominantemente por

silício (Si), alumínio (Al) e ferro (Fe) e, subordinadamente, por magnésio (Mg), sódio

(Na), cálcio (K), potássio (K) e titânio (Ti). O manganès (Mn) ocorre somente nas

amostras periencentes a crosta em concentraçöes reduzidas.

No plasma dos materiais das crostas, observou-se uma concentraçäo mais elevada de

ferro e, no plasma da matriz, predominam o silício e o alumínio. O plasma observado

nas amostras da porção sem "dobras" do afloramento apresenta uma composição

intermediária, sendo que em algumas amostras observou-se certa concentração de

ferro.
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intermediária, sendo que em algumas amostras observou-se certa concentraçäo de

ferro.

Através da realização de uma análise pontual qualitativa em sequência, atravessando o
plasma da região das crostas, detectou-se que em microfissuras preenchidas por

material escuro, o teor de ferro é elevado. lsto ocorre devido a presença de óxidos e

hidróxidos de ferro.

Observou-se também nestes materiais a existência de concentraçÕes plásmicas de
coloração esbranquiçada, onde os teores de ferro são bastante elevados (Figuras V.60

a V.64).

Figura V.ó0 - lmagem em MEV -
Aspecto geraldo plasma das crostas
(afloramento de Pirapora), exibindo
fissuras preenchidas por hidróxidos
de ferro a direita, e litorelíquia
(fragmento de rocha) a esquerda.
Pontos 1,2, 3 e 4 - análise pontual
qualitativa em sequência .

Fdl sc¡le = 5l cps

Dtcil9.l
Cu¡or: 5.6l75keV

Figura V.61 - Espectro de EDS do ponto 1 da imagem
V.60, com análise qualitativa. Destacam-se
principalmente os picos do silício (Si), do ferro (Fe) e
do oxigênio (O) (regiäo da crosta). Já os picos do
titänio (Ti), potássio (K), sódio (Na), cátcio (Ca) e
magnésio (Mg) aparecem menos acentuados. O pico
do cloro (Cl) provém da resina utilizada na
impregnaçäo dos materiais para a confecção das
lâminas delgadas.

Figura V.62 - Espectro de EDS do ponto 2 da imagem
V.60, com análise qualitativa. Destacam-se
principalmente os picos do silício (Si), do ferro (Fe) e do
oxigênio (O) (regiäo da crosta). Os picos do alumínio
(Al), titânio (Ti), potássio (K), sódio (Na), cátcio (Ca),
magnésio (Mg),e manganês (Mn) aparecem menos
acentuados. O pico de cloro (Cl) provém da resina
utilizada na impregnação dos materiais para a
confecção das lâminas delgadas.

Fr¡t¡cab=137 cp¡
Dtcll9-2

Cu¡q: 1.8875 ksV
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Figura V.63 - Espectro de EDS do ponto 3 da imagem
V.60, com análise qualitativa. Destacam-se
principalmente os picos do silfcio (Si), do ferro (Fe) do
titånio (Ti) e do oxigênio (O) (região da crosta). Os picos
de alumfnio (Al), potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca),
magnésio (Mg) e manganês (Mn) aparecem menos
acentuados. O pico do cloro (Cl) provém da resina
utilizada na impregnação dos materiais para a
confecção das lâminas delgadas.

Figura V.64 - Espectro de EDS do ponto 4 da imagem
V.60, com análise qualitativa. Destacam-se
principalmenle os picos do silfcio (Si), do ferro (Fe) e do
oxigênio (O) (regiao da crosta). Os picos de alumfnio
(Al), titånio [i), potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca),
magnésio (Mg) e manganês (Mn) aparecem menos
acentuados.

A figura V.65 exibe a imagem em MEV do aspecto geral do plasma encontrado na região da

matriz. Este plasma é constituído basicamente por silício e alumínio (Figura V.66).

Concentrações plásmicas, enr¡quec¡das em ferro, foram encontradas nestes materiais, embora

pouco frequentes, aparecendo como manchas esbranquiçadas.

Figura V.65 - lmagem em MEV -

Aspecto geral da matriz (Afloramento
de Pirapora).

Figura v.66 - Espectro de EDS com
análise qualitativa da região da matriz
(Figura V.65). Destacam-se
principalmente os picos do silfcio (Si),
do alumlnio (Al) e do oxigênio (O)
(matriz). Os picos de titânio (T¡),
potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca),
magnésio (Mg) e ferro (Fe) aparecem
menos acentuados.
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Concentrações de plasma argiloso deferruginizado são comuns na interface entre os

plasmas das crostas e da matriz, Aparecem como manchas escuras, em alto relevo,

circundada por plasma de coloração mais clara (Figura V.67).

Estas concentrações foram descritas supostamente como sendo nódulos de fuga de

hidróxidos de ferro, uma vez constatado nas análises pontuais, que estas regiões

possuem menor concentração de ferro em comparação com a do plasma que as

circundam (Figuras V.68 e V.69).

Figura V.67 - lmagem em MEV
exibindo concentraçãos de
plasma argiloso def errugi nizado
(porção mais escura no cenlro
da imagem) (nódulos de fuga de
hidróxidoi, de ferro). lnteÍace
crosta I malriz (afloramento de
Pirapora).

C¡r.ôl: lt26?tfdf

iQl' .

Figura V.68 - Espectro de EDS com análise
pontual qualitativa da região escura no centro
da imagem V.67. Destaque para a baixa
concentração de ferro (Fe) (pico reduzido),
indicando fuga de hidróxido de ferro nesla
região. São obseruados picos do sillcio (Si),
alumfnio (Al), titânio (ïi), potássio (K), sódio
(Na), cálcio (Ca), magnésio (Mg), oxigênio (O).

Figura V.69 - Espectro de EDS com análise
pontual qualitativa da região mais clara da imagem
V.67. Destaque para a concentração mais elevada
de ferro (Fe). São obseruados picos do sillcio (Si),
alumfnio (Al), titånio (Ti), potássio (K), sódio (Na),
cálcio (Ca), magnésio (Mg), oxigênio (O).
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A amostras da porção sem "dobras" do afloramento caracterizam-se por apresentarem

dois materiais distintos; um esbranquiçado, argiloso (caolinítico) ocorrendo geralmente

na forma de nódulos e outro mais escuro, constituído predominantemente por argila

contendo hidróxidos de ferro.

As análises em MEV/EDS indicaram que os materiais esbranquiçados constituintes dos

nódulos argilosos são compostos predominantemente por plasma enriquecido em

silício e alumínio, e o plasma escuro mais enriquecido em hidróxidos de ferro (Figuras

V.70 e V.71).

Cslpr-r ÂüttûlrÖr,

Figura v.70 - Espectro de EDS com análise
qualitativa do plasma esbranquiçado da porção
sem "dobras" do afloramento de Pirapora.
Destacam-se os picos do silfcio (Si), do alumfnio
(Al) e do oxigênio (O). Nota-se lambém, baixa
concentraçäo de ferro (Fe). Os picos de titånio
(Ti), potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca) e
magnésio (Mg) aparecem menos acentuados.

Figura v.71 Espectro de EDS com análise
qualitativa do plasma escuro da porção sem "dobras"
(Pirapora). Destaque para a elevação do pico de
ferro (Fe) e para os picos do silfcio (Si), do alumfnio
(Al) e do oxigênio (O). Os picos de titânio (Ti),
potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca), e magnésio
(Mg) ) aparecem menos acentuados.

A figura Y.72 exibe a imagem em MEV do aspecto geral do plasma encontrado nos

materiais da porção sem "dobras" do afloramento de Pirapora. Observa-se série de

fissuras ora preenchidas por material esbranquiçado, ora por material escuro.

Através de análise química pontual qualitativa foi possível a identificação da

composição dos materiais que preenchem estas fissuras. Constatou-se que o material

esbranquiçado (ponto 1, figura Y.72) constitui-se por plasma mais enriquecido em

hidróxidos de ferro (Figura V.73).

O material mais escuro representa dois plasmas distintos; um menos enriquecido em

hidróxidos de ferro (predomínio de silício e alumínio-ponto 2, figura v.72) e outro mais

enriquecido neste hidróxidos (ponto 4, figura Y.72) (Figuras Y.74 e V.75).
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O plasma acinzentado da região sem fissura da figura V.72 (ponto 3) é mais

empobrecido em hrdroxidos de terro, predominando o silício e o aluminio (Figura V.76).

Figura V.72 - lmagem em MEV -
Aspecto geral do plasma da porção
sem "dobras" do afloramento de
Pirapora, exibindo fissuras
preenchidas por hidróxido de ferro e
por material silico aluminoso. Pontos
1, 2, 3 e 4 - análise pontual qualitativa
em sequência.

Fd rc¡h ç 0.{l } oq¡nt¡ Curo; õ.8{16 l¡V û¡ra: 5.0175 hl/

Figura V.73 - Espectro de EDS com análise
qualitativa do material que preenche a fissura no
ponto 1 da imagem V.7. Destacam-se os picos
do silfcio (Si), do alumlnio (Al) e do oxigênio (O).
Nota-se elevação do pico de ferro (Fe). Os picos
de titânio (Ti), potássio (K), sódio (Na) e cálcio
(Ca) aparecem menos acentuados.

Cu¡q: llI0SIS lcV

Figura V.75 - Espectro de EDS com análise
qualitativa do material que preenche a fissura no
ponto 3 da imagem V.7. Destacam-se os picos do
sillcio (Si), do alumfnio (Al) e do oxigênio (O)
(principais constituíntes deste material). Os picos
de ferro (Fe), titânio (Ti), potássio (K), sódio (Na)
e cálcio (Ca) aparecem menos acentuados.

Figura V.74 - Espectro de EDS com análise
qualitativa do material que preenche a fissura no
ponto 2 da imagem V.7. Destacam-se os picos
do silfcio (Si) e do alumlnio (Al) e do oxigênio (O).
Os picos de ferro (Fe), titânio (Ti), potássio (K),
sódio (Na) e cálcio (Ca) aparecem menos
acentuados.

ûrra: {.|{t!i kcll

Figura V.76 - Espectro de EDS com análise
qualitativa do material que preenche a fissura no
ponto 4 da imagem V.7. Destacam-se os picos
do silfcio (Si), do alumfnio (Al), e do oxigênio (O)
Nota-se elevação do pico de ferro (Fe). Os picos
de titânio (Ti), potássio (K), sodio (Na), cálcio
(Ca) aparecem menos acentuados.

fl¡t rd¡. . t0,l I cq¡{r
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5.1 - ANÁLISE ESTRUTURAL

A análise estrutural foi realizada a partir de dados coletados das estruturas encontradas

nos afloramentos da Vila Madalena (Area - 2) e Pirapora (Área - 3). Não foi realizada

análise estrutural nas estruturas dos afloramentos da Rodovia Presidente Dutra (Área -

1) devido ao avançado estágio de alteração em que se encontravam os materiais,

dificultando a obtenção de medidas bem como serem essas estruturas encontradas

pouco representativas quando comparadas com as das outras áreas. Outro fator que

impossibilitou a realizaçâo da análise estrutural nos afloramentos da Dutra, foi a
destruição dos mesmos durante obras de duplicação da rodovia.

Afloramento da Rua Girassol - Vila Madalena, SP (Área - 2)

Neste afloramento foram obt¡das medidas estruturais somente das crostas deformadas

encontradas no lado esquerdo do mesmo (Figuras III. 9, III.10 ê III.11). O avançado

estágio de alteração das crostas impossibilitou a realização destas medidas no restante

do afloramento.

A análise estrutural, neste caso, foi realizada apenas com o intuito de verificar se as

crostas dobradas forneceriam algum padrão de dobramento conhecido na região ou

não. As observações de campo permitiram inser¡r estes dobramentos em contexto

geológico bem definido, favorecendo descartar em princípio uma hipótese tectônica

para sua origem.

Para a caracterização morfológica das "dobras", encontradas no afloramento em

questão, foram extraídas as direções dos flancos, utilizando-se a bússola convencional

de geólogo (Tabela V.1.1). Os dados recolhidos em campo foram tratados nos

softwares QuickPlot e Stereone| e confeccionados esterogramas Schimdt Lambert

(Figura v.1.1).

O tipo de dobramento identificado representa um antiforme, cujos flancos possuem

direção norte (N) e mergulho para sudeste (SE) (flanco direito) e noroeste (NW) (flanco

esquerdo).



Tabela v.l.1 Medidas Estruturais das Dobras Levantadas em Campo
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Polos dos ïloncos do dotxo' Curvos dê conlorno

Flgura v,1.1 - Estereogramas Schimdt Lambert construldos com os dados levantados no afloramento da

Vila Madalena (Area-2).

Afloramento da Estrada dos Romeiros - Pirapora do Bom Jesus (Área - 3)

A descrição das estruturas dobradas, encontradas no afloramento de Pirapora do Bom

Jesus, não priorizou critérios de superposição e interferência entre as dobras e as

fraturas, pois tais procedimentos só poderiam ser utilizados caso comprovado que as

dobras são inequivocamente de origem tectônica.

Neste trabalho, empregou-se o agrupamento das estruturas por "grupos de estilo"

(Hobbs ef al., 1976), procedimento este que não associa necessariamente feições

estruturais de mesma geração.

Os planos de fraturas e de flancos de dobra foram tratados separadamente. As fraturas

foram tratadas em estereograma e a partir da l¡teratura pert¡nente (Bistrichi, 1992),

foram extraídos dados de lineação.
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Esses dados foram tratados em softwate Quickplot e confecionados estereogramas. As

dobras foram divididas em anticlinais, s¡nclinais e dobras chamadas de representativas,

por não apresentarem nenhuma fratura que pudesse interferir em sua pos¡ção de

dobramento original.

A partir de estereogramas confeccionados por Bergmann (1988) e Bistrich (1982), foi

rcalizada tentativamente a inserção dos estereogramas confeccionados neste trabalho

no conte)do estrutural dos trabalhos pertinentes a região.

Juntas e Fraturas

No conte)do da análise das fraturas, nota-se a existência de quatro (04) grupos

dist¡ntos, com lineamentos de mesma direção (Figura UI.13 ).

Um grupo é formado por fraturas únicas (F2, F3, F4 e F5 da Figura IIl.13) com

aberturas espessas P5 cm de largura), ora preenchidas por hidróxido de ferro (G1), ora

sem preenchimento (G2).

Outro grupo (G3) é composto por fraturas múltiplas agrupadas com 2, 3 e 5 elementos,

pouco espessas, preenchidas por hidróxidos de ferro (F6, F8/F9 da Figura III.13).

Estes grupos limitam a morfologia das dobras.

Um quarto grupo (G4) constitu¡-se por pequenas falhas, com rejeitos normais e valores

de deslocamento não maiores que 20cm. Pela visualização das intersecções, conclui-

se que estas falhas são posteriores ao dobramento e as fraturas (F7 e F10 da Figura

rrr.13).

Com propósito comparativo entre os dados conhecidos da literatura para a área e os

dados obtidos neste trabalho, torna-se necessária a inclusão de alguns termos

utilizados e descritos por Bergmann (1988). Na descrição dos elementos estruturais

associados ao dobramento, a autora divide os elementos estruturais em sin, tardi e

pós-metamórficos. Dentre os elementos estruturais sin-metamórficos encontram-se:

. Sr, foliação representada pela orientação planar de minerais micáceos.

o $2: foliação bem desenvolvida, muitas vezes obliterando de maneira total, ou como

clivagem de crenulação tardia, a foliação Sr. Nas regiões de flanco normal de grandes
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dobras da segunda fase, Sz tende a ser clivagem oblíqua à subparalela às dobras com

mergulhos mais acentuados.

Como elementos estruturais tardios ao metamorfismo Bergmann (1988), observa :

¡ Ss, clivagem de crenulação apresentando-se em afloramentos de metapelitos como

clivagem espaçada plano-axial a dobras abertas milimétricas a centimétricas da

superf ície S2

. Ls: lineação visível no plano Sz como lineação de intersecção de espaçamento

variável, milimétrico a cenlimétrico.

O estereograma confeccionado a partir dos dados de juntas e fraturas (Figura V.1.2),

recolhidas em campo, apresentam orientação principal NE-SW com mergulhos altos

entre 90o e 65o e espaçamentos decimétricos.

O resultado do estereograma dos dados obtidos nesta dissertaçâo e recolhidos no

afloramento desta área, apresentam-se basicamente idênticos ao estereograma para

clivagem tardia (de crenulação) pós Ss no Domínio E, apresentado por Bergmann

(1988) (Figura v.1.3).

A autora considerou o Domínio E como sendo o extrado do flanco N do Sinclinório de

Pirapora, comportando o membro pelítico da Formação Estrada dos Romeiros, com

ampla faixa de afloramento dos filitos.

As clivagens posteriores a Ss apresentam-se em n ível crustal raso com pouca

continuidade, em planos espaçados de 2-3cm, preenchidos por hidróxidos de feno,

dando origem a uma lineação de intersecção grosseira no plano chamado de Sz, Que

corta a lineação denominada Ls. (Bergmann, 1988). Assim, pode-se ponderar que estes

elementos talvez tenham uma mesma or¡gem.

O que Bistrichi (1982) considera como clivagem de crenulação é uma feição

penetrativa, tanto em escala mesoscópica quanto microscópica, e está sobreposta a

clivagem anterior, definida normalmente em minerais placóides. Portanto, os filitos e os

xistos são as rochas onde podem ser melhor observada. O que o autor considera como
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clivagem de fratura não é uma estrutura penetrativa em escala mesoscópica, porém

está relacionada a dobramentos.

Esta feição é constituída por microfalhas ou fraturas, muito próximas entre si, que

dividem a rocha em um conjunto de corpos tabulares. A clivagem de fratura afeta,

principalmente, os quartzitos, calcários e dolomitos. Por serem feições regionais, e por

estarem possivelmente em outros membros, ou ainda, por terem sido originados em

eventos diferentes, os estereogramas polares confeccionados (Figuras V.1.4 e V.1.s)

não apresentaram coincidência com os estereogramas confeccionados com os dados

do afloramento estudado.

O estereograma para os dados de clivagem de crenulação apresenta poucos dados

coincidentes com o estereograma das fraturas relacionadas as dobras estudadas. Não

foi possível, então, tecer uma correlação entre estes elementos.
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Cor¡'touFs :

17fJa".1G

Figura v.1.2 - Estereograma para dados de fraturas

do afloramento (Pirapora - Area 3).

15

Planes

Figura V.1.4 - Estereograma Schimdt Lambert para

clivagens de fratura, confeccionados a partir de dados

extraídos de Bistrichi (1982) (Pirapora - Area 3).

Dobras

Figura V.1.3 - Estereograma Schimdt-Lambert para

a clivagem tardia pós 53 no domínio E. (Extraído de

Berqmann. 1988) (Pirapora - Area 3).

fi:i' r'}

Figura V.1.5- Diagrama de Schimdt-Lambert

(pólos de clivagem de crenulação), dados de

Bistrichi (1982\ (Pirapora - Area 3).

Como ocorre em grande parte dos sistema de dobras natura¡s, as estruturas analisadas

neste trabalho não apresentam periodicidade nem simetria, tornando imprópria a
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definição de parâmetros como amplitude e comprimento de onda (Fleuty, 1964 apud

Hobbs ef al., 1976). Entretanto, estas estruturas não passam de valores decamétricos.

Vale ressaltar também, que as dobras menores não ocorrem como dobras parasitas

em relação as maiores.

A descrição da morfologia das dobras está ligada à aparência do perfil (Hobbs ef

a1.,1976). Uma descrição apurada sobre o aspecto das dobras é bastante complicada

neste caso, já que essas sofrem variações irregulares no perfil. No geral, pode ser

considerado um sistema de dobras desarmônicas, apresentando ora dobras angulares,

ora dobras arredondadas (termos relacionados ao fechamento das dobras),

Diante das condições de avançado intemperismo do afloramento, não foi possível a

tomada de medidas dos eixos e, consequentemente, de superf ícies axiais.

Aparentemente as superfícies axiais estão representadas pelas fraturas e juntas,

paralelas entre si.

Análise dos Estereogramas

Foram confeccionados estereogramas equiários para os pólos das superf ícies

"dobradas".

A projeção equiária representando todas as dobras (Figuras V.1.6 e V.1.7) exibiu os

pólos das superfícies distribuídos em uma linha preferencial E-W. lsto poder¡a ser

interpretado como uma dobra horizontal cilíndrica com or¡entação N-S, sendo que o

eixo gerador conslruído estaria orientado a S13W I 4o. ïal tipo de dobramento

incomum não corresponde a nenhum padrão estrutural apresentado na região por

outros autores (Bistrichi, 1982 e Bergmann, 1988), levando a separação dos dados e a

confecção de outros estereogramas, af im de facilitar a interpretação do padrão

geométrico das estruturas.

Primeiramente, as dobras foram separadas em anticlinais e sinclinais, Sendo o

afloramento constituído em grande parte por dobras anticlinais, a sua representaçäo

diagramática (Figuras V.1.8 e V.1.9 ) ficou quase idêntica àquela apresentada por

todos os flancos do afloramento. Os estereogramas confeccionados a part¡r dos poucos

dados das dobras sinclinais (Figuras V.1 .10 e V.1 .1 1 ), não apresentaram nenhum
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padrão de dobramento, impossib¡litando a construção de guirlandas ou

construídos.

Optou-se, então, pela escolha de um setor no afloramento em que as dobras não

estivessem em contato com nenhuma "falha" (fratura) que as deslocassem. Foi

escolhida, portanto, uma área compreendida entre as linhas F4 (fratura) e Dl (Figura

rrr.13).

Os diagramas resultantes das projeções dos pólos (Figuras V.1.12, V.1.13, V.1.14 e

V.1.15) das superfícies das dobras, pertencentes a esta área também apresentaram

maiores concentrações de pólos no eixo E-W, de forma mais dispersa. Pode-se

considerar que os pólos se concentram em um cÍrculo mín¡mo, representando um

padrão de dobras cônicas (Stauffer, 1964 apud Hobbs, 1976). A geratriz construída,

neste caso, está or¡entada totalmente a norte (N) com mergulho sub-horizontal.

A comparação entre este resultado com o apresentado em estudos regionais anteriores

da região também não exibiu nenhuma coincidência de padrão.

Bistrichi (1982), em seu trabalho de mapeamento da região, realizou uma descrição em

termos de grupos de dobras, reconhecendo três eventos (Dr, Dz e Ds).

O evento mais antigo é o grupo de dobras Dr, observado em toda área de seu estudo,

caracterizado por superfície axial representada por foliação do tipo clivagem ardosiana.

Os fechamentos destas dobras são raramente observáveis, quando o são encontram-

se geralmente apertados.

As dobras Dz são mais facilmente reconhecidas e caracterizam-se por exibir cl¡vagem

ardosiana dobrada. Em afloramento, estas dobras mostram uma variação quanto a

escala (desde dobras centimétricas até decamétricas), sendo geralmente cilíndricas

com estilos variados. Em perfil, estas var¡am de dobras abertas a fechadas

apresentando frequentemente ápices arredondados a subangulosos, porém como

conjunto podem ser consideradas dobras harmônicas (Bistrichi, 1982).

Dobras maiores relacionadas a D2 foram reconstruídas por Bistrichi (1982), através de

medidas tomadas em afloramento. No geral, as dobras D2, apresentam eixos sub-

horizontais a horizontais. No entanto, a oeste de Pirapora do Bom Jesus, seus eixos

erxos
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apresentam-se encl¡nados até 4Oo, A orientação dos planos axiais é pouco variada,

com mudança marcante da porção ocidental para as porções central e oriental. Há para

W predominância segundo a direção N60E, enquanto que para leste predomina a

tendência E-W. A NNE de Pirapora estão caracterizadas assimetrias em "5" e "2",

configurando sucessão de antiformas e sinformas.

As dobras Dg, observadas em apenas alguns setores da área estudada por B¡strichi

(1982), apresentam-se em afloramento como dobras suaves, isópacas de dimensões

cent¡métr¡cas até métr¡cas, com eixos sub-horizontais, or¡entados segundo N-S, a NNE-

SSW, inclinados até 40o.

Por outro lado, Bergmann (1988), atribui a região cinco fases de dobramentos

superimpostos; três delas sin a tardi-metamórf icas e duas pós-metamórf icas.

Para a primeira fase não foram identificadas dobras em escala de afloramento, porém

reflete-se na persistência de uma clivagem ardosiana paralela ao acamamento nos

metassedimentos. A segunda fase de dobramento desenvolve dobras isoclinais,

recumbentes, com flanco invertido de pequena extensão, não sendo porém

caracterizada como nappes. A vergência para esta fase é NW. A terceira fase seria

tardia aos eventos metamórficos, com geração de dobras em geral quase simétricas,

ocorrendo restritamente em afloramentos ou zonas dentro de afloramentos. Em vários

domínios, a terceira fase consiste em dobramentos holomórficos com dobras abertas e

normais a quase-normais, com comprimento de onda entre 600 a 1000m, e amplitude

de 250 a 500m. A orientação dos traços axiais e eixos desta fase é de EW a NE com

mergulhos para NE e para W, e em alguns domÍnios, as dobras exibem comportamento

cônico.

Outras duas fases de dobramentos pós-metamórf icos foram inferidos pela autora,

através do tratamento estatístico de medidas e das relações entre clivagens tardias.

Essas são, a fase do Sinclinório de Pirapora, com eixo mergulhante a N60-70E, e a

fase tardia NS-NNW,

A hipótese de serem dobras de origem tectônica para as estruturas observadas no

afloramento de crostas ferruginosas da Estrada dos Romeiros em Pirapora do Bom

Jesus (Área - 3), possivelmente associadas a reativação dos grandes sistemas de
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falhamentos regionais (Taxaquara, Jundiunvira, Romeiros), está descartada. Através

da geração de Lrm sistema de falhas transcorrentes, em nível crustal raso, responsável

pelo desenvolvimento de dobras cônicas do tipo plie de pantalon, estas dobras teriam

que apresentar eixos iniciais a aproximadamente 45o da direção das falhas, sendo

estes ângulos progressivamente menores com a continuidade da deformação.

Podemos observar que isso não ocorre no afloramento estudado, já que os eixos

construídos encontram-se, quase sempre, ortogonais a direção das falhas (no caso

fraturas) (Figuras V.1.7, V.1.9, V.1.13 e V.1.15).

Outro fator importante é a inviabilidade da ocorrência de dobramento em material,

como as crostas goethíticas descritas nesta dissertação. A incompetência deste

material faz com que se rompa na presença de esforços tectônicos e não venha a

sofrer dobramento suave ou apertado como se nota nesta área.
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Figura v.1.6 - Estereograma
Lambert para os pólos dos
dobras do afloramento.
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Figura V.1.7 - Curvas de contorno, guirlanda e eixo
construfdo para Figura V.1.6.
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Figura V.l.ll . Estereograma de Schimdt-Lambert para
os pólos dos flancos de dobras anticlinais do
afloramento.
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Figura V.1.10 -Estereograma de Schimdt-Lambert para os
pólos dos flancos de dobras sinclinais do afloramento de
Pirapora (Area 3).

Figura V.t.g - Curvas de contorno, guirlanda e eixo
construldo para Figura V.1. L

Poles to Planes
Contours:
136912

Figura V.l.11 - Curvas de contorno construfdas para
Fiqura V.l.l0.
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Figura V.l.l2 - Estereograma de Schimdt-Lambert para
os pólos dos flancos de dobras contidas entre FA e Dl,
especificados no croqui (Figura lll.3) do afloramento de
Pirapora (Area 3).
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Figura V.l.14 - Estereograma de Schimdt-Lambert para
os pólos dos flancos de dobras anticlinais, contidas na
área delimitada por FA e D1, especificadas no croqui
(Figura III.3) do afloramento.

Figura V.l.l3 - Curvas de contorno, guirlanda e eixo
construldo para Figura V. l. 12.

Figura v.l.ls - Curuas de contorno, guirlanda e e¡xo
construfdo para Figura V.l.l4.
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Câpitulo VI Discussõcs

6. DISCUSSÖES

Os resultados obtidos nas análises por microscopia óptica de lâminas, análìse de

minerais pesados, Difratometria de Raio X (DRX), análises químicas totais e pontuais

(MEV/EDS), dos materiais coletados nos afloramentos da Dutra (Área I ), no

afloramento da Vila Madalena (Área 2) e no afloramento de Pirapora (Área 3),

permitem apresentar as seguintes considerações:

No geral, a composição mineral das crostas ferruginosas e dos sedimentos

encaixantes, são semelhantes. Dentre as diferentes feições observadas uma se

destaca: gráos de quartzo parcialmente corroídos com evidència de dissolução, Esias

feiçöes de corrosâo provém da dissolução da sílica promovida pela degradação

química destes materiais, responsável também pela concentraçåo de hidróxidos de

ferro (ferralitização).

Em seçäo delgada observa-se, grãos, nódulos e litorelíquias, cimentados

predominantemente por goethita nas crostas ferruginosas, e por caolinita nos

sedimentos encaixantes. Foi possível reconhecer a origem e a evoluçáo de produtos

secundários formados pela remobilizaçäo e concentraçåo de hidróxidos de ferro como

volumes principais e por hidróxidos de alumínio e argilas, ocorrendo como

recobrimentos, nódulos e preenchimento de poros e de fissuras, como volumes

secundários.

Embora não se tenha realizado análise de porosidade nos materiais coletados, as

análises em microscopia óptica e em MEV permitiram interpretar que, a eliminação do

ferro da rocha original, durante a migração dos hidróxidos de ferro, hidróxidos de

alumÍnio e parie de argilas, proporciona aumento na porosidade destes sedimentos.

Consequentemente a concentração de material argiloso em associação com hidróxidos

de ferro, nas crostas, diminui a porosidade destes materiais.

Os diagramas geoquímicos discriminativos construídos sugerem haver uma origem

comum para as crostas ferruginosas a partir dos sedimentos encaixantes. A diferença

exibida nestes diagramas reflete-se apenas no empobrecimento de FezO¡ e

enriquecimento de SiOz, AlzOg, e elementos alcalinos na matriz, contrariamente ao
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observado para estes elementos nas CroStaS. Este fato Sugere que as crostas se

originaram a partir da cimentaçåo de óxidos e hidróxìdos de ferro remobilizados da

própria rocha encaixante durante deslocamento descendente do nível hidrostático.

Devido a este fato a matriz é menos ferruginosa e guarda componentes originais da

rocha como elementos alcalinos e alumínio e as crostas são horizontes intensamente

ferruginisados, onde predomina o ferro (30 a 50 %), na forma de óxidos e hidróxidos e

a sílica (20 a 50 %) (Tabelas V 1, V.4 e V.13).

Onde ocorrem as crostas ferruginosas o sedimento encaixante Se encontra

deferruginizado. Este feiçåo é observada em campo e é comprovada através dos

resultados das análises químicas real¡zadas nos materiais coletados nas três áreas

estudadas.

As análises químicas pontuais em MEV/EDS, confirmaram os resultados obtidos nas

análises químicas totais, e nas análìses mineralógicas. Os resultados dessas análises,

demonstraram que no plasma correspondente as crostas, os picos de ferro são mais

elevados, e que no plasma correspondente aos sedimentos encaixantes (matriz), os

picos de silício e alumínio destacam-se. Foram encontradas nestes materiais,

microfissuras, onde o alto teor de ferro detectado no inter¡or das mesmas, indica

processos de remobilizaçåo de óxidos e hidróx¡dos de ferro.

Acredita-se que as crostas arqueadas, com aspecto de pseudo-dobras, observadas

nos afloramentos da Dutra (Área 1) e da V¡la Madalena (Area 2), originaram-se a partir

da migração hidróxidos de ferro através da deposiçáo de sucessivas "frentes de

precipitaçäo" destes hidróxidos.

Períodos de elevada precipitaçäo pluviométrica, associado à presença de ácidos

húmicos proveniente da decomposição da matéria orgânica, nos horizontes superficiais

do solo, favorecem a remobilizaçåo do ferro da rocha or¡ginal. Fluxos d'água migram

descendentemente na topografia em direção ao nível hidrostático (NH) carreando ferro

e outros elementos solubilizados para porçöes inferiores do perfil de alteração. Ao

encontrar condiçöes favoráveis à precipitação, "frentes de oxidação" formam-se dando

origem à zonas de deposiçåo de hidróxidos de ferro. Este processo ocorre

sucessivamente a cada novo período de precipitaçåo pluviométrica mais intensa.
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A própria morfologia das "frentes de oxidaçåo", fornece as crostas ferruginosas o

aspecto de crostas dobradas similares a Anéis de Liesegang, como os observados nos

afloramentos da Dutra (Área 1) (Figuras III.7 e trLB) e no afloramento da Vila Madalena

(Area 2) (Figuras III.l O, m.1 1 e n1.12).

Segundo Suguio e Barbour, (1969), as frentes de deposição de hidróxidos de ferro

possuem forma de arcos ou leques e, durante a propagação das mesmas, estas

podem encontrar obstáculos representados pela diferença de permeabilidade dos

sedimentos ou pela interceptaçäo de outras "frentes" adjacentes, que acabam

"deformando-as".

As crostas ferruginosas dobradas do afloramento de Pirapora (Área 3) aparecem

justamente na porção do afloramento onde ocorrem distintos grupos de fraturas

formados ora por fraturas únicas sem preenchimento (G1), ora por fraturas preenchidas

por hidróxidos de ferro, com aproximadamente 10 cm de espessura (G2) (Figura lII.13,

F2, F3, F4, F5, F8 e F9). Estas fraturas limitam a morfologia das crostas "dobradas".

O terceiro grupo (G3) é formado por conjunto de fraturas pouco espessas, com 2, 3 e 5

elementos, preenchidas por hidróxidos de ferro, possivelmente formadas por processos

de reativação de fraturas preexistentes. Estas fraturas ora condicionam o fechamento

das "dobras", ora cortam as mesmas (CF - Figura trI.13).

As fraturas dos grupos G1, G2 e G3 do afloramento de Pirapora (Área 3), descritas

acima teriam direcionado o fluxo d'água para o interior das mesmas, visto que a rocha

mãe é pouco permeável e a existência de fraturas implicam diretamente em maior

permeabilidade, propiciando maior percolação de água e passagem de materiais

lixiviados por elas. Neste mesmo local, observou-se que, na porçåo onde não ocorrem

fraturas (Figura III 13, perfis ST e CP), a distribuição da sílica, do ferro e do alumínio

nos perfis é homogènea, não havendo zonas de concentraçáo destes elementos.

Notou-se relativo empobrecimento em ferro nas crostas localizadas no topo dos perfis

D2 e D3 (Figura trI.13). Este fato deve-se ao "desprotegimento" das mesmas, dado pela

couraça ferruginosa mais antiga, do topo do afloramento, que foi quase totalmente

desmantelada por processos erosivos recentes (stone line de fragmentos de couraça
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depositados na porçäo NE do afloramento de Pirapora - Área 3, Figura III 13). O fluxo

d'água constante promoveu lixiviação mais intensa destes horizontes. lsto não ocorre

nas porções do afloramento, capeadas pela couraça do topo.

Não foi possível a comprovaçåo por análise estrutural a partir dos dados obtidos para

as dobras do afloramento de Pirapora da associaçäo das mesmas com algum padräo

de dobra conhecido na literatura, como por exemplo, dobras de arrasto cônicas do tipo

plié de pantalon, descritas em diferentes trabalhos na área estudada e aqui

relacionados no capítulo V.1.

Deste modo, descarta-se a possibilidade de interpretação de uma origem tectônica

para estas dobras em crostas goethíticas, associadas com a estrutura sinclinal de

Pirapora, da qual poderiam ser dobras parasitas, posteriormente cortadas por falhas

transcorrentes resultando na exposição apenas dos seus anticlinais.

Segundo Bergmann (1988), os planos verticalizados estudados por ela com mesmo

comportamento estrutural das fraturas presentes no afloramento de Pirapora (Área 3),

representariam clivagens de crenulaçäo tardias associadas à estrutura sinclinal de

Pirapora, tendo uma orientaçåo plano axial em relação à mesma e presentes no

extrado da charneira do sinclinal em seu flanco norte. A autora não menciona a feição

aqui discutida, porém sua interpretação descarta a possibilidade destes planos

verticalizados serem falhas transcorrentes, o que dificulta ainda mais a aplicação de

modelos tectônicos para a formaçäo das dobras em crostas ferruginosas aqui

descritas.

Algumas evidências de campo demonstram que o relevo local encontrava-se abaixo do

nivel topográfico atual. Säo: a linha de fragmentos de couraça (stone line) observada

na porção NE do afloramento (Figura III.13) e a degradaçäo da couraça superior.

Diante das oscilaçöes ascendentes de relevo, o nível hidrostáiico (NH) passou a se

comportar de modo descendente em relaçåo ao relevo. Períodos de maior umidade

(chuvoso) conduzia o NH a porções superiores e nos períodos de seca a porções

inferiores. No entanto o movimento relaiivo do NH era sempre descendente. Desta

forma óxidos e hidróxidos de ferro da rocha original, foram remobilizados e
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concentrados em zonas subjacentes ao longo deste período ascensional do relevo. De

tal forma que o maierial constituído principalmente por hidróxidos de ferro e
secundariamente por hidróxidos de alumínio e argilas se precipitassem ao longo das

fraturas (F) dos grupos G'l e G2, observadas no afloramento de Pirapora (Área 3)

(Figura Itr.13).

Crostas ferruginosas oblíquas às fraturas se formaram, a partir da estrutura tipo "pena"

(cone de rebaixamento gerado pela ascensão do relevo - Figura VI.1 - Estágio 2). O

conjunto formado pela junçáo dessas estruturas, caracteriza a'Íeiçáo de "dobras"

apresentada no afloramento (Figura III.14).

Eventos tectônicos recentes promoveram a reativação dos sistemas de falhamentos

regionais de Taxaquara, Jundiuvira e Romeiros produzindo novas fraturas,

redirecionado o fluxo d'água para o interior das mesmas, formando os conjuntos de

fraturas G3 (Figura UI.13, CF). Posteriormente crostas dobradas antigas foram

cortadas porfalhas (G4) (Figura trI.13, F7, F10 e F11), em também provável evento de

reativação dos sistemas de falhamentos acima mencionados.

O modelo de evoluçäo geoquímica proposto acima para as crostas dobradas de

Pirapora do Bom Jesus, encontra-se ilustrado na figura M.1.
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Esquema (1) - Instalação das fraturas (F) por provável reativação tectônica modema (quaternária) dos

sistemas de falhamentos regionais de Taxaquara, Jundiuvira e Romeiros;

Esquemas (2 e 3) - Soerguimento do relevo, fazendo com que o nível hidrostático (NH0) se comporte de

maneira descendente (NH -l), promovendo a remobilização de óxidos e hidróxidos de ferro da rocha
original. O rebaixamento progressivo do nível hidrostitico (NH -l e NH -2) índuz a âgua contida na

litologia a buscar caminhos mais favoráveis de percolação, e as fraturas (F2, F3 e F4) são estes caminhos
preferenciais. O condicionamento do fluxo d'água para o interior das fraturas, permite que óxidos e

hidróxidos de ferro se precipitem ao longo das mesmas. formando crostas verticalizadas, Início da

formação de estruturas tipo "pena" devido à precipitação de compostos de ferro, obliquamente às fraturas;

Esquemas (3 e 4) - As estruturas tipo "pena" vão se tomando mais espessas, devido à percolação e

acumulaçâo de matcrial argilo ferruginoso:

Esquemas (a e 5) - A continuidade dos processos de remobilização e concentração de óxidos e

hidróxidos de ferro, promove a junção das estruturas tipo "pena" formadas em fraturas paralelas e muito
próximas uma das outras, A união dessas estruturas fornece aspecto de crostas arqueadas.

Esquema (5) - O conjunto formado pela junção das estruturas tipo "pena" exibido aqui como modelo,
repiesenta a feição de'crostas dobradås, encontradas na porção NÈ do afloramento de Pirapora (Área 3)
(Figuras IIL I3 e III.I4).

F¡gura VI.l - Esquema evolutivo das crostas deformadas de Pirapora do Bom Jesus, þaseado na
proposta de origem geoquímica para estas estruturas.
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7. CONCLUSÕES

As crostas ferruginosas dos afloramentos da Dutra, da Vila Madalena e de Pirapora do

Bom Jesus, apresentam organizaçåo textural, composição química e mineral semelhantes,

embora se encontrem encaixadas em litologias distintas. Este fato sugere que as crostas

são horizontes mais intensamente ferruginizados, originados a partir da cimentaçáo por

óxidos e hidróxrdos de ferro provenientes dos próprios sedimentos encaixantes.

Mineralógicamente, as crostas ferruginosas estudadas näo fogem a regra geral quanto a

composiçäo mineral, sendo a goethita, o hidróxido de ferro mais comum nestes materia¡s.

Näo foi possível a associação através da análise estrutural dos dados extraídos do

"dobramento" em crostas ferruginosas do afloramento da V¡la Madalena com algum

padrão de dobra de rochas ao redor da área, de origem sabidamente tectônica, devido ao

próprio contexto tectônico e geológico da Bacia de São Paulo.

Os dobramentos encontrados nas crostas ferruginosas do afloramento de Pirapora do

Bom Jesus, não exibem relações diretas com os padrões de deformação tectonica gerador

dos padrões de dobras regionais reconhecidos e descritos em trabalhos inerentes a esta

temática (Bergmann, 1988, Bistrich, 1982).

As crostas ferruginosas, são de origem genuinamente geoquímica, formadas por

processos de remobilização e concentração dominante de óxidos e hidróxidos de ferro, e

de modo secundário de hidróxidos de alumínio e diferentes argilo minerais, diante do

deslocamento descendente do fluxo d'água e das oscilaçöes do nível hidrostático (NH). No

caso do afloramento de Pirapora as oscilaçóes do NH, estäo possivelmente relacionadas a

variaçóes climáticas sazonais, acompanhadas de movimentações tectônicas ascensionais

modernas (Quaternário).

No afloramento de Pirapora, vale ressaltar a importância das fraturas instaladas por

provável reativação tectônica (Quaternário) de sistemas de falhas regionais, as quais

teriam propiciado o condicionamento do fluxo d'água para o interior das mesmas. A
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precipitação de hidróxidos de ferro no interior das fraturas e obliquamente as mesmas

formou a estrutura tipo "pena" e, o conjunto formado pela junçáo destas estruturas delineia

e forma a feiçäo de crostas ferruginosas dobradas.
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