
UNÍVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTTUTO DE GEOCIENCL\S

GEOLOGIA DO COMPLÐ(O EMBU NA REGñO ENTRE
SANTA ISABEL E BIRITIBA MIRIM, SP

Mário Juiti Motidome

Orlent&r: Prof. Dr. Georg Robert Sadoweld

DTSSERTAçÃO DE MESTRADO

Prograrna de Poe€radtnção em Geoqufmlca e Gedec{ônlca

SÃO PAULO

1 992



UNIVERSIDADE DE SÄO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEDALUS 'Acervo 'lGC

r ffi ilil llill ffi llil Iilil llil Iilil ilill illll ill il il
30900005239

GEOLOGIA DO COMPLEXO EMBU NA REGIAO ENTRE
SANTA ISABEL E BIRITIBA - MIRIM, SP

Mário Juiti Motidome
., t ,

'' 'l //11
lr

Orientador: Prof. Dr. Georg Robert Sadowski

DISSERTAçÄO DE MESTRADO

COMISSÃO JULGADORA

nom6 ass.

Presidente:

ExaminadoreB:

Säo Paulo
1992



O gue Ircderia ter sLdo é uma abstraçdo

Que Petwanecle, perrÉtua t¡oseLblTl-dade,
Num mundo a¡>¿nas de eaI¡eeuiação-
O glue poderLa ten eLdo e o glue fol-
hnvergem rl¿.¡.a um eó fim, g.ue é EemIrne Presente-

Poeela, Trad-

Br¡rnt Norton
T- S- Ellot

Ivan Junquel-ra

Eøta dLøøertação ê dedLcada aog meua NLe e avóa



ITIDICB

RESUMO. .....x1i1

ABSTRACT. .....xv

AGRADECIMENTOS-. - -. -....xv11

CAPÍTUIO 1. TNTROEI.ICÃO

1-1. Apneeentagåo do tema. .......1

1.2. ObJetlvoc... ....... - - -2

1.3. Local-1zação e aceggoÊr. ......3

1.4. Aepectoe Flelogr'áflcoe. .....5

1.5. Métodoe e MaterlaiÊ.... .....8

1.5.1. Métodoe. ......8

1.5.2. lermlnologia Empr-egada ,........11

1.5.2.1. Nomenclatuna Eetrati8ráflca- ......12

L.5.2-2. Ternrinologla Egtnutu¡ral. . . . . .. -...14

1.5.3. Material-e. -...16

1- 5,3.1. Mapae- ....16

!-5-3-2- Fotoe-aér-eag. . . . - .....16



Ll

cApffltfo 2- EvoHtcÃo rl.ì coNlßcrtßülÐ ms corætÐ(os afrt, sAìtTA

2.1. Complexoe Embu e P11ar. ....1S

z.t.L. Deflnlção Onlginal . .......19

2.t-2. Conpartimentagão e Lltologiae- -,.....,19

2.t.3- Eetratigrafla e Correlações. .---21

2.1.4. Metamorflemo. . . . . .. -......28

2.1.5. Magrnatlemo. .........31

2.1.6. Deforr¡ação. ......,..38

2-2. Complexo Santa leabeL. ...,.39

2-2.t. Deflnlção Ori8lnal . .......39

2-2-2- Compartimentagão e L,itologlae. ........4O

2-2-3- Eetråtlgrafia e Corr-elagðee. ... -41

2-2.4. Metamorfiemo ----...-42

2.2.5. Magmatl-emo. . -.......42

2.2-6. Deformagão. .........43

2.3. Conplexo Rlo Caplvari. .....43

2-3-7- DefinlgÃo Origlnal . .,...,.43

2-3-2- Compartimentagão e Lltologlae. .... - - -.44

2-3.3- Eeùratl-ßrafla e Correlações. ....45

2.3.4. Metamorflemo- -... .........45

2.3.5. MagmatLamo. .........45

2.3.6. Deformaçéo. .. -. -....46



trl

2,4. Quadro Geocronológlco. , . .,.......46

2-4.1. Complexoe Enbu e Pllar. .......,.46

2.4-2. Oranlto lntnuelvoe noe ComplexoB Enbu e Pllar-....49

2-4-3. Conplexo Santa leabet.,... ...,..49

2-4-4- Núcleoe male Antigoa..... .. -....61

2.4.5. Slnteee Geocronológlca. . . ...... -52

2.4-5.1. Conplexo Embu.. .......54

2 -4-5.2. Complexo Pi1ar. .......54

2.4.5.4. Complexo Rlo Caplvarl ..... ........55

..!¡pimrrn ? êRôf¡rclTÂ rrv-'!Är,

3. 1. COBERTURAS E SEDIMENTOS CENOZóICOS. . . . .56

3. 1. 1- Coberturae QuaternárLae. ....-...-57

3.1.1.1. Depóeltoe Aluvlaie. ........57

3.1-1.2. Coberturae coluvLonaree. . . . . .... -58

3.1.2. Sedlmentoe da Bacia de Taubaté. .......58

3.2. TITOIOGIAS PRE-CA}4BRIANAS. -......62

3-2-1. Domfnlo do Complexo Rio Cap1vart..... .. -.. -63

3.2.1.1. anftbóIio blotlta gnaleae porfirólde. .....63

3.2.1-2- blotit,a gnal-BÊre homogêneo. ....65



3.2.2. Domfnio do Complexo Pllar. .....66

3.2.2.1. blotlta rnuecovlta xieto. ......66

3.2.2.2. rochae cálc lo-al I icát icae. ....6E

3.2.2.3- blotlta gnaieee. ........69

3.2-3. Domlnlo do Complexo Embu.. .....69

3-2-3- 1. gnaieeee bandadoE. ...,,.7O

3.2-3.2. quartzlto. ........71

3.2.3.3. Bnal-eee dlonltico e rochae cáIclo-el l lcdtlcae. -.72

3.2.3.4. eilllnanita granada blotlta xieto. ........73

3.2.3.5. rnlgmatitoe. -.. -. -.74

3.2.3.6. gnaieee mlcroporflróide.. -. - -.74

3-2.3.7. bfotlta gnaieee. ........75

3-2.4. Grenitóldee ........76

3.2.4.1- Intrugivoe no Complexo Pllar- . -.....76

3-2.4.1.1. Granfto ltapetl. .........76

3.2.4- 1.2. Granlto Mogi dae Cruzee. ..... -.78

3-2-2.1.3. Granito Sabaúna. - - - -. -...79

3-2-4- 1,4. Granlto Santa Catar:lna. ........81

3-2.4.1.5. Granito Balrro doe No8uelrae... - .----82



3-2-4-2- IntrueLvoe no Cortplexo Ernbu.. -------85

3.2.4-2,1, Hb blotita Qzo Monzonlto Santa Ieabel.'.'.'85

3.2.4.2.2- Biotlta granodlortto Geremunlz -.. - -..87

3-2.4.2-3. (Hb) blottta granl-to Paratel- . '.. -. -.88

3.2.4-2-4. (Gran) Blo Muec Granito Jaguarl. ---.-89

3-2.4.2-5- Btotlta granlto AruJá. - - -. - - -..89

3.3. ROCHAS MTLONTTTCAS .........91

3.3.1. Zona de Cteathamento do Rlo Jaguarl' - . - ' . . .91

3.3.2. Zona de Ciealhamento de Guararema... . -.. ...S9

3-3.3. Zona de Clealhåmento de Cubatåo..... .......95

CAPÍ.¡T'TO 4- GEmUÍÞÍTCA

4.1. JuetifÍcâtiva do Emprego de Análleee Qulmicae. '....96

4.2. Rochae Analteadae. ...'.....97

4.3. Caracterização dae Rochae. .. .....S9

4.3.1. Dlagrama TAS- -- ----1O2

4.3.2. Diagrama Q'-ANOR. ..-.-.--1o2

4.3.3. Dlagrama Rl - R2. ..--.--.1O5

4.3.4. Conclueðee Parclale, .....107

4-4. Contraetets QufmLcoe ent¡:e oe tiPoe de granltóidee; ÞoB-
elveLe implicacõee tect6nLcae

4-4-L- Caracterizagäo de Contraetee Qufmicoe. ... -.l0g

4-4.2. Posefveie Implicaçõee Tectônlcae. ....11S



capiruto s- nm¡rqonrrs¡uo r cror¡etl nsrntm¡n¡,r.

5.1- Metar¡orflemo. -.-....128

5.1.1- Paragtneeee e Mlcrotectônlca do
Complexo Embu.. . -.129

5-1.2- Paragêneeee e Mlcrotectônica do
Complexo Pilar. .. -t32

6.1.3. Paragêneeee e Microtectônlca do
Complexo Rio Caplvari..... .....135

5.1.4. Condiçõee de Metamorfiemo., ....135

5.1.4.1- Condlçõee de Metamorfiemo doe Complexoe
Embu e Pllar. .......136

5-t-4.2. Condlçõea de Metamor.flemo do Complexo
Rio Capivari..... ...138

5.2. Geologia Eetrutural. - - ...140

5.2.I- Defornaçäo no Complexo Ernbu.. ........141

5.2.2- Deformação no Complexo Pilar- -.......t47

5.2.3. Deformagão no Coplexo Rlo Capivart..... ....15O

5.2.4, An6Ifee da colocação de rochae granitóidee
frente ae faeee de deforr¡ação.... ..,.151

6.2.4.1. Conrplexo Embu.. ..-..151

5.2.4.2. Conplexo P11ar. ....,152

5-2.5- Zonae de Ciealhâmento. . . . . ..-..152

5.2-6. AnáIiee da Macr.oeetrutura e Eepeculacõee
tectônlcae. ........154



vii
cApÍTuro 6 coNsrpffiAcöBs FrNArs ......1b7

nrrrnÊxcras gtnr,rocRÁrrc¡s .....160



vlLt

Íxnrcx DE FrcrrRAs

1.1. Prlncipale aceeeoe e centroe urbanoe. .....,.,..4

1.2, Artlculasão dag fol-hae topográflcae 1r5O.OOO. -..-..L7

2.1. Diatrlbulgåo dae unldadee l ltoeetrat ignáftcae no Eetado de
São Paulo. ....2O

2.2. Prlnclpale falhamentoa tranacÕrrenteg da Þor9åo paulieta do
Eecudo At16,ntlco. ....,....22

2.3. Colunag eetrat ig¡láflcas protr>ostas (Haeul et al - 1876) para
o Complexo Embu (noe 3,4,5 e 6).... -. -... - -.24

2.4. Dietribuição da Formação Perau e unl-dade conrelatlva,
Complexo Pllar. . -.. -Zg

2.5. Dletrtbulção de granitóidee eLn-tecüônlcoe no eetado de São
Paulo. ........92

2.6- Conpoe de granltóldes no Ìeste do eetado de São Pauto.-..33

2.7. Tlpoe granltóldee digt,lntog noe Complexoe Embu e Pilar...36

2.8- Mapa de dlEtrlbulção do Complexo Santa leabel. . . . . . . . . . ..4O

2.9. Segão no Complexo Santa lgabel..... ....41

2-tO. Diagrama leocrônico Rb-Sr para metabaelto da Formagão
Perau, correlatl-ve ao Complexo Pilar. ...... -47

2.11. Dlagrana leoc¡ônico Rb-Sr parå o Xleto Santa Rlta.. --.-.47

2.12- Dlêgrama leocrônico Rb-Sr parê ardóelae da Formêção
Perau. ... _....48

2.L3- Dlagrama leocrônico Bb-Sr para xlgtoÊ da Formagão
Setuva. - - -....48

2.14. Dlagrama ieocrônlco Rb-Sr I>ara gnålcEes blagtoml l-onftlcoe
da Santa leabel. ....50

2-75- Dlegrama Concórdta para zlrcõer do gnaieee
blaetoni lonitlco de Santa leabel.. -.. -......5O



2.16. Dlagrama Leocrônico Rb-Sr pana paleoeeomae de nigmatitoe
do núcleo do Conplexo Rto Caplvarl, a EUI de São Joaé doe
Campoe. ..,....61

2.L7. Dtagrama ieocrônico Rb-Sr para leucoeaomae mlgmatfticoe do
núcleo do Cor¡plexo Rfo Capivarl, a 6ul de SËo Joeé doe
Campoe. .......62

3.1. Co1una eetratlgráflca com¡>oeta de Bedlmentog da BacLa de
Taubaté. ......60

4.1. Dtagrana ToTAL ae Ár,cRtts x sÍLrcA, ...1o3

4.2. Diagrana Q'ANOR pêrå. aB rochaa anallÊadêg. ........104

4-3. Diasrama R1-R2 (De La Roche et aI. 1880) ....1O8

4-4. Diagramae de Harker parê as rochas analieadae- .,..11O

4.5 Dlagrama de var.lação Estrônc io-Rubfdlo. ......112

4.6. ÐlaErama de variação Eetrônclo-Bárlo. . -... -.t12

4.7. Diagrama de varlaçäo Eetrôncio-Z ircônio. ....113

4.8. Dlagranra de variagão Bário-ZlrcônLo. ........114

4.9. Diagrame de variação Nlóblo-Zlrcônlo - .......115

4.10. Dlagrama razão Zr/Ba cant-ra razão Sr,/Ba. ...116

4.11. Padrão de Eler¡entoe lerrats Rarae de amoetra de granlto
tlpo AruJá e provável tipo Santa leabel. ...117

4.\2. Análieee de ETR normal-lzadas por condrlto, eeEn¡ndo
Thonpeon et aI- (1982). Granl-to ttpo AruJá e I>rovÁvel Quartzo-
Monzonl-to tipo Santa Isabel . . , .119

4-13. Dlagrama de Brown (1982). ......121

4-14. Dlagramâ AEM para aB rochas analleadae. ....722

4-1õ. Dlagrama SiOz X FeO,/(FeO+MgO) eeparando campoe orogênlcoe
(CA) e não orogênicoe (TH) ....,123

4.16. Dlagrama R1-R2 adaptado para dlecrininegão de ambLentee
tectônlcoe- - - - - - -..L24



x

4.17 - Diagna¡ra de Dlecrinlnação de Amblentee Tectônlcoõ
YXNb.. ------.125

4- 18. DLagrama de Dlecrinlnaeão de Amblentee Tectôntcoe
(Y+Nb)XRb. ...L26

5.1. Dla8raura AFM co¡¡ paragêneeee do Complexo Enbu.. ...131

5.2. Diaßrama AFM com Þaragêneeee do Complexo Pllar. ...133

5.3. Eetereograma de dobna De com follaçeo Ss emplnada
e Sz recumbente.. . -.t42

5.4. Eetereogrâma de dobra Ds em nlvel quartzo-fe1epátlco. -.-144

5.5. Eetereogråma de dobra Dg.... ....145

5.6. Eetereograma de foliagõee Sz do Complexo Enbu.. ...146

5.7. Eetereogra:na de lineapõee aeeociadae a Fa, Cl . Embu.....146

5.8. Eetereogna¡na da foliagã,o Sz no Conplexo Pllar. ....148

5-9. Eetereo8rama de 1lneaçõets aesocladae a Fs, CI PlÌar.....148

5.10, Eetereograma de dobra Fo declmétrlca. . . . . . .149

5. 11. Eetereograma de dobra Fg deci¡nétrlca ( Ponto 4I2) - .. . . . , 149

5.12. Eebereogrema da follação milônltlcê ZCG--. ......-153

5.13. Eetereograma da foliaçåo milonltlca ZCRJ-- .......164



>ir

fuorcr DE TABET,As

2.1. Ceracterfeticae do Complexo Rlo Caplvari e unldadee
do Complexo Er¡bu.. . -..... -25

2-2. Caractenfeticae geral-e doe granltóldee da região
entre aB cldadee de São PauLo e Pllar do Su1/Pledade, SP......37

2.3 Quadro GeocronolóBlco doe Comp1exoE Rfo Caplvarl,
Pilar e Enbu-. .-...53

3.1. Quadro regumo dae caracterletlcae doe granltóldee
no Co¡nplexo P1lar. ...... .84

3.2. Quadro re erì.rno dae caracterleticaE do granitóidee no
Co¡nplexo Embu.. ......84

4.1. Locallzacão dae åmoatrag com análieee geoqufmlcâg. . . . . . . .98

4-2- Ané,lLae e qulmicae de qzo*nonzonito e Branodiorlto. . . . . . . 1OO

4.3. AnáLieee qulmicae do Granlto Equigranular. . . . . ....1O1

4.4. Nomenclatura daE rochae analleadae baeeada em

dadoe qulnlcocr... ........1O8

4.5. Análieee de Elementoe Terrae Rarae. .--117

5.1. Rel-ação entre metamo¡fiemo e deformagão, (Ptlar) ...134

5.2. Relação entre metamorflemo e deformação. (Enbu) -...134



)íJ.t

Íuorcr DE FofrlccRAFrAS

Fotogrefla 1.1. Vleta geral da r¡orfologla da ár'ea. .......6

Foto8rafia 3.1. Porflroclaetoe rotacLonadoe 26- . -.. -...S4

Í¡¡orcg DB ForoÈ,rrcnocR¡FrAa

Fotomlcrografia 3.1. Mícrodobra Fz afetando Sr (Pilar). . . . . . . .67

Fotomicrografia 3.2. Granada, biotita, elfflmanita
na unidade de ellllnanlta xleto (Enbu) ., - -. -73

Fotomicrografla 3.3. Abundância de allanlta, titanita e
opacoa no Granlto AruJá. . -.... -.9O

Fotomfcnografla 3.4. "Mica-fleh" fndicando movlmentegão
dextral, ZC Rto Jaguari. ........93

Fotomicrografia 5.1.: Grumo de flbrolita e ellllnanlta
contldo na foliaçåo (Sz).. ....130

Fotomlcrogr"afla 5.2.: "Aeulhae" de flbrollta deeenhando
arcoe pollgonaie (Sr dobrada ) ........13O

Fotomicrografla 5.3. : Cllvagem de crenulação dlferenciada
(Ss) err blotlta quartzo xl-6to com l>equenae dobrae (Dz)
de r.¡¡na foliação anterior (Sr).. ..-...133

APfuTDICES

Apêndlce 1 - Mapa Geológico

Apêndice 2 - Seção GeolóBica

Apêndlce 3 - An6lleee qufmlcae de a¡noetra de contr-ofe



'trtl

RESUì'O

O mapeamento de uma faixa de 38 X 18 km entre Santa
Ieabel e Birltlba Mlrln (centro-letste de Sas Paulo) permitiu o
reconheci¡nento doe Complexoe Rlo CaplvarL, Pilar e Enbu,
Ii¡nlt,adoE entre a Zona de Ciealhåmento do Rlo Ja8uari (Falha de
Jaguari,/Monte lro Lobato) e a Zona de Clealhamento de Cubatão.

A Zona de Clealhamento de Guararema divide eeta área em

dol,e grandee blocoe, ao norte locallzam-ee oe Complexoe Rio
Cepivarl e Embu, e ao eul o Complexo Pilar.

O Complexo Rio Caplvarl é conetltufdo por hornblenda
blotita gnaieeee de compoeição tonalftlca, de eetrutura
cent lmetrlcamente bandada a homogênea. Encontra-ee mlgmatizado
I>or leucoseomae brancos de compoalção trondhJemftica con
anflbóIio , e leucoeÉomae rosadoe de compoelção granltlca, con e
een anflbóIio.

Eete conJunto, embora de ldade do ProterozóIco
Infenlor,/Argueano, noetrå lgual nrlmero de faeee de defc:r-mação
que aB BequCnciae EuÞr's,cruatale doe Compl-exoe Pilar e En¡bu.

O Complexo Pil-ar é conetltuido eeeencl-almente ¡ror
me!aeeedlmentoe I>elltlcoe e I¡e I lto-pearnitlcoa, aIém de rochae
cáIc 1o*e11lcátlcaÉ e poaefvele ortognaleeee de cornpoElção
granodlorftica. A rocha volumetricamente maLe ímportante
corresponde a muecovita blotita xleto, e Eubordinada.r¡ente
graneda blotfta xleto.

O Complexo Pllar êpreaenta cerc€, de guatno faeee de
deformagão eendo aa trêe prlmelraa sin-xistoaae. A follação
prlncipal (Sz) é narcada pon achatamento de 8rãoe de quêrtzo e
prlncipa3-mente pela o¡rlentagão de mlcae. O uletamorfismo
principal ocorreu em condÍgõee de faciee xleto verde, zona da
granada a blotlba, embora reglonalmente EeJam relatadae cianita
e eetaurol ita.

Rochae Eranltóldee aggocladag ao Complexo Pllar são
blotlta granltoe porflróldee (Granltoe Itapetl e Santa Catar'Ina )
e granitos a duas nlcae (G¡ranltoe Mogi dae Cruzee e Sabeúna,
eventual Þortador de granada ) -
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Un tercelro tipo de granl-to que ocolrre na área do
Complexo Pilar e eepacLalmente aeeocLado à Zona.de Ciealhar¡ento
de Guararema correeponde a turnal-lna leucognan!.toe brancoe
dealgnadoe de Bairro doe Noguel¡ae, que formam pequenos corpos
alongadoe,

Foram lndivlduallzadae cerca de Eete unldadee de
mapeamento no Complexo Enbu, conetttufdo baeLca¡nente ¡>or
prováveie bfotita ortognaleeee microporftróldee e blotlta
gnaieeee alumJ-noeoe,/xletoe - Eetae unldadee foram tentatlvamente
enpilhadae eegundo a prlnclpal euperffcle tectônlca, a
xletoeidade Sz.

Apreeenta quatro fasee de deformagão, as trêe prlmeirae
sln-xleboeae. Ae duae primeinae fotlagõee geraram-Ee em faciee
anflbolito alto narcada pela fo¡mação de ellllnranita e feldepato
potáeelco. A tercel-ra faee de deformação caracteriza-Ee ¡>or
recrietal l-zação de btotita.

Rochae granltóldee intnueivae no Complexo Enrbu foram
eeparadae em cinco tlpoe. Trêe deeteg foram anall,eadae
qulmicamente e apneeentaran compoelgõee quartzo-monzonltlcaa,
granodlorfticåe e granltica6. Elementoe Terraa Raras lndicam
fontee magmáticae dietlntae para oa trêe tipoe de granit6idee.

A hletórla metamórflca e a aeeocl-agåo de rochae
granitóidee dletlntas doa Complexoe Pilar e Embu, außerem que
eetea complexoe não eejåm correepondentee, embora
eBtruturalmente eemelhantee. Dadoe geocronológicoe dieponlveie
lndlcam idades do Protenozó1co Médlo para a Eedlmentaçg.o do
Complexo Pllar e metamor^flemo pnlnclpal ê cerca de Z5O Ma.

Embora carecendo de melhor carecterizagão geocronológlca,
o Complexo Embu apreeenta idadee limltadae ao proter,ozó1co
Superlor e o evento ¡netanórflco prlnctpal é algo naia Jovem (ZgO
Ma) que o do Cor¡plexo Pilar.



ABSTRACT

GeoJ.og1cal nappfng of an area between Santa leabel and
Birftlba-Mlrlm (Eaet of São Paulo State), nreaeurlnß gB X 18 kn,
bounded to the North by Rlo Jaguari Shear Zone and to the South
by Cubatão Shear Zone, ehowed the ocurrence of Rio Capivarl,
Pllar and Enrbu Complexee -

Guararemr, Shear Zone which rune åproxlmatelly Eaet-trleet
dlvidee that area ln two, in the Northern part crop out rocke of
Rlo Caplvarl and Embu CompLexee, and in the Southern portion
rocke of Pllar Conplex.

Rio Capivarl Corrplex coneiete of hornblende blotite
gneJ-ee of tonalltlc compoaltion, of banded to homogeneoue
etructure. It le cut by three kinde of leucooeome, hornblende
bearlng trondhJenritle whtte leucoeeome and granltic (wlth or
wlthout hornblende ) pinkieh leucoeeomee.

Thle complex of Lowe¡: ProterozoLc,/Archean age, ehowe eane
deformation phaeee of the eupracruetal rocke from Pilar and Embu
complexee. Metamorphiem reeponeible of migmatlzatfon took place
poeelbly ellehtly above conditiong of ordinary reglonal
metamonphlem.

Pllar Conplex containe three maI)I)in8 unitE. It malnly
coneiete of pelitlc to peamo-pelitic metaeedl,mente, but alEo
calc-elllcate rocke and granodLoritlc gneieeee of probable
lgneoue origin. Moet lmportant rocke are muecovLte biotite
Échleta and garnet btotlte echlete.

Pllar Complex ehowe four phaees of foldlng, the laet one
has not, generated an axlal plane fo1latlon, MaIn foliatlon iE
llnked to the eecond phase and Le characterized by flattenlng of
quartz gralne and the orlentatlon of micaceoue mlnerale. The
gequence went through greenechlet faciee rretamorphiem, blotlte
to garnet zortea, althoußh reglonall_y Btaurolite and kyanlte have
been reporÈed.

Granltic rocke lntrudlng Pllar Conplex are porphyrltlc
blotlte gnanitea (It,apeti and Santa Catarina granltes) and two-
mlca granltee (Mog1 dae Cruzee and Sabauna, the laet one a
garnet bearing granlte). A thlrd kind of granl-te which ie
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Bpatielly related to the Guarêrema Shear Zone lE a whlte
tourmallne leucogranlte named Bal-rro doe Noguelrae.

Seven Iithologlcal
Complex, which conelete of
and ah¡mina-rlch gneieeee
thoee unlte le baeed on the

unl-ba have been defined in the Embu
mlcroporphyritlc blotlte orthognelee
and echiete. A tentatlve co h-¡.r¡m of
moet pervaeive etnucture 52.

Four fol-ding phaeee were recognlzed, the flnet two have
generated ê Bchltstoelty, whtch developed under l¡I>I>er
amphlbolitlc facLeg (eecond leograd of EiIllu¡antte) and the
thlrd one under greenechist faclee conditione.

Granitlc rocke (e.1.) were eeparated lnto five typee of
granltolde. Three typee were geochenically anall-eed and ehowed
quartz-monzonltlc, granodloritlc and granltic compoeitione. Rare
Earth Elemente (REE) lndicatea three different magma sourcea.

Metamorphlc hletory and dlfferent igneoue aeeoclatlon
auggeet that Embu and Pilar Complexee are not eirrllar, although
ehow a very cloee etructural hlgtory. Avallable geochronologl_cal
data euggeete a Middle Proterozolc age to the eediu¡entation of
Pllar metaeedinente and maLn metamorphic event around ?5O Ma,
Although lacking better geochronologlcal chêracterlzatlon Enbu
Compì-ex auggestg Upper ProterozoLc agee, wlth nain metamorphic
event elfghtly younger (ca- 730 Ma) thån Pilar Cor¡plex.
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CAPITAJIJO 1.

Itl:fFtourçAo

I.1. APRESENTAçÊO DO TEIIA

Integrando oe conhecimentoe obtidoe, em Euas respectlvas
áreae de teee, Haeui & Sadoweki (1976) eu¡narizam o conhec lmento
geológico dae regiOee ô leate e a eul da cldade de São paulo.

Admlten para etsta reglão, alér¡ dee rochae do grupo São
Roque, a exÍetencia de duae unidadee f ltoeetrat lgráficae, que
deelgnam de Complexoe Enbu e Pil-ar, equlvalentee en São Paulo ao
grupo Açungul , orLßinalErente deflnldo no eetêdo do Paraná
(Ollvetra 1816; apud Baptl-eta et a]. 1S84). A Þrimeira deetae
eeria de natureza migmatltica e a eegunda de natureza
ectinítica, ar¡bae com ldade braeillana. Abordagen eemelhante é
eetendlda por Haeui et al- (1978) pêra å reßião do vafe do rlo
Paraiba do Sul.

Campoe Neto & Basel (1983), trabalhando a nordegte da
capltal, deflnem o Complexo Santa leabel conÊtituído por biotlta
gnaieeee bandadoe e blaetomilonitoe gnaleeee facoldale, de ldade
pré-braeil l-ana, Íntenea¡nente deformadoe e å.preeentando
traneporte para Noroeete, cavalgando oe terrenoa at¡'lbulveie ao
Grupo São Roque. A área de domlnio de tal complexo é atrlbulda
pelo Mapa Geológlco do Eetado de São Paul"o (Bietrtchl et aI.
1981) ao Complexo Embu.

Seleclonou-ee aeslm uma área de ma¡>eautento em que
afloraeeem ae t¡êe unidadee citadae, Complexoe Santa IeabeI,
Pllar e Embu, e gue poeeibllitaeee r:ma mel,hor caracterlzação de
cada un deetee complexoe, contrlbulndo parê, o entendlmento da
evoJ.ução da faixe de dobramentoe do Budeate.



l-2- o&IETIVOS

Como obJetfvo nale geral da dieeertapEo deetaca-ee o
conheclmento geológico mais detalhado da área eeleclonada com o
intuito de favorecer e eubeldiar a reeolução de alÊune pnoblemae
eepeclflcoe de lnportÂncia pare a geologla do eBtado.

Um destee problemae é a nelbon caracterlzêção doe
Iitot,lpoe e da evo J-ução geológica atråvés de napeàmento
geológlco em eecal-a 1:50.OOO da área compreendlda entre oE,
trabalhoe de Haeui & Sadowekt (1976) e de Campoe Neto & Baeel
( 1983).

Eepeclficemente busca-ee melhor definlr. o Complexo Santa
Ieabel-, em termoB de conteúrdo Ìitolóßico, evoluçåo eetrutural,
eetratigrafia, e metamorfigmo.

Propõe-ee também anallear e comparar entre Ei oB
Complexoe Pllar e Embu pregentes na á¡rea de peequlea,
caracterlzando-oe do ponto de vieta do conteúdo tltológico, da
eetratlgrafia, e da evolugão eetrutural e netamôrflca, buecando
ainda diferençae ou convergênciaa com o CompJ_exo Santa IËabel.

Ae falhae e oe granitoa conetltuem-Ee em outroe obJetoe
da inveetlgação. Nae falhas, responeáveie pela cor¡partimentagão
da região en blocos, busca-ee caracterizar o traçado e a
movÍüentação dag meemas -

Quanto aoe granltos, procura-Be caracterizar eeue Iimitee
e ae dletintae fáclee preeentea, A caracterização geoqufmica doe
granltóldee Lntrueivoe no Complexo Er¡bu não erê ÕbJetlvo da
dleeertação, todavia com o decorrer doe trabalhoe, face è
dificuldade de melhor canactenlzar as rochas fgneas aeeociadae
ao referido complexo, tal ativldade moetrou*ee neceesária.

O estudo doe eedimentoe dae baciae de São Paulo e Taubaté
é eecopo subeidlé,riÒ da dieeertação, tratado com menor nfvel de
detal"he em relação àe rochae pré-cambrfanae.
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Durante o deeenvolvimento dae ativldadee de peeguiaa fol
congtatada a oco¡rência de núcleo de rochas male antl-ga6
deeignado lnformalmente de ConJunto Infer'ior (Motldoure, 1gB9),
não aeelnalado em trabalhoe anterloree. TaI nrlcLeo fol
correlacionado àquelae unldadee ( Embaeamento do Complexo Embu )
datadae por Bablnekl (1988) e Taeel,narl (1888)cor¡o do llmlte
Arqueano,/ Proterozó1co Inferl-or e mala tarde formalizadae, em
Área contlguê, por Fernandee ( 1S91 b) como Cor¡plexo Rto
Capivari. A análiee e carê.cterização doe aepectoe 1it,oJ.ógico,
eetrutural e metamórfl-co do referldo núcleo, correÌativo ao
CompJ-exo Rio Capivarl
dieeertação.

é tanbé¡n parte doe obJettvoe da

1-3. IOCALIZAçÃO E ACBSSOS

A área de peeguiea não Be enquadra em una folha
topográfica 1:50.0OO convencional. Conatitul,-ee em umê faLxa
alongada de 38 X 18 quilômetoe de direção N4O$1, aproximadamente
perpendlcular àe eBtruturê.e regionaie. A Itnha 1ongltudlnal
n¡édia da área de peequiea é aproxLmadamente a 1inha que une as
cldadee de Santa leabel e Blritiba Mirlr¡, eendo lateralmente
Ilmítada pelae cldadee de Mogf dae Cruzee e Guararema.

GeoloBlcamente o ftr¡fte noroeate coincide "groeeo modo,'
corn o traço da fal_ha de Jaguarl,/Monteiro l_,obato e o l-imite
eudeete colncide com a falha de Cubatão - Eeta falxe abrlga
rochae anterlormente conhecldee como Complexoe Santa IeabeI,
Enbu e Pllar, em perfll, no eentido noroeete-eudeete .

Um eeboço da área de pesqul-ea, prl-ncll>alg centroe urbanoe
e vlae da aceeeo maie lmportantee. pode eer obeervado na Flgura
1. 1, abalxo .



sÃo PAULo

Figuro l.l.- PRINCtPA|S ACESSOS E CENTROS URBANOS
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1-4- ASPECIOS FISIOGRÁFICOS

Dentro da grande dlvíeão de Þrovlnciag geomorfológtcae do
eetado de São PauLo, propoata por AJ.meida (1964) e retomada por
Pongano et aI. (1S81), a é.rea da preeente dlaaertação localiza-
ee no Planalto Atl6.ntlco. EBte provfncia caracterlza-Be por uma
regiåo de relevo elevado do¡nlnado por rochae crietallnae (pré-
cambrianae), eituado entre a Província Geornorfológica da
Planlcie Coetelra (região cuja drenagem dirige-ee dlretanente
para o oce6.no) e a Província Geomorfológ3_ca da Depreeeåo
Periférica, reglão de rel-evo deprimido entre aB "Cuestag
Basáltlcae" e 06 monrog do Planalto Atlântlco.

Na conceituação de Ponçano et af. (1S81), ae provfnclae
geomorfológicae eão eubdividldaÊr em zonae e eubzonae. A área de
peequlBa pertence àe zonae do Médto VaIe do Paraíba ( eubzona doe
Morroe Crietallnos e Collnae Sedir¡entaree) e do Planalto de
Paraltlnga (eubzona da eerrania Natividade - Quebra-Cangalha ) ,

A eubzona doe Morroe Crletal-fnoe (Ponçano et a.I . 1gB1),
corresponderia aoe terrenoe do Complexo Embu, caracter i zando-ee
por relevo de morros paraLeloe, dominado por decllvldadee acima
de I5% e amplitudee locale entre 1OO a 3OOm. Oe topoe eão
arredondados, com vertentee de perfil retilfneo a convexo. A
drenagem apre6entâ deneidade aLtã e padrão em treliça.

A eubzona da Serranla Natividade - euebra-Cangalha
( Ponçano et at. 1981 ) , que correeponderia àe elevaçõee
Êu6tentadas peloa corpoE¡ granlticoB lntruelvoe no Complexo
Filar, tem feições semelhantee àquela anterior, porém com
vertente6 localmente abruptae e 6errae reetrite6 (arrplltudee
maioreÊ que 3OOm).

A eubzona dae Colinas Sedimentaree (Ponçano et at. 1gB1),
que correeponderia aoa terrenoe doe eedimentos da Bacia de
Taubaté, caracteriza-ee ¡>or relevo colinoso, com declivldadee
inferioree a 15% e ampì.itudes lnferiores a 1OOm. As collnae
poesuem topoe aplafnados e ar¡edondados, vertentes corn ravLnae e
drenagem de baixa deneidade com valee abertoE.



A ativldade de campo pernitiu
morfológlcaB contra.atêdå8, ÞrtnclÞalmente
deecrlta,

A Fotografia 1.1, abaixo, obtida ê
Itapeti, Buetentada pelo granlto homônl,mo e
é.rea de peequJ-ea, retrata taL fato.

(,

dlecernir fe 1çoea
nå. primeina eubzona

partlr da Serna do
Iocallzada no BuI da

Fotografia 1. 1. Viete da morfologia da área de peequisa,
foto tomada na Serra do Itapeti, voltada
para N,/NW -

A Serra do Itapeti, bem como as elevaçõeë euËtentadae
pelos granltoe Sabaúna e Santa Catarina, correepondem àe
deecrlçõee de eubzona da Serrania Natlvldade - euebra-CangaLha,
Caracterlzam-ae ¡>or relevo elevado, corn altitudee de 1OOO a 110O
m para o ltapeti, 8OO å 850 m para o graníto Sabaúna e g5O a gO0
m para o granlto Santa Catarina, na área de peequiea, pois na

'egião de santa Branca o granito sustenta refevo acfuna de looo m
de altitude -

Forte quebra da topografla (e) marca o contato do granlto
Itapetf com oB metaeeedl_mentoe do CompJ,exo pilar, que
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correapondem ao domfnio de morroe com topoe arredondadoe
menclonado na subzona doe Morroa Crlstalinoe (Ponçano et aI.
1881), niveladoa entre 65O e 7OO m de altltude, con topoe a
750n.

A neglão rnale deprlmida, correeponde aoe dominloe doe
eedl-mentos da Bacia de Taubaté, niveladoe em torno de 630-650 m
e llmltadoe, "EroEBo modo", por duae feigõee norfológicae
importantee. A norte, o llrrlte ee dá pela eecarpa gue marca a
falha do rLo Paratel e a eul , pela eterre. euetentada ¡>or
quartzitoa e gnaieeee quartzoeoe. Eeta aerra linear, cuJae
cimelrae acham-Be nl-veladae a 750-8OO n de altltude, pode een
parclalnente obeervada no lado dlreito da Fotografia 1.1.
(aeeinalada com Qz).

Dentro deeea eubzona, ocorrem alnda p.Ianlciee aluviaie
que ae deeenvoLverêm com malor expreeeã.o €.o longo da borda norte
doe terrenos eedlmentaree da Bacia de Taubaté. Taie planíciee
correepondem a drenagene atuaie, como o rio paratel e Eeua
tributárioe, que moatram paraleliamo marëånte e forte aeeimetria
co¡r o curso maie longo com rìlmo norte/nordeete. Eeeae drenagene
aituåm-se nos patanaree maie baixoe dá é,reê, a 620-680 n de
altitude (v1de Apêndlce 2 - Seção Geológicè).

A malor elevaçåo ao fundo da foto (aeeinalada com pB),
cor.reeponde à Serra da Pedra Branca e à Serra do ltaberaba, Já
fora da área de peequiea, atlnglndo cerca de 13OO n de altltude.
A eua frente, encontråm-tse eJ-evações BuBtentadas I)or quå.rtzo-
monzonitoe e granodioritoa da regiã.o de Santa Ieabel.
Dfferentemente doe terrenoe ocupadoe pelo Compl-exo Enbu, ee¡Êeg
terrenoe caracterizan-ee por auetentar rel-evoe elevadoe
(nlveladoe por volta de
decllvldade.

EOOn), e vertentee com forte

A região eu1 da área da diegertação é dorrinada por una
ampla planfcie ai,uvlal, que correeponde aog leltoe e várzeae doe
rloe Paraitinga e Tietê, que correm próximoe aos contatoõ doe
metaseedimentoe com oa granitoe ltapetl, Sabaúna e Santa
Catarlna. Os tet¡renos dominadoe por metaÊsedlmentog, na região
de Mogl dae Cr.uzee, a euL do rio Tietê, mogtram a domlnância de
r.elevo peculiar com morrotea balxoe de topoB arredondadoe,
niveladoe por volta de 8OO rn de a1tltude.

Na área de eetudo ocorrem alnda duae fetçõee morfológlcae
que merecem Ber deetacedae, e¡nbora nåo tenham eido obJeto de
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ênáIiÊe da dieeertaçào: ê Soleira de AruJá e o "CotoveÌo" do rio
Psralbe em Guararena. A ldade e poeefvel vincuLação entre eegae
egt¡uturag alnda nåo foram deflnidaa.

A eolelra de AruJá teria Bldo um alto atlvo do
embaeamento, que erepararla ae Baciae de São paulo e de Taubeté
durante a depoalção doe eedimentoe, eegundo Melo et al. (1S86).

Rlccon¡Lnf & Coimb¡ra ( 1992 ) , entretanto, apontam como
prova inequfvocå da Ilgação pretérita entre ae Baciae de Taubaté
e São Paulo, a tr>reeenga de eedir¡entoe eobre a região da eolelra
de AruJá. Tal fato implJ-ca que o Boergulmento deeta ár'ea ocorreu
poeterlormente å depoeigão doe eedinentoe.

O "Cotovelo" de Guararema conelete em uma brueca lnflexão
no rumo do rio Panafba do Sul. A montante de Guararema, o rio
corre no eent,ido de eudoeete e à Jueante, corre para nordeete.
Eeta eetrutura foi apontada pon Ab'Saber (1957) como um doe malg
beloe exenploe de captura de uma drenagem. Conelder,a portênto
que a eroBã.o remontante do rlo Paralba do Sul, tenha eapturado a
drenagem que Be dirlgla para eudoeete. Melo et aI. (1986)
apontam a ocorrência de falhae recenteÊ na área deeta eetrutura,
rnoetrando alternati.vae à hipóteee de efmplea captura.

1-5- I{ÉTTODOS E }íATm,IAIS

1.5. 1. Métodoe

Oe nétodoe utillzadoe para a realízação dae lnveetigaçõee
eão aguelee ueualmente empregadoe en cartografla geológIca de
áreae Pré Cambrianae con htetóriae deformacional, metamórflca e
magmátlca complexae .

A faee iniclal doe trabalhoe foi marcada pela revieão
bibliográflca para famillarlzação com a geologla local e
reglonal. Ta1 faee foi eeguJ.da pela execuçõ.o de perfls de
reconheclmenbo Bempre que poeefvel tranevereale àe eatrutur^ae
reglonâlB, onde foram caracterlzadoe oa conJuntos
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I ltoeetrat lgráf icoe maloreêr e oe prlnclpale linitee eetrutural-e
da área. Durante eata faee procedeu-ae a foto-interpretação
lnfclal de for:ma a reetltulr ae, menorea drenagene, bem como
definir domlnloe homogêneoe de feiçõee foto-geotógicaE taie como
cor e textura além de feigõee llneares.

A faee eegulnte fol caracterlzada pela execugã.o de
mapeamento geológlco eietemático. Neeta faee procurou-ae
cartografar ae diferentee unldadee I itoeetratigráftcae eegundo
Beu6 conteúdoe lltológicoe, aJ-ém de definlr aa relaçõee
eepaclaie e metamórficae entre aE refer.idae unidadee. A
deecontlnuidade de afl"onamentoa ou a ocor:nêncla de IitoloBiag
não paeelveie de repreeentação (e,e. por probl_ema de eecala)
obrlga e neunião de Iltologiae dlversae em unidadee de
mapeamento. Durante eeta faee a coleta de amoetrae e posterior
Laninação permltlu a execução de trabalhos petrográflcoe.

Nos intervaloe dae Jornadae de campo trabalhoe de foto-
lnterpretação poeelbilltaram o aperfelçoamento dae prlmelrae
vereõee do mapa geológico. O aperfe lçoa¡nento do mapa dir.ecionou
a eeleÇão de novae a-r¡oetrae de rocha que reeultara$ em novoe
eetudoe petrográf lcoe -

Eete proceeeo interativo permltiu o "fechamento,, do mapa
geológlco- Jornadae de cam¡>o derradelras poeeibilltaram è.

aferigåo de alEune contatoe Iitológicoe e penmltlram a coleta
adlclonal de dadoe para lnterpretação da eetrutura da áreå.

Oe eetudos petrográficoe for6n¡ realizadoe em cerca. de 125
a.no6traa, pertencentee Àe unidadee atribuídae ao Complexo Rio
Capivari (provável Embaeamento), Complexo Embu e do Complexo
Pilar, Ae ar¡oetraË de rochae de textura lepldobláeticae e,/ou
lepldogranobl,áet lcae moBtraraln-Be maie suecetíveie à alteração
euperffclaL, requerendo lmpregnação. Tal técnica conelete em
cortar urnã "fatia de rocha" malor que a ueual e, eob
aquecimento, lmpregná-Ia com Araldite diLuldo e¡n acetona l>era
dinrinuiçåo da viecoeldade do polfmero. A utiJ.lzagão de tat
técnlca pernltiu aumentar a abrangêncla da análiee do
metanorfiBmo e prlncipalmente tornou viáveL o emprego da
importante ferramenta da mícrotectônica em rochae com elevado
grau de alteragão.

Ae análieee petrográficae foram executadae em
mlcroBcóploe de luz tranBmttl_da de må.rcas ZeIee e Leltz do
Laboratório de óptica mantldo pero Departamento de Mlneralogla e
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Petrologia- IGUSP. Neetae anáIieee procurou-Ee caracterizar a
mlneralogla, a textura e aB dLvereae relagõeB entre a
mJ.neraì-ogla e a(e) eetrutura(s) preeente(e) em cada tântna. Tale
relaçõee buecam el-ucidar a eequêncla de eventoe de r¡etåmorflsmo
e deformação regietradoa nae lâmlnae (Bard, 1986; Trouw, 1988).

Nae êmoetrêe doe granltoe intr:uelvoe no CompLexo pilar
realizou-ee análieee modaie corr auxllio de "vernier" e contador
de pontoe. O eepagamento do "vernler" foi deftnldo de acordo com
a granulaçåo de cada amoetra, conforme n¡etodologta apreeentada
por Chayee ( 1949).

Para melhor caracterizar oe granitóidee preeenteB no
Complexo Santa Ieabet (de Campoe Neto & Baeel, 1S83) realizaram-
Be análleee qulmicae naquelae rochae, Noe quartzo-monzonitog
tlpo Santa leabel foram reallzadae cerca de duae anáIleee, duae
anáIleee noe granodlorltoe GeremunLz e male quatro aná11eee
foram executadaõ em granltoe flnoe AruJá aeeoeiadoe aoe quartzo-
monzonitoe. Ae anáL1eee qulmicae foram reallzadae na GeoeoI
Ltda. em Belo Horizonte, MG eob coordernaçã.o do Prof. C.V.
Dutra.

Foram analieadoe oe elementoe maloree e menoreg (S1, 41,
Tl, Fe'z*, Fe3*, Mn, Ca, Mg, K, Na, P), algune elementos traços
(Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Ni, Cr, F , S), além de HaO e COz. Uma
anoetra de blotlta Eranito AruJá aeeoclado ao quartzo-monzonlto
tlpo Santa Isabet foi analieada para Elementoe Terrae Rarae (

La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Lu).

Oe métodos empregados foran: fluorescência de raio X, com
fueão da amoetra com tetraborato de lltlo para anáIlse de 51,
AI, TI, Ca e Fe tot,al , com erro lnformado em 2%ì fluoneecência
de Ralo X com pó preneado para análiee de P e Zr con enro de 5%;
absorçäo atôrnica para análiee de Mn, Na, K e Mg corn erro de 2%i
egpectroEraflå ótlcâ para análiee de Nb, Y com erro de LO% e,
finalmente, titulação con permanganato de potáesio para análiee
de Fee*. Oe Eleroentoe Terrae Rarae foram analleadoe por melo de
PLaema de Induçto Acoplada (ICP) com erro estimado entre 5 a
ro%.

Como paråroetro adiclonal de aferição da confiabilidade
dae análisee, no meamo lote fol inclulda uma amoetra padrõ.o
fornecida pelo Prof. Dr. Már1o César Heredia Figueiredo que
havia eldo analleada na MemorIeI Univereity of Newfoundland,
Canadá. Oe reeultadoa encontram-ae no Apêndiee 3.
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Ae rochaB, iaentas de alteraçao euperflcial, foram
coÌetadae com difer.entee dlmeneõee. Amogtrae de rochae
porf ir'óidea forem recolhidae com dlmeneõee aproxl-madae de BO X
30 X 30 cm (aì.tura X largura X profundldade ) e ae rochae de
granulacão fina com anoatraa com 2O X 15 X 15 cm.

A exècução de anéIlee e6trutural-/geométr lca EeEuiu aB
deecrigõee dlepereaE noel muitoe compêndioe de geologla
eetrutural prlncipalmente Turner & Weiee (1963), Hobbs et al.
( 1S76) e Rameay & Huber ( 1987 ) . Conel.ete baeicamente no
reconhecl-nento e caracterizagão dae dobrae neeosc6picae de cada
faee de deformagão eegundo oe crttérloe da natureza da foIlação
plano-axial preeente, eetllo e orientaçåo dae dobraa, etc e,
posteriormente, na hierat'quização deBtaB de acordo com oE
crltérloe de euperpoelçåo. A hierarquização dae fagee de
deformação é eubeldiada peloe dadoe e informaçõea provenlentee
da aàállee petrogrríflca ( nicrotectônica ) .

Oe dadoe planaree e llnearee locale foram repreeentadoe
noe diagråmae equi-ánea de Schr¡1dt-Lambert e foram analieadoe
etstat iet icamente pelo diagr.ama de contagern de KaLsbeek, uma vez
gue o ganho de precieão com a utillzação de contadoreg como o
Lampro 2O3 e 2Q4 é pouco elgnificatlvo (Rameay & Huber, 1887).

Ae anáIleee eatåtleticag de populaçõee r¡aioree fora¡r
efetuadae utilizando-ee o ¡rrogrêma QUICKPLOT-vereão 1. O de
Ju1ho,z199O (van Everdingen & van Goof, 1992), que traÇa aa
curvac de ioo-frequência atravée de método ponderado ( "wefghted
countouring"), eíníIar À contagem de Ka1ebeek, que confere porém
aspecto maie euave è.e curvae de leo-frequência.

A ordenaçã.o I itoeetrat lgráfica dae unidadee foi elaborada
a partir da foliação prlnclpal obeervada noe perfis executadoe,
e €, polarldade eetabelecida pelaa relaçõee de cobentura X
embaeanento, na aueêncía de eetruturae apropriadae.

1.5.2. Terminologia Empregada

EBte item apreeenta
empregadoe na dleeertação.
cônceltos de cada tema,

uma breve diecueeäo sobre oe termoa
Não tse tr.ata de ampla revl-eão de
trat6.-Ee antee de eeclarecen ôa



conceitog adotadoÊ- O iter¡ nao Ee eggota
dl-ecueeão da terminologLa eempre que Ee
dunante oe capltulots BeÉn)l-ntee,.

I.5.2 -1. Nomenclatura Eetratlgr¿íflca

Haeul ( 1S75 ) ao deflnlr oer

eallentava a neceeBldade de ee encarar
c¡ietå11nos polideformadoe não eob
l ltoeetrat igráficae , mae Entea em
litológlcas.

L2

aqui, retornando-se à
conelderar neceeeá.rlo

Complexoe Pllar e Enbu
o rrapeamento de terrenoe
ê ótlca de unldadee

termÕa de unidadee

Poeteriormente, Haeui et el.. ( 1981) incorporando ee
augeBtõea de Hendereon et al. (1980), conferem statug de unidade
l ltoeetrat lgráfice ao terno Complexo, deflnldo como uma
aeeoc3-agão de rochae de orlgene dietintae onde o princfpio da
euperpoeição não pode eer aplicado.

Nesta dieeertação Bão seguidaÊr par:c3-almente aE
recomendaçõee do Guia de Non¡enclatura EÊtratlgráflca (Petri et
ê1 ., 1986), que deflne como Ce¡ru¿Lexe oa "conJuntoe de rocha de
dlver.eae cl,aeees (metåmórficag, nagmáticae ou eedimentaree) nåo
mepeávele lndlvfdualnrente", que deve aer €¡eguido de r¡m adJetivo
quallflcador (metamórfico, intrueivo, vulcânlco ou eedimentar)
lndlcativo da claeee litológlca predorninante.

O termo eulte é recomendado para deelgnâr "conJuntoe de
dole ou male tlpoe de rochae metamórflcae de eLto grau ou de
rochae lntrutslvaÊ".

Em relação ao6 Complexoe E¡nbu e Pllar uma ¡>ropoeta
corretê., que irlå ao encontro dae eugeetõee do Guia, eerla a
Bubetftuição do termo eomplexo por sulte metam6r'flca por me}hor
nefletfr ae unidadee conetltulntea daquelee Complexoe.

TaI propogtê, ee aceita, talvez melhor refletleee o
eetáglo atual de conhecimento do Complexo Embu, que dia a dia
tem reconhecidae, cartografadae e empllhadea suae unldadee,
aproximando-ee da deflnlgão de unldadee eetratigráficae formale;
quando então deverá Ee decidlr acerca do abandono ou não d.o
termo Corrplexo Embu (vide diecuesão abaixo).
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A área de peequlea conta coùt rochae doe Complexoa Santa
Ieabel ( Campoe Neto et aI , 1983), Embu e Ptlar (Haeul 1g?5;
Haeul & Sadoweki, 1976 e HaeuL & OlJ.velra, 1984) e Rio Caplvarl
(Fernandee, 1991 b).

Flgueiredo & Santoro ( 1991) , relatando ae discueeõee
ocorrldae durante o 2o- Slmp6elo de Geologta do Sudeete (e.e.
Vlelra, 19S1), Bugerem o abandono do termo "Complexo Enbu" em
favor de Grupo Parafba do SuI (Ebert, 1956). Oa motivoe
apontadoe eão a equivalência lito1ógica e a precedência do
úItimo eobre o prineiro.

A não adoção do termo Grupo Paralba do Sul neeta
dl-eeertagão, em deeacordo àquele recomendação, baeeÍa-ee nas
poeeiblJ-ldadee apontadae no Guía de Nomenclatura Eetratigráfica
(Petri et al ., 1986). Textualmente o Eula eponta que "â reBra da
pnlorTdade não JuotTfica Bozlnha, o abandono de um nome bem
eatabeJecldo po? outto pouca conhecldo ou ocasLonajnente uaado,
nem a preøervação de um nome precedente, Tnadeguadaøente
estabefecldo". Em adendo, lembra ainda que "o nome F\trnaø para a
formação inferiop do Devonlano da Bacla do Peraná é Tnadequado
por não Be tpata? de nome geográflco. E contudo nantldo Plo.r Be
tratar de nome consagtado pelo uøo- O mesmo pode eer Lembrado
pa?a o caao de Itapetlnlnga, que ten prlorjdade (não acatada)
øobre o nome Irdtl- p.ara a. formação permLana da Baeia do Paraná"
(Petri et al. , 1986)

É forçoeo admltir que o terno Complexo Enrbu e Bua
"contraparte" -o Cornplexo Pll-ar - foren mal deflnldoe na
concepção original de Haeul (1975) e me6mo na conceituação
ampliada de Heeui et aI (1981) er¡ que Beguem ae definlgõee de
Hendereon et aI. (1980) uma vez que a6pecto6 importantea como a
deecrlção pornenorlzada dos carêcterea dietinttvoe da unldade,
caracterízação preciea da área-tipo, eeleção de nome, etc, foram
pouco expllcitadog -

O Cornplexo Embu é um termo täo Largamente emp¡egadÒ e
conhecfdo na comunidade ßeoIóßica de São Paulo, que optou-ee
pela eua manutenção, procurando-ee caracterizar da forma maie
completa poeslvel o conteúdo Iitológico e oB êapecLoB
eetruturaie e metanórflcoe deeta unidade.

Outro fator importante para a manutençã.o do termo prende-
Be ao fato de multag dae dealgnaqõee locaie eorre lac 1onáve ie ao
Complexoe Pllar e Enbu terem eldo propoetaa em publicagõee de
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circulagão regtrita (e.S. Complexo Suzano de Rldeg, lB?4 ou a
Falxa Norte de AIveB 1S75). De acordo com o Guia, nomeg
prol>oatog em tale condlçõee não formallzam uma unldade
eatratlgráf1cå.

A adoção dÒ termo Corrplexo Rlo Caplvari, deflnldo por
Fernandee ( 1991 a, b) é Juetlficáve1 por enfatl-zar a eeparagå.o
deeta unidade do Complexo Eurbu, uma vez que o primeiro
canacte¡:iza-ae por uma dominância de migmatitoa de meeoseoma de
(hornblenda) biotita gnalsaea de compoel_ção tonalfttca e o
eegundo por uma eequência de paragnaieeee e mtgmatltoe. Ae
evldênciae geocronológicae de r:ma ldade próxtma do limtte do
Proterozóico I nferlor,/Arqueano para o Complexo Bio Capivarl
(Babineki, 1988; Taeelnari, 1988; Fernandee, 1891a) reforçam tal
poe fgão .

1 -5.2.2 - lermlnol-ogla eetrutural

Ae dobrae meeoecóplcae observadee podem Ber detrcritae de
acordo con critérloe varLadoe, adotando-se aqui ae poeições de
Hobbe et aL. (1976) e de Rameay & Huber (1gB?). Uma Þrimeira
dlvieão refere-ee à diet,lnção entre dobrae clllndricae (aquela
que pode tser gerada a partLr da tranelação paraLela de ur¡a
linha) e dobrae acilíndricae, aquelas cuJo exemplo maie øimpleÊ
e comum eão ae dobrae cônlcae. Entende-ee como dobrae simét¡"lcae
aquelae onde o plano axial de um Erupo de dobrae é perpendlcular
à uma euperfícle envoltória a eetae dobrae, de outra forna, aB
dobrae são conelderadae aeefmétricae. Dobrae aeeimétrl.cae (S e
Z) permiten¡ deduzir a vergência ou o eentldo do dobramento de
cada faee de dobramento ,

Deecriçõee dae dobrae de acordo com o âng-u1o lnterflancoe
Begue o eaquema propogto por Hobbe et al. (1926), -dobrae
Euavea, abertae, ce¡.radae e ieocltnais. Outra no¡nenclatura
empregada, prÒposta por Rameay (1962), baeeada naB ieógonae
(claseee 14, lB-concêntrica, 1C, Z-eimller e 3), apesar da nota
de cautela de Sadowekl (19S2). É importante deetacar que, embora
a claeeiflcação poeeua conotação genétlca quanto ao mecanierno de
deformação formador de cada claese de dobra, eua utilização viaa
apenae a deecrição do perfil dae dobrae. euanto à orlentação dae
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dobrae, adota-Be o eaquema de Turner & 9lelee ( 1963) r eue
claeelflca ae dobrae de reeumbentee (plano axlal eub-horlzontal)
a vertical,e ou neutrae (com elxoe e pJ,anoe axfaLe aubvertieate).

Para a nomenclatura de follaçõee eecundárlae admltlu-Be
ae deeignaçõee de Hobbe et aL. (1976) onde ae foliaçõee maie
penetratlvae eão a
diferenclado, eendo
crenulagão, feiçõee
comum em zonag de
propoeto por Coward
proto-ml l.onltoa ,

, xietoeldude e bandaÌìentÒ
a cllvagenr de fratura e a cJ.ivagem de

maie localizadae. Outra foliação localizada,
cl-ealhamento, eão "ehear bande" no eentldo
(1984), que formam o par S-C em milonltoe e

Eetruturae l-inearee oåo tarnbém tratêdas eegundo aa
deeignaçõee de Hobbe et al. (1976), deetacando-ee apenaB aa
IineagõeB de eEt iramento,/aL l_nhamento de agregadoe nineraie, como
blotita ou muecovita, muito comuns na área. Tale llneagõee eão
fnequentemente paralelae ao eixo dae dobrae obeervadae-

A terminologla dae rochaÊ aBsociadaB a falhamentoe e
zonae de ciealhamentÕ foi tratada por dlvereoe autoreB, dentre
os quaie deetacam-se Spry (1969), Higgine (1971), Slbeon (t977),
Tullle et aI. (1982) e Sadoweki (1983).

A claeeiflcagão de
enfatizar a dlvleão entre
foliaçã.o e llneação e aÉ
preferenclal.

Slbeon (1977) é aqul adotada ¡>or
aa rochae portadorae de lntenBa
rochae de traule aem orientação

Ae rochae folladae recebem as deelgnaçõee de
protomllonito, nllonito e ultramilonlto em fungão da pÕrcentagem
de matniz ( reepect ivamente de 10 a 5O%; 50 a 90% e >9O%); ae
rochae não folladae recebem ae denominaçõee de protocatac J.ae ito ,
catacLaeito e u Itracataclaalto .

Em adendo Àe rochae fol-iadas rnale dole termoe eão
ernpregadoe: blaetomllonito, que Be refere à rocha folfada em que
até meemo oe porflroclaetoe mostrå¡n recr letal ização, e filonlto,
reeenvedo como termo deecritlvo aoe milonLtoe e ultramilonitoe
mícáceoe e hidratadoE con a aÞarêncla BedoÉa de fi1lto,

Ae eetruturae relaclonadae à zonae de cieal-hamento eão
nomeadaa eegundo Rameay (1980), tais como "sheath fotd " (dobrae
em balnha), 1l-neações de egtiramento, etc.
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Indicadoree clnemáù1coe, eepec if ica.nenete aguelee que
fazem ueo de porflroclaetoe para determl,nação do eentldo do
movlnento, foram baeeadoe nog modeloe apreeentadoe por Sfunpeon
(1986) e Paaechier & Simpeon (1986), como por exempJ-o na
Fotografla 3. 1-

1.5.3. Materiaie

1. 5. 3. 1 . Mapae

A área de peoquiea locallza-ee, en Érua grande parte, na
região da Grande São Paulo, o que reBulta em uma boa eetrutura
de mapae, fotoe aéreae, plantae, etc, dleponlvele-

Durante oa trabalhoe de ca¡npo foram utllizadae,
conconitantemente , folhae tol>ogrÁficag en escala 1: 10. O0O e
1 :50. OOO. Ae foLhae topográficae 1: 1O.0O0 preparadae ¡>ela
Empreea Metropolitana de PlaneJamento da Grande Såo paulo S.A.
(EMPLASA) pertencentea ao Sietema Cartográfico Metropolltano,
reeobren a área da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
Areas a leete,/nordeete da área de peequlea, fora da reglão
Adninietrativa da Grande Sã.o Paulo, forar¡ cartogr:afadae em
eecaLa 1:10.OOO pelo Instituto Geográfico e CartogrÉfíco no
PnoJeto Macro-Eixo.

As folhas topográflcae
( 1984) , Mogl dae Cruzee ( 1984) ,
( 1974 ) , cuJa artlculação pode
abalxo, foram obtldae Juntae
Geografla e Eatatlgbica (IBGE).

em 1:5O.OO0 de Santa Ieabel
SaleeópoIie ( 1S84 ) e Jacarel

Ber obeervada nå Fi8ura L.2
ao Inetituto Braeileiro de

1.5.3.2. Fotos Aéreae

Dole conJuntoe de fotoe aéreas foram utllizadoe durante
aB lnveetigaçõee geológ1cae. O prlmelro conJunto de fotoe
aéreae, com vôo na dlreção leete-oeete em eecala aproxinada
1:40.OOO tomadae eur Jutho,z77, fal-xae 3 ( fotos O8O a O9O), 4
(fotoe 1O1 a 1O9) e 5 (fotoe 165 a 175), dieponlveie na EMPIASA.
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O eegundo Jogo de fotoE, pertencentee s.o e.cervo do
Departamento de Geologia Geral (DGG-ÌGUSP), eão fotoe da Unlted
Statee Alr Force (USAF) tomadaa na direção norte-eul , de eecala
apr-oxlmada 1:60.OOO. Foram utllizêdae aa fotoe dae faixae R-994,
R-4O3, R-541 e R-542.

Ae fotoe da USAF', apeaar da ldade, moetrêram-se ritele na
definlgão doa padrõee de drenagem no no?te da área de peequlea,
poie foram tomadae prevlamente à conetrução de barragem no rio
Jaguarl, que alterou a rede de drenagen euperfictal.

l- P¡.oco¡q

e- lgorat ó
5 -S.J. Co lnÞo.
4- Toubdl¿
6'llqquoquôcol¡.rbq
6- Slo. l.qb.l
7- Jocqr!¡
g- Pqroibuno
9- Su¡ono

lO- Mogl dor Cru¡a¡
ll - Sole¡ópol¡s

12- P¡co do Popogo¡o
l3- Sonlos

14- Bcrl¡ogo
15- llho Morúô dr Tr¡9o

l6- Mor.sioÊ

FIGURA 1.2.- Art¡cutoçõo dr fotho6 toposrdf¡co6 t,5O,OOO
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CAPI:TU[J() 2

EI/()rjtJçAO DO ætiII{EtCIttEÀI:DO GiEi()f-fuIæ I)OS;
æIPI¡EU(OS RIBI'. PI[,¿qßÈ- S¿+ùl:[A IEiaqBEf¡ G>

ETIO C,â.PI\Z¡IXÈI

A revleão bibllográf1ca ora Inlciada deve fazer a
l¡nportante reeeaLva de que não objetiva a revieão compl,eta da
Ilteratura geo169ica relacionada àe unidadee da Regiåo de
Dobramentoe do Sudeete, poeto que ieto impllcaria na revleã.o de
um terna tão amplo que certamente extrapolaria oe objetivoe
fixadoe para eeta dleeertaçã,o, Uma breve reflexão indicaria
valldade de revieão de toda a obra relacionada aoe grupoe
Açungul , Setuva, São Roque, Parafba, Complexoe Piaga8uera,
Coeteiro, e unidadee como Itaocara, Trêe Ilhae, dentre outraË.
Como aponta Campanha (1991) apenaB na região do vale do Ribeira
acima de 1OO referênciee blbllogréficae eão coneideradas como
fundamentaie para o entendimento da evoluçäo doe conheclmentoe
geológlcoe dêquela regläo.

Objetiva-ee portanto reÌatar
Blgnlflcatlvag obtldae nac unidadee
encontrådaa na á.rea de Þeequlea, quaie
Pilar, Santa fsabel e Rio Capivarl.

aa contrlbulçõee maiE
mai6 llgadaa àquelêB

eeJsm oe compl-exoa Embu,



2-1- COIÍPLß)(OS EllB{t e PILAR

2-1.1. Defintção original

O grupo Açungui fot definldo I¡or Olivelra en 1916 (tn
Batieta et al.,1984) e à época denonlnado de ,'Série Aeeunguy,'.
Tal deflnlção ocorreu no estado do paraná e aua eubdlvieão
ocorreu inicialmente tambérn naquele estado. Apeear de certa
contfnuldade do Grupo Agungui entre oe èEtadoe do paraná e São
Paulo, no eetado de São Paulo, en eepecial nae ÞroxlnLdadee de
cåÞltal ae meEmâe for"maçõee não puderam eer dJ-etinguidae. Aeeim
Haeul (1975a) dletinguindo uma eequência de rochae ectinlticae e
outra migmatltlca aeparou-aa em doie complexoe. Uma vez que nã.o
atrlbuia caráter eetratigráflco ao "fnont" de migrnatização, não
ee reconheceu a relação eepacial entre ambae ae eequênclae.

A citação original de Haeul (1875a) é a eegulnte: ,.A

falta de horizontee euiaa e ê precarledade doe contatog não
permitiram ainda eubdlvidlr o Grupo Açungul (aenau tato). F.ace a
eaa,e Btatul de conheclmento e coneiderando a lrrportância de ee
eeparar aB zon6.e migmatizadae, eugerlmoe coneiderar-ee o
Precambriano não ern termoa de unldadee eetrat igráflcae, mag em
termoB de unldadee litológiiae. Aseim, na reglão aqui
focalizada, devemoe dietlnguir u¡n Complexo Bctlnitico e um
Conplexo Mígmatltlco, aoe quaie denominamoe reBpectivamente
Pilar e Embu" .

2-1.2- Compantlmentação e Lltologiae

lnlclalmente o Complexo E¡nbu l-imitava-ee ao ConJunto
Paranaplacaba, gue corre6Þonde à área entre oe falhamentos de
Taxaquara e Cubatão (Haeui, 1975b; Haeui & Sadoweki, 19Z6).

Ern t¡abalhoe poeterioree o Conrplexo Embu paeaa a ter uma
dietríbulcão baetante ampla (Haeui et af., 19ZB; Haeul 1gB1;



Haeui & OIlveira, 1984; Haeui et aI .,1984 e Foneeca et aL.,
197S). Enr taie trabalhoe a área ocupada pelo Conplexo E¡nbu
eetende-ee deede o Paraná até o Eepfrlto Santo, paeeando por São
Paulo e Rio de Janeiro.

Traneverealmente ocorre limitado a eul,/eudeete dae falhae
de Taxaquara, Jaguart, Monteiro Lobato e Jundluvira, e a
noroegte da Falha de Cubatão.

Noe eetadoe do Rlo de Janel¡ro e Eepfrito Santo domlnam
gnaieeee bandadoe nlgnatizadog com lnter:calagõee menog
expreeslvae de quartzitoe, m6.rmoree, dolomttoe, anfibolltoe e
cáIc 1o-e11icátlcae. A dietrtbulção no eetado de SËo paul.o do
Complexo Embu, bem como ae falhae que o comÞart lmentam, podem
ser obeervadae na Flgura 2.1_

=O.ù-að" 
ry5 alrq4 @Fêæ,6ô E.EurÉÂ,o. Oo.@ c-,ó,C,%..

c¡MAR'sa(t) Foñ.ðê cÁMrc Â! s6R-E
ÞrorErczó,æ eJFÉi¡ô¡

lllllijjllo@.- s¡o R@¡,o@.F Ào,!oe,. oc--,,.- EMÈu
Æ)Ìêæzó,co Mêo'o - supeÈ þã
F:l{o.c.-Ð. sÁô.,ôÁo òEL a€, . aoF.LÃNDra

totg^ozôt(Ð tNFEãtoR
Fî''¡Qo"- dmno.Oo,-ñ ÞGÀ;êÀ oo sJL,q('Fõ,Feão sÉruva

-¡eco-'.É 

ùMFos orFÂ,s,,ôc6'.e vÂ4o.ñHÁ.rr¿cô6ô
I 

rt 
t. [\.rc.'3. o@-Þ &ÊåÂcEÀÀ. 6co^Þ,..o JU'z D¿ FáÀ, o c"-",.^.

Figuna 2-I- Dletribulção do6 Complexoe
(Hâ6u1 & Olivetra, 1984 )

Embu Pilar.-



1tì1

De forma gerar oe autore' que trabarharam nas drvereae
áreae do Complexo Embu reconhecem a compant l-mentação propo8ta
pon Haeui et aI, (1984), todevla Fernandee (1991) admite rochae
do Complexo Embu (unidade Rlo paraibuna) À eu1 da faLha de
CubatÉo.

O Complexo Embu noetra pequenaÉ, dlfenençae de conteúdo
IitoIóglco entre oÊ blocoe em gue aflora (Haeul , 1925b). No
bloco Cotia ocorrem mlgmatltoe (Mehnert, 196g) de e'truturåa
eBtromatltlcaE com paleoeeoma repreeentado por gnaleee, nlca_
xieto e quartzo-xleto. Ocorrem atnda, lntercal-agõee de
quar:tzitos cáIc lo-ei I leát icoe, blotlta ou muecovita-quartzo_
xisto. o neoeeoma é de compoelgÀo granftl-ca ou granodlorrtrca
com aB micae orlentadae paralelêmente aoe Iimitee doe neoeeomae.

No bloco Juquttiba domlnam nlgmatltoe eetromátlcog corn
paleoeeoma x1Êtoao (nlca-xleto e quartzo-mtca-xleto ) com
intercalaçõee de xieto, quartzltog feLdep.íticos e cálcIo_
eilicatadoe e metabaeltoe. Outro tlpo de mlgmatito são oB
embrechitoe (Jung & Roquee, 1g5Z) ou mtgmatlt,oB com eEtrutura
oftálmica, local-mente con termoe equlgranuJ.areo. Eventualmente
pode haver traneição entre oB miEmatitoe eetromáticoe e oÊ,
oftáInlcoÉ.

O CompÌexo Pil-er' aperecia reetríto a região próxima rÀ

cldade de P1lar do sul, 6endo conBtituldo por metaeeedrmentos
rltmicoe, eeeencialmente pe t lt icoe.

Stein (1984) e Stein et al - (1996) definen duae eequênclae
na região de PiÌar do sul, A eequêncla ocidental caracteriza-ee
por netaB6edlmentoB pelftico rltmlcoE onde ae intercal-am
metabaeiÈoe, metatufoe, turmallnltog, ortoquartzitos e gonditoe.
A sequêncla orientar é conetitulda por micaxlstoÊ ferdspatizadoe
e nfgmatltoe de paJ-eoeeoma xletoeo, com fntercalaeõee de
anfibolito.

2.L-3. Eetrattgrafia e Correlaçõee

Como anteriormente cltado, ae deftniçõee doe complexos
Pllar e Ernbu (Haeul, 19?5e) eurglrarn dlante da impoeeibilldade
de ee eubdividir o grupo Açungui na região eetudada por aquel-e
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autor. Entretanto en trabalho poeterlor, Haeul" et el . (1S76)
eetabeleceram coLunae eetratigráficae påra o Grupo Açun8ul
(8.1. ) em quatro macro-eBtruturaa - elnclinórloe de Ctpó e
Cubatão, anticlinal. de São Lourenço e a encosta da eerra do Mar,
apreeentadae na Flgura 2,2.

coLUNAs ESTRATTGßAFrcAs EsouEMÁTrcAs
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A eetratigrafla do Complexo Enbu recebeu outra
contrlbulção atravée de CêmpoB Neto et al ., 1983 gue def fnirarn o
Complexo Igaratá, pogterlo¡rrnente correlaclonado com o Embu
( Campoe Neto & Baeei, 1S83).

A col-una prol¡oÉta tem a baee formada por uma unidade
8náieelca conetituida por biotlta e/ou ho¡nbl-enda gnaieeee
porfirobLáetlcoe, biotita gnaieeee homogêneoe, biotita gnaleeee
granlticoB e intercalagõeB de anfibolitoe, hornblenda epidoto
gnaleee e quartzitoe. A eepeeeur.a da unidade é eetimada em cercê
de 60O m. A unidade de gnaLeees é Bobrepoeta de forma normal por
xlstoe a biotita e nuecovl-ta, Iocalmente com granada e
lntercalagõee de anfibolitoe quartzoeoa, que constituem um
paeote de cerca de 7OO n-

Y A contribuicão maie recente ao eetabelecimento de uma
coluna eetratlBráflca é de Fernandee (1991 a,b) que propõe a
dlvleão do Complexo Embu em trêB unldadee dietintae, Redenção da
Serua , Rlo Para ibuna e Rlo Una .

A unidade Redençåo da Serra é conetltuída pela eubunidade
1, de gnaieÊeB e xlBtoe aluminoeoe, lntercaladoe com quartzl-toe
e eubunldade 2 d,e biotita gnaiseee tonalftlcoa a granodlorltlcoe
com intercalaçõee de cálc Io-ei L icáticae e márnoree reetritoe,

A unidade Rlo Paraibuna, eetratigraficamente equlvaJ-ente
a anterior, é conetltulda Þor quartzltoe lntercaÌadoe com
cálclo-eilicátlcae, alénr de anflbolltoe e gnaleeee alumlnoeoe-

A unidade Rio Una é i.mra eequência rltmica de blotlta
xletoe e quartzo xietoe, correlaclonada ao Complexo PILar. A
autora deecreveu ainda o Compl"exo Rlo Capfvari conetltuldo por
nlgmêtitos de ldade do limite Proterozóico Inferl"or / Arqueano,
que Be conetitulria no embasa¡nento do Complexo Embu, em arranjo
Eemelhante aoe núcleoe de embaeamento de Sadoweki (1977). Deve-
Êe obeervar que apenae aB unidades Redengão da Serra e Rio
Peraibuna fazem contato com o Conplexo Rlo Caplvarl.

A dietrlbuição doe complexos deflnidoe por Fernandee
( 19914) e uma tabela com aB priclpale caracteriaticae de cada
unidade eã.o apreeentadas na Figura 2-3- e Tabe1a 2.1
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O problema de correlaçõee do Cor¡plexo Enbu é bastante
lntrlncado. Antee da deflnlção de Haeui (1975a) prevaleacla a
ldéla gue o malo¡ grau metamórflco eeria indtcatlvo de una maior
antlguldade dae rochae. Aeeim, muitoa trabalhos como o de
Coutlnho (1972, I)ropugnavaIn a Eeparaçã.o entre nl-gmatltoB e
xi6toõ por coneiderar o pr. Í.me iro pertencente ao CompJ-exo
Crletallno e o Begundo ao Gnupo AçunEui (e.1).

Entretênto Melcher et al,. (1973) reportara¡n uma traneicão
entre oB metaeeedimentoa e mlgmatitoe na região do rlo Turvo,
coneiderando-oe deeea forna como correlatoe. Reeeal-varan, porém,
que na reglão haveria nigmatltoe gue eeriam parte do Complexo
Crietallno, aem entretanto diferenclá-Ioe daquelee gue
transiclonaríaÌn ê.oE metaesedlmentog.

Rideg (1974) trabalhando a eul,/eudeete da cidade de São
Paulo definiu, pé.rs. a área a noroetste da falha de Cubatão, o
Conpl-exo Suzano que eeria conetituldo peloe gnalesee
Paranaplacaba e lupeba além doe xletoe Oropó (eetee conetitufdoe
por el ll imanftê-grênada-xietoe, na legenda do mapa Båo indlcedoa
tarnbém gnaieeee e mlca xietoe). TaI auton deecreve uma ¡>aeeagem
gradual do xieto Oropó ao gnaieee Iupeba, eete rllth¡o
repreeentado por granada muscovlta blotita gnaieee com
elllimanlta e,/ou feldgpato potásslco. Jrí o gnaieee Paranapiacaba
repreeentaria o gnalese Iupeba, porém com eBtrutura menoÊ,
xietosa e EÌe.1ts gnáfeeica ( "true gneleeee" eegundo Rtdeg)
comr¡mente porflrobláetlco e localmente com eatrutura de "augen-
gneiee".

O Complexo Suzano, embora näo inclua a deecrlgão de
nigmatltoe, poeeui rochae eenel,hantee ao Complexo Embu, eendo a
eete parcialmente correlacionâdo. Tal fato é amplamente
confirmado É.o exa$inarmoe o mapa geoLóglco do eetado de São
Paulo em 1:50O.OO0 (Bistrlchi et aI, 1981) onde a área do Xieto
Oropó é atríbuída ao Complexo Pllar e oE gnaieeee Iupeba e
ParanapÍecaba Bão atribuldoe ao Cornplexo Ernbu, Cornoborando taL
poeição, oB xisto6 Oropó eão comelacionadoe por Fernandee
(1991) à unldade Rlo Una.

ALvee ( 1975) diøtlngulì.ì trêe faixae de diferentee
conteúdoe lltológicoe, e deelgnou-ae de fal-xae Norte, Central e
Sul. A falxa Norte de maior grau metamórfico comparativar¡ente àe
demals é conetltufda por ell-Iimanlta xletoe, Blllimanita
gnaieeee bandadoe e mlgmatltoe "echl,leren" e "echoLlen",
Intercaladoa ocorrem rochae anfibollticae e cáIc io-Bl I lcátlcaË .



Eeta falxa Norte, locallzada a norte da falha de Guararema, tem
conteúdo Iltológlco e grau metamór'ffco compatlvelg con o
Complexo Embu e é a eate correlaclonável. A faixa Central,
caracterizada por metarritmitoe, quartzLtoe feldepáticoe e
gnal-eeee, mostra clanlta, eetaurollta e eilllmanlta, indicatlvoe
de condiçõee metamórficae male brandae. Sugeetl-vamente tal falxå
é correlaclonada ao complexo PiIar.

Campog Neto et al- (1383) reconhecera¡n e definiram o
Complexo Santa leabel localizado a eudeete da falha de Jaguarl-
Monteiro Lobato (vide compartimentagão na flgura 2.8. )

É conetltuldo por duas unidadeg, uma unidade
blaetoml l.onltoe facoidafe na baee e a unidade bLaetonllonltoe
bandadoe no topo (ver male detalhee no próxlmo item dedlcado a
tal Conplexo). O Complexo é conelderado de idade pré-braeillana
tendo em vleta o maior nrlr¡ero de faeee de defor¡naçõeg que êe
unLdadee br.aelllanae e embora ocupe a área do Complexo Embu
(Bietricht et al ., 1981) não é correl-aclonado peloe autoreg con
tal Complexo. Dataçõee radfonétrlcae (Taeelnari, 1988)
confLrmarlam Idade braelllana ¡>êra oel gnaieeee facoldale,
todavia a correlação entre Embu - Santa leabel não foi euger.lda.

Vieira (1989) e Vlelra et aI. (1990) define¡n na reglão de
Enbu-Guaçu (SP) uma unldade denominada de xletoe Santa Rita.
Eeta unidade não é correlaclonada pela autora ao ComI>lexo Embu
porquanto a unidade deecrlta eeJa ectinltica. Admite-ee neete
trabalho que oE Xfetoe Santa Rita eerlam, ao menoe em parte,
equlvalentee ao Complexo Pilar. A unldade é caracte¡lzada por
micaxietoe e quartzo xistoe intercalador com quartzitos,
anflbolltoa e clorita tremollta xlgtog e fele.

A ocorrênc1a de ectlnltoB na região de Embu-Guaçu J-evou a
autora (Vieira, 1991) a propor o abandono do termo Complexo
Embu, embore deva-ee ealientar que a deeignação de Complexo Embu
r.ef lre-ee à re8lão de Errbu ( "Embu daa Artee" ) e não à reglõ,o de
Embu-Guaçu. Neete meerno encontro surglu a recomendaçã.o
(Figuelredo & Santoro, 1991) do ebandono do termo Embu em favor
do terno Parafba do Sul, na acepção orlginal de Ebert (1S56).

Eeta recomendagão indica
peequieadoree envolvidoe com o
todavia o termo Enbu é mantído
apontadae. Deve-ee reeeaJ-var que

a correlação mais aceita peloe
tema, ou eeJa, E¡obu-Paraíba,

na dLeeertação pelae razõee Já
apegar de tal recomendaçã.o nã.o
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houve neata reuniã.o um certo conaengo eobre a melhor
caracterizagão do comprexo E¡nbu ou par.alba em BeuB aepectoe
lltorógico, eatruturår, eetrattgráfrco, metamórfrco e tectônleo.

Para aB reglõee do Vale do Rio Rlbetra e Eecudo
Peranaenee, campanha (19s1) admlte outrag correraçõee. o autor
eugere que o comprexo Eurbu aeria corre rat lvo à Forrração setuva
(eequência C1áettca BaeaL de SchoLl et aL., 19g2 apud Campanha,
1991 ) ou eo Complexo Turvo-CaJati (S1lva & Algarte, 1gg1 apud
campanha, 1991 ) ' repreeentada por mf-cax1-etoe , xiatoe aJ-u.nl-noeoe,
Þe.ragnaiaBee, quartzitoB e quartzo-xletoe

O Conplexo Pllar por Bua vez eerla coruel.atlvo à Formação
Perau (Piekarz, 1981 apud Campanha, 1991), conotitulda por
metapeÌltoe ardóeJ.ae, filitoe e xletos), metanr,itmitoe e
lntercaraçõee de metabríercae e metavurcânicae. Eeta meama
correlagã.o Já havia Éido augerlda anteriormente por stein et aL.
(1986) e Campanha et aI . (1gB?). A dletrlbulçËo geográfica do
Complexo Ptlar,/Formação Perau é apreeentada na Ftgura Z-4.

2. 1.4 Metamorfiemo

O trabalho de Haeui & Sadowekl (1976) e Sadowekl (1974,),
dentre outroe, moetra¡t ì.¡ma polaridade r¡etamónfica atln8lndo
condiçõee da facree anflborito a eudeete, decreecendo ern direção
a noroeate. se conelderarmoe a definição orlginal do comprexo
Embu, Haeui & Sadoweki ( 19?6) moetra.ur que, no referido Complexo,
é poeelveJ. o reconheclmento de faixae, afnda que lrregularee,
que repretsentåÌr as zonaE da clorita, blotita, almandl-na e
Billimanita, o que reproduziria uma eérie Barrovlana.

A miEmatização cre'cente em inteneldade para sE bem como
en direção ao' núcleoe antlcrinorraie eerla indicatfva deBtapolarldade (Hasui & sadowekr,19z6) que ar.ém dieeo conelderaran-
na como de evolução unifáeica, eendo prévla ou contemÞorânea à
eegunda fase de defonmação, umei vez que oB leucoeeomae
encontrê'n-ae dobradoe Juntamente com a primelra xietoeidade do
Embu, além de poeeuir nlcae orlentadae paraleLamente ao
bandamento.
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Aeeociagõee de deeequilfbrlo como biotita ,/ clorita ou
zofsita ,/ cllnozolelta ou plaglocláelo eraueÊ,ur lt lzado ,
indicariam felçõee retro-meta¡nórficae, que eão aeeociadae ¡>or
Haeui (1975a) a lntrueão de batól1toe póe-cfnemátlcoe.

O ¡netamorfieno dinâmico é apontado peLoe åutores como o
reeponeável por Eerar falxae com eepetsBurae de qullôrnetro ou até
euperlor gerando toda r.¡ma farnltia de roehae milonitfcae, Ìrna vez
que a deformagão não fol uniforme, eendo male intenea no
lnterlor de taie falxae.

A faixa Norte de Alvee (1975) âpresenta, nas 1itologlae
metapelltlcae, a.B paragêneeee eiÌ1lnantta + mugcovita e
ellLinanita + feldepato potáEts1co indfcativae da Begunda
ieógrada da eillimanita, ou eeJa faciee anfibolito alto.
Corroborando e6ta caracterização o autor clta alnda a paragêneee
anflbó11o + plagiocláe1o determinada em rochae anflboLlticae
intercaLadats noE gnaieeee, també¡n caracterlBtica da faclee
anfibolito. A faixa Central, em contêto tectônlco c_oqa a.nterlor,
exfbe cÍanita e eetauroLita e portanto eBtaria en facies menoe
e levada .

Trabalhoe male recenteg como o de Fernendee (1991)
moetram u¡n panorama eemeLhante ao deecrito por A1vee (1975), ou
aeJa, condl-çõee de facleg anfibotlto alto para aÉr unldadee
Redenção da Serra e Rio Paraibuna e xleto verde a anfibolito
Þara a Unldade Rio Una.

Rideg (1974) indica no CompJ,exo Suzano condiçõee da
faclee xl6to verde a anfibolito, com paBBagem graduâI entne aa
faciee.

Silva (Paulo Céear Santarém da Sllva- informação venbal,
1992) relata eltuação eemelhante na reÃião de Mauá.

A caracterização da traneição metamórflca entre oa
Complexos Embu e Pil-ar é uma questão importante uma vez que
auxllia na definição da natureza do limlte entre oe complexoe,
transicional ou tectônico.



--::1

2-1.5. Magmatlemo

Rochas granltóldeg constituem-se em outra felçao angular
da região. Numeroeoe e potsBantee batólitoe intrude¡n-ee na área
do Complexo Errbu. Trabalhoe nale eeÞecfficoe cono Hasui et. aÌ
(1978) e JênasL & Ulbrich (1985, 1991), analiearan e procuraram
caracterlzar oe granitoe (e granltóide6) intruelvoe na érea do
Compfexo Ernbu - No primelro trabal-ho oB èutores dietlnEuem
granltoe de 4 faclee dletlntae (Figura 2.5).

Ae faciee Migmatftica e Cantarelra, de caracterfBtlcae
eln-tectônicae, domlnam amplamente a reglão chegando a ocorrer
em número superior a duae dezenae de corPoB. A faciee
Migmatítlca é conelderada como autóctone (contatot
tranel"clonaie, corpos concordantee) domlnando aPer¡aB no extremo
leete pauÌ1eta. A faciee Cantareira é, eem dúvlda, a domlnante e

é coneiderada comô de aloJamento Parautóctone e ålóctone. Ae

demal-e faciee eão eempre alóctones. Todavla, aPenag a faciee Itu
(Biritlba Açu e São Sebaetião) ocorre nå. área citêda. Nee
proxlmldadee da área da cidade de Pilan do SuI há ur¡a notáveI
concentração de corpos da faclee Itu (tardl a Póe-tectônica).

En trabal-ho de cunho male detalhado Janael & Ulbrlch
(1985, 19914,b) flstam os tiPoe faciológicoa mals comuns'
preBenteB noE domfnloe definidos eegundo critérioe comumente

ee8uidoe, ou aeja, utlllzando ae falhae como l-ir¡itee doe bl-ocoe
tectônLcoe, como 6e obeerva na Fi8ura 2-6., que retrata o leete
I>aul leta .

No Dornlnio Embu (que lncl-ui a área do CornPlexo Pilar do
SuI) ocorrem E¡ulto comumente granltóidee clnzentoe a duae mlcae,
com aceeeórioe como muscovlta, tur¡nalina e ' eventualmente,
granada o que conf iErÐarla uma llnhagem do tlPo S-

Tambén comum eerian oe biotlta Eranltoe e granodioritos
clnzentoe, em geral folladoe e Porfirftlcoe porém apreeentando
tarnbé¡n termog equigranularee (e.g- granito Santa Branca-Santa
Catar ina ) .
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Outre eufte de grande porte é a Bufte Pledade' male tarde
deeignada de Butantã-Santa leabel (Janael & UIbrIch 1SS1),
caracteplzada por btotlta-hornblenda granitoe e granodlorltoB
porfirfticoe. Já próximo a cidade de São Paulo, ocorre ì]ma certa
tranglção para. oB gnaleeee mitonltlcoe que eão blotlta-
hornblenda augen gnaleeee originafmente estudadoe Por Franco
(1956), mapeadoe por Coutinho (L572) e que foram seEuldoe pÕr

Campoe Neto et aI . ( 19834) a leete da cidade' onde oe autoreg
mapearam uma faLxa de biotlta hornblenda augen-BnalaBea
granltlcoe a tonal ítl-coB.

!{ernlck ( 1984) , utllizando o nétodo da tfpologia do

zírcã.o e a petrografla de algune granltoe (16 eorpoe) ' Ê,ugere
que oB granltoe Guacurl e ViIa Prata eeriam cruetaiÊ
(anatéttcoe), tndlcando a zona de col-ieão contlnental. Male a
noroeste ocorreriam granitos calco-alcal lnoe, geradoe em

profundldadee progreeeivamente maioree a noroeete. TaI
dtetrlbulção é lnterpretada PeIo autor como o regl-Btro do

eonÉt¡mo de uma placa oceânlca que merEufharia Para noroeste.

Em t¡rabalho de cunho emlnentemente deecritivo, Janael et
al . (1990) apreger¡tam uma aeeoclação de cinco tiPos de granitoe
lntrueivoe no Complexo Embu aIém de reconhecer uma aeeociação
neBtrlta ao6 terrenos Bupracruetaie de menor grau metðmórflco
(Complexo Pitar)- Ae caracteríeticas deeta aeeociaçäo Podem eer
analleadae na tabeta 2.2. (atenção Para oE tlpoe lbiúna' TaPiraf
e Itapevi que eão eemelhantee ao6 granitoe encontradoe na
pregente área de peequlea) e a dletribuição em maPa doe tipoe de
granitog pode ser obgervada na figura 2.7.
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Tipo Cornpostção

craJlltóides " s1n-orogênl cos " ( ca 650 Ma)

rgrÚ¡¡¡ granodlorlto- hb, b1o
íronzog¡anlto ( tI, all )

r¡.PrnnÍ granodlorito-
monzogranito

IîAPEVI monzograni to

TURVO monzogranlto

PIEDADE granodl-orl to

labela 1 - Caracteristlcas-geråIg
as cldades de Sao Paulo

uáflcoe

cranitótdes tardl-a pós-orogênlcos (ca 600 Ma)

M

blo (rhb) - 10
(t1 , all)

blo - 8
(t1 , al.1)

musc, blo - 5
( ttur , gra)

bio 5-1O
(t írusc,no-
naz\

SERRA DA monzo e sleno- b1o
BATËIÁ granlto (1t1, all)

PILÀR Do r¡onzogranlto bio, musc
sul ( tfru, mt)

lextura, estrutura
e cor tlplca

po.firítlco (FK 2-4 cm),
maclço a fo11ado,!r11po
Sta. Isabe 1" gnal ss 1co

Dorflrítico (FK 1-2 cm),
rád1o, fot i a¿o

lnequlgranular flno a
medl o, fo1lado, c lnza

equlgranular nédlo, fo-
llado, branco

porflrítlco (FK 1-2 cm)
a lnequlgrarlular, maclço
a follado

porfrrítlco (FK 2-3 cm),
fluxo magmático lntenso

equlgranular méd1o a fl-
no, maclço, roseo

dos granltóldea da regtão entre
e Pllar do sul / Pledade ' SP.

¡ilanlf estaçõeE aaáocladag

enclaves f¡lcaogranula-
rea escuros, corpos dl
rIt1cos

enclaves ml c rogranula-
re sl escuros

pegmatitos (tur, gra),
segregaçoes de tur-gra
nl tos
enclaves surtnlcåceos

üe.c1çoa

Iblúna, Juru-
para, Murundu,
Balrro do Cu-
p 1t¡

taplraí, co-
tla
Itapevl ( îa¡a
quara), Embu

Turvo, Seat a
da Boa Vlsta

Pledade, Sare
pul, Serra dã
Plnhal

Serra da Ba
téta, Córregõ
do cázeo( ? )

Pllar do Su1,
Serra do Lo-
pes

enclaves, dlques s1n-
ptutônlcos (granlto-
dlortto )

alteração hldrotermal
controlada Po. fratu-
ras, localmente. Perva-
slva



2-L.6. Deformaçäo

Haeui (1975 a,b), Hasul & Sadowekl (1976) proPõem a

ocorrência de trê6 faeee ee deformação parê o Complexo Enbu ' Ae

dobrae da 1¡ faee no São Roque, degenhadag pelo acamanento' eão

no Enbu deeenhadae Por uma xl-etoeldade' Tal fato Levou oE

autoreg citadoe a coneiderarem uma fase tnicial Pré-fage
prlncipal do São Roque .

A evolução eetrutural do ComPlexo Enbu (e PiLar) estaria
conetltuida por r¡ma faee lntcial recumbente fornadora de r:na

primelra xretoeidade. Poeterlormente, nume Ê'egunda faee de

deformação formam-ee aÉ dobrae métrlcae a decamétricae male

frequentemente obeervadae. Como Já enfatlzado, tale dobrae eão

deeenhadae por uma xletoeidade paralellzada ao acamadamento

lnicial e I>oeauem Poelçåo eerre thante êoE eixoe da 1¡ faee
( redobramento coaxial ) ,

A terceirâ faee (Fe) euperlmPõe-ee åe denale gerando

onduLaçõee e até tranepoeiçõee, eendo ae Prlmelrae de dimeneõee

métrlcae a microecóPlcaB- Falhamentoe eeria¡r reeponeável8 Por
uma quarta faee de deformagão, Porém de caráter multo
focalLzado. Apeear do ComPlexo Embu Poeeuir r¡ma faee deformative
euplementar quando comparado ao Grupo Säo Roque, eua ldade fol
Èempre coneiderada como braeillana, o que equivale dl-zer, do

Proterozóico Superior.

CamPoe Neto & Baeei (1983) postulam, todavla' que o GruPo

São Roque 6e caracteriza Por quatro faeee deformativas. A

prlmelra faee (Br Dr) deeenvoLve uma xietoeidade de fluxo
reglonBl com dobrae na eubclaeee 1C cout orientação eeral NE,/SW'

A faee dole (Br D2) apre6enta dfagramae eetereográfico6 com

dietributcão Perfeitamente cilfndrlca, o que faz supor uma

recr-¡mbêncla (St//So horizontaie) na Prl¡nelra fase' A eegunda fase
caracterlza-ee por dobrae de porte varlado e orientação
eemelhante a anterior (homo-axiaie), desenvolvendo ulna forte
xíetosldade de fluxo. As fasee seguintee eão deecontfnuae e póe

metamórflcae. A faee BrDs forma dobrae anieópacae a ieóPacae'
quaae cilindrlca cÕm caimento l>ara SE- A faee BrD¡ é menos

evidente e correeponde a um dobråmento isópåco e normal gue

afeta BrSz (follação formada por BrDz) e dleperea BrSg'



f,9

O Complexo Errbu ( Ißaratá) poeeulria todae eeeae foll-açõee
braellianae, aIém de r¡r¡a follação antenlor, caracterlzsda Por
uma forte xletoeldade. Tal fato conduziu oE autoree à ProPoelção
de que o Complexo Embu foeee pré-braeilleno, polE que Poeeeui¡la
una faee deformatlva a male (5 faeee) que oe netamorfltoe do SË'o

Roque (4 faeee).

Fernandee ( 1991) reconhece cerca de 5 faeee de

deformaçõee l>ara êa unidade do ComP1exo Embu. Ae quatro
primeirae eerl-am ein-xletoeae, ou eeJa deeenvolverlam follação
plano-axial e a maie terdia causarla al¡enae a ondulação daa
anterioree. Ae trêe primeirae faeee eão ae maie imPortantee e

gera¡n aB dobras princtpaie da reglåo. Eetae faeee têm orlentaÇão
nordeete, deecrevendo figurae de interferêncla em laço.

2.2. @I,ÍPI,EXO SANTA ISABEL

2-2.L- Deffnição Ori8inal

Campoe Neto et al . (1983) não fazem uma deel8nação maig
forural como Haeui ( 1975a) Para o Complexo Embu ' na parte
íntrodutória de Beu trabalho (p,57), referen-ee ao Complexo
Santa Ieabel apenas como dominado por blaetomllonlto gnaieees. A

partir da página 64 paeeam a deecrever a compartimentação e a

Iltologla do Complexo Santa Ieabel. Quanto a ldade' o Santa
Ieabel foi coneiderado lnlciafmente como Traneamazônlco ( CamPoe

Neto & Baeel, 1983). Todavla, dataçõee de rocha afetada pela
milonitização do referido ComPlexo, ePreeentaram idades
Braellianae. O mepa apr"eeentado por CamPoe Neto & Baeei pode eer
obeervado na fiEura 2.8,
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+ EstirðrFnto lnlrÊrål

Flgura 2.A. Mapa de dletribulgão do Complexo Santa IeabeI.
(Campoe Neto & Baeei, 1983 a)

2 -2-2 - Compartimentação e Litologiae

O Conplexo em referênc1a tem 6eu finlte norte definido
pela zona .de falha Monteiro Lobato-Jaguarl. O limite eul ,

onlginalmente rnarcado por gnaieeee bandadoe lntercaladoÊ com
quãrtzo-blotita xleto migmatlzadoe de poeiçåo eetratigré'fica
deeconheclda, fol poeterlormente (Campoe Neto & Basef, 1S83)
deflnido na falha de Paratei.
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LitoJ-ogicamente , é conatituldo por urna frente nllonltlca
compoBta por mllonitoa bandadoe, que é Bobrepoata pela unldade
baeal de bLaatomllonito gnaieeee porfirobláet icoe, que Intercala
bandae de anfibollto, biotita hornblenda quårtzo xleto e
hornblenda gnaieeee. O topo deeta unidade é conetituldo ¡>or
blotlta hornblenda gnalsee.

A unidade euperior é con6tituldå por blaetomllonltoe
gnaiseee bandadoe, de compoeição granftica cor¡ porfiroblaetoe de
gnanada, comlntercalaçõee de anflbo l ltoB, hornbJ.enda gnaieeee e
biotlta plroxenlo gnaieee.

2.2-3- Eetratlgrafia e Corre lâçõee

Campoe Neto et aL. (1883) eetåbeleceråm urna coluna
eetratlgráflca eldìp1ee para o Complexo Santa Ieabel. Na baee
ocorreriam oe gnaleeee facoidaie blaetoml l,onit fcoe e que eeriarn
eobrepoetoe de maneira normal pel-a unldade de gnaleeee bandadoe
blaetoni l-onltlcoB. Como J¡í ealientado, ocorrem Ben poElção
l itoeetrat igraflcamente deflnida um nfvel de blotlta gnaiese de
conpoeição granltlca ao eul.

Poeteriormente, Canpoe Neto & Baeeí (1983) forrral izam ae
três unidadee l ltoe strat lgráficae anteriormente deecritas. A
baeal eerla a unidade doe gnaieeee porfirobláetlcoe Botopoete a
unidade doe bfaetomilonlto gnaiseee bandadoe. Na eeção
apreeentada no tnabal-ho de Campos Neto & Baeef ( 1983 a) é
repreeentada uma unldade de blaetomflonlto gnaleeee mlcro-
porfirobláeticoe que nã.o é ¡eferenclada no texto, como Êe
obeerva ne Figura 2.9. abaixo.

['igura 2-9- Seção no Complexo Santa lsabel - Campoe Neto &

Baeei, 1983

Eroston,roniro on. ,--{ o'?

ñ'c.o-porii'oblo'!licos \ -.1 ñib¡iicos

Elosion¡lonrlo 9¡o¡is.¡

F¡g, 5 - PERFíL ÑO COMPLEXO SANTÂ IZABEL 0

IZoñô cotocldit¡co do
Folhô Joguor¡/n. Lobolo

--__-r.--_
s33t
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A ánea de ocorrência do Compfexo Santa leabel correeponde
ao Complexo Enbu de Haeui et af. (1981), todåvla tal correlação
é enfatl-camente recueada l>or Campoe Neto & Baeel (1983) uma vez
que dlferlria¡r "eetratlgnáflca, Iltológlca, textural e

egtnuturalrnente". Aapecto lnPortante eeria mafor número de fagea
de deformaçõee do primeiro em relagão ao eegundo.

Ae rochae aflorantee no Complexo Santa leabe1 podem ser
correÌaclonadae ao que Couttnho (1972, denou¡inou de Faixa
Gnáieelca Intermedlária. TaI faixa é conetitulda Pefoe Gnaieeee
Embu e Gnaieeee Butantã. Oe rlltlmoe, em partl-cular, eão
ortognaleeee bandadoe I>redoninando, todavia oa Ieitoe "êugen"
gnaieees ou gnaiseee oftalmltfcog (êté 6 cn de neÊÌacrLstale de
nrlcrocllnio). Oe gnaieeee E¡nbu nËo ten euê egtruturê
expllcttåda, aparentando eer ParagnaiBÊee de textura claramente
blaetomi fonít ica. A composlção é equivalente a un adamelllto' e

a orl-gem prováve I eeria, eegundo o Lutor, o metamorflemo de
grauvaqueB.

2 -2.4- Metamorfismo

E6tudoa eepeclficoe de metamorfiemo para o Complexo Santa
IeabeI ainda não foram realizadoe. Ae aeeociagõee mineraló8icae
apreeentadaB no iten 2.2.2. moBtrðî claramente a ocorrêncla de

metamorfitoÉ na zona euperior do faciee anfibolito. O trabalho
de Coutinho (t972) não chega ê atinEi¡ a área eÊtudêda (conforme
CoutLnho, L972, fLeura 14, pg. 86).

2-2.5- MaÊmatiemo

Relativamente a granitogêneee, Þouco também Pode Ëer
relatado, uma vez que que poucoÊt eerlåm os granitoe que aflorart
na área. Além dos gnaleeee mil-onltlcoe, Janael & Ulbrich (1985)
relatam na área referida a Poesiblfldade de ocorrer rochae da
sufte Píedade que eão biotlta-hornblenda Sranltoe e
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granodloritoe porfirítlcoe, algo foLladoe com megacriataiBidlonórftcoe de rnicroclfneo rosa, o que fol reforgadopoeterlormente por Janael et al . (1ggo).

2.2.6. Deformagão

Campoe Neto & Baeei (1998) atrlbuem ao Compl,exo Santa
reabeL cerca de 6 feeee deformatlvae- A eetrutura mars coneplcuaé o bandamento blasto¡ni 1onlt ico e ne6te ocorren dobr.aelntrafollaiB euperpoBta6. Taie eetruturae foram deformadaepoeterlormente pelee quetro feees braeilianae que ne. área eetão
reÞreeentada. Þor ume defor¡naçåo BrDr que forma dobrae ieocr_ínale(eub clasee 1 C) com forte foliagão paralela ao bande.nento, que
també¡n parareliza åoÊ, ,,olhoe,' de mtcroclina. A faee BrDz,homoaxlal a BrDr é intenea e inclinada, orientada NE_SVJ, comvergênc1å para NI{. Oe dobramentoe BrDg e BrDe orientam_Be
r.eepect lvamente a S4SE 50ô e SO5E 56o reepect ivarrente .

2-3- @}IPLE[O RIO CAPTVARI

2.3. L. Deftnição Original

Fe'nandee (1991 a) não apresenta r¡rna propo.ta formar- deunfdade l_ltoestrat lgráfica, a cltação que maie ee aproxlma de
uma propoelgão eerla: "Foram ldentlficadoB nè. área eetudada oeConplexoe Embu e Coeteiro, t,endo Bido definldo, neete trabalho,o Complexo Rlo Caplvarl. Dadoe geocronol-ógicoe e de campoaugeren que eBte úrltlr¡o, compoeto por ortognaleeee migmatlzadoe,
correeponda a roehae male antlgas.'.

O Complexo Rio Capivari fol detectado em trêË núcLeos(vide item 2-3.2) com conteúdoe l-Ito1ógtco6 dletintoa_

O núcl_eo a euL de São Joeé doe Campoe é dominado pornigmatlto de me.'o.eom. de hornbrenda blotita gnalaee quartzo
dior ft lco,ztonal lt ico (M = 35), equLgranular, com duae geracõeg
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de leucoeeona, a maie antiga de conpoelção trondhJemltlca e a
maie Jovem de compoei9ão granltlca. Ocorrem lnte¡calaçõee de
anfibolltoe, rochae cáIcio-elIicátlcae e orto8naistes de
compoaição ßranftLca a tonalltica- Localmente Podem ocorrer
hornblenda biotfta gnalÊBeB bandadoe e oftalnfticoe, aIém de
gnaleeee granltlcoa com granada.

No nlcleo a norte de São Lufe do Paraltlnga ocorrem
rnigmatitoE tonalitlcoe eetromáticoe eemelhantea aoÉt do ntlcleo de
São Joeé doe Campoe, porém Eem oE leucoeeomae granftlcoe.
Intercalam-ee biotita gnaiggea granitóldee divereoe, nebulltlcoe
a oftalmlticoe.

No núcleo a norte de Cunha a rocha domlnante ê
repre6entadê por hornblenda blotita gnaleeee de compoalçã.o
tonalftica, Lnequlgranularee, finoe a médloe com leucoeeoma
portadoree de hornblenda. Sob a for¡na de boudinø ocorrem
anfibolitoe e rochae cáIc io-ei l lcatadas. É reportada também a
ocornêncfa de gnaleeee cent lmetrlcåmente bandadoe em falxae com

fo1 iação blaetomif onitlca.

2. 3.2. Compartl-mentação

O Complexo Rio Capivari ocupa trê6 núcleoe, que podem Ber
obeervadoe nå Flgura 2.3. Obeerva-Be gue o núc1eo próxlno de Säo
Joeé doe Campoe ocorre no€r domínioe da unldade Redenção da
Sema, o núcleo de São Luís do Paraltinga noo domlnloe da meema

unidade anterion, porém em contato con a unídade Rlo Paralbuna.
O núcleo ao norte de Cunha localiza-ee noe donfnloe da unldade
Rlo Paraibuna, em contato com o Eranito Lagoinha (Fernandee,
1991a ) .

A dietribuicão geométrica do Complexo Rlo Caplvarl ê

atribufdo ao Eeu engaJamento noe dobramentoe do Complexo Embu,
localizando-ee aeeim em sinformae antlcllnorlaie.

SaIlente-ee alnde, como caracterlstica comum doe núcleoe
deeta unidade o fato de locallzarem-Ee Eempre a norte da Zona de
Ciealhamento de Cubatåo e ao eul da Zona de Cieal,hamento de
Guararema.
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2.3.3. EetratigrafLa e Correlêçõea

Fernandee (1991 a,b) deecreve unLdadee mapeáveie, todavla
devldo À eecala do trabalho e certanente devido à co¡nplexldade
eatrutural deeta unldade não oferece eubeldioe para o
eetabeleclmento de una "eetratigrafia" do Complexo Rlo Capl-varl .

No tocante à correl-acöee a autorê. deecarta a correlação
do Complexo Rlo Capivarl com oe núc1eog do embaeanento deecritos
por Sadoweki ( 1977 ) r¡rna bez que o primeho apreeentanla malor
ntlmero de faae6 de deformação que ae rochae doe núcleoe.

2.3.4. Metamorfieno

A obeervação de Leucoeeomae trondhjemfticoe e
grênodlrltlcoe dobradoo Eugerem (Fernandee, 1991a) a ocorrêncla
de condiçõee de anatexla. Uma faee poeterior alnda de grau forte
é reeponeável pela recrletalizaçào de hornbLenda, plagiocláelo e
biotita. A recrletalização de biotlta marcarla o últlr¡o evento
metamórfico.

2.3.5. Magmatlemo

Condíçõee netamórflcee de anatexia e a ocouêncla de
ortognal eee e inte r"caI adoe âo6 nlgmatitos poderlam
eÊpeculativenente eugerir atividade magmática, entretanto
Fennandee (op. clt. ) certa¡nente motivada palae nazóea apontadas
no lteû¡ anterlor não aborda tal aËpecto,



2.3.6. Deformagão

Fernandee (19S1b) relaciona a faee Fz do Complexo E¡nbu à
faee F' do Complexo Rio Caplvarl, pela caracterletfca de follação
blaetomi Lonltica, que eerla reBultante de um ciealhamento
Binlstra1 com vergencla para NW. Ante¡ior a eeta foI1ação a
autora dietlngue duae faeee de formação de follação e uma faee
de fornaçäo de follacão poeterior a faee Fn.

2.4- QUADRO GBOCRONOI.óGICO

Neete item procurê-ae eumarlzar ae datagõee radiométricae
mais eignlficatlvae noe domlnloe doe complexos que aflorarn na
área da dleeertação. Uma dietlnção lmportante a eer feita
refere-ee à eeparagão entre oa Complexoe Embu e Pllar e oE
granltoe netsteB intruel"voe.

2.4.1. Complexoe Enbu e Pil-ar

O regletro geoeronológico do Complexo E¡nbu é llmftado em

relação à idade do metamorflemo prlncipal, porém de melhor
qualidade em relação aoa granltoe nele intruelvoe e ao seu
poeeível embaeamento.

No Complexo Pllar o panorê.ma é eemelhante, entretanto ee
conelderar-ee aB datações do netabaelto da Formação Perau
(Campanha, 1991), haverla male dadoe a reepelto da ldade de
sedimentação. Metabasitoe deeta formaçã.o com caracterfeticae
petroquímlcae de baealtos toleíticoe foram datadog eû 17 45 +/-
15 Ma, Ae dataçõee apresentadae por Campanha (1991) podem eer
obeervadae na Flgura 2,1O. Corno frequentemente ocorre neete tipo
de rocha, datada por Rb-Sr, o "eepalhamento" no elxo do Rubfdlo
é pequeno, preJudJ-cando oe reeultadoe.
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Pê.ra ardósiêB da Forrnaças perau (Sequencla Rio dae
Pedrae), correlata do Complexo Pllar, Campanha (1S91) apreaenta
ldadee Rb-Sr (Rocha Tota1) de 765 +/- 35 Ma. (Figur.a 2.I2.)

Sr 87
Sr 86

o,805

ARDOSIAS
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?..'' 1.'4
ldodê: 765 155 o
Ro : 0,7516 tO,OOOS

nFBz.t s,ss

Figura 2-I2- Dlagrana leocrônico Rb-Sr', ardóslas da Form. perau,
correlativa ao Complexo Pilar. ( Campanha, 1991)

Campanha (1991) apresenta idadee Rb-Sr (Rocha Total) de
72A +/- 26 Ma para xietoe da formaçäo Setuva (Sequêncla Turvo-
Areado), que Berl-a cornel-ativa åo Complexo Ernbu, Figura 2,18.
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ieocrônlco Rb-Sr para xietoe
( Campanha, 1991 ) .

t

2.t3. Diagrama
Setuva .

F igura da For.¡naÇão



2.4.2. Granitoa Lntr.ueLvoe noe ConpÌexoe Er¡bu e Pllar

Oe granitoe lntruel"voe exc luel-vå.nente no Complexo Embu
datadoe aão oB grânito Mauá e o granfto "Santa Ieabel_". O
granito Mauá tem idadeg convencionaie (Rt entre O.7O5 e O.71O)
de 760 a 660 Ma ( médta= 71O +,/- 5O Ma) eegundo Cordanl &
Kawaehlta ( 1971) .

O Eranito "Santa Ieabel-" ten 6eua dadoe apreeentadoe no
item referente s,o Compl-exo Santa leabel-

O granito Natlvldade da Serra é lntrueLvo na unidade Rlo
Paraibuna (Complexo Embu de Fennandee, 1991), porém em contato
com a unidade Rfo Una, conelderada neete trabalho como piÌar. O
granitô moBtra idadee de 57O +/- 5O Ma (Taeelnari, 19BB).

O Branlto Enbu-Guaçu é intruelvo próxl-mo ao contato entre
oe ComplexoB Errbu,/ Pllan apreeentando idade de 612 +//- 83 Ma
(Taeelnarl, 1988 ) .

Intruelvots excluelvanente no Complexo PiLar podem Eer
liotadoe oe granitoe Mogi dae Cruzee e ftaquera. O primelro
datado ¡¡or Vandonoe & Franco ( 1966), cuJos dadoe foram
retrabalhadoe pop Taeeinari (1988) apreeenta ldadee de 62b +/-ZE
Ma e o eegundo (grånito ltaquera) apreeentou idade convencional,
entr"e 7OO e 650 Ma.

O granlto Quebra-Cangalha,
Taeelnarl- (1988), apre6enta ldadee
intrueivo em rochae da unidade Rio
eería correlata do Complexo Pllan.

cltado por Kawaehita em

Rb-Sr de 7I3+//- 43 Ma e é
Una de Fernandee (1991) Sue

2-4-2. Corrplexo Santa Isabel

O conheclmento da geocronologia do Compl,exo Santa Ieabel
é reetrita a um granítóIde intruelvo neete Complexo, maie
eepecificamente ao Tipo Santa leabel que correeponde a rocha de
comPÕBiçã.o guartzo-monzonitítlca.

Uma primeLra referência é a idade Rb-Sr apreaentada por
Wernlck et al. (1976), poeteriormente retrabalhada por Taeelnari
(1988) que lndica ldadee de 645+,/-38 Ma (Fisurå 2.14.1.
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Figura 2.L4. Dlagrana leocrônico Rb-Sr parê gnaleee blaeto-
milonftlco de Santa Ieabel. (Taeeinarl, lgBB).

A datação realizada em amoatrêe de hornbl_enda blotita
gnaleee porfir.ó1de lnclul granada blotita gnaieee inequfgranular
(ponto 1974), com grenulação fina a nédla, que certanente não
pertence åo conJunto granitóide.

A ldade maie Eegì.ua ¡>ara o blestoml lonlto gnåieae
porflnólde Santa leabel- é aquela reportada por laeelnari (1989)
realizada pelo método U-Pb e¡n zlrcõee. O intercepto euperior- de
660+,/-13 Ma é lnterpretado como å idade de crietalizagão da
rocha .

f
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2.15 Diagrama Concórdia para
Ionitico de Santa Ieabel.

zircõee do gnaleee bÌaeto-
(Taeelnarl, 1988 )

ldode = 645 t 38 mo
ri=O,7o8+o,OO2

Sup 660 ! l3 mo
rnt. 2t28mo

zoTPb/ 235u
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2.4.4. Núcleoe nale Antlgoa.

Núcleoe maLE antigoa em melo ao Cor¡plexo Embu havl-am Bldo
reportadoe por Sadoweki ( 1377 ) , entretanto oB dadoe
retrabalhadoe por Taeeinarl (1988) Buge¡em idadee de 55O Me.

Os núcLeoe deecritoe por Fernandee (1991), na região de
São Joeé doe Campoe tlveram auêE rochae datadae
nadlometrlcamente por Babineki (1S88) e Taeeinari (1988). Oe
dados de Babinekl referen-ee a datagõee Pb-Pb em roeha total de
um hornblenda blotlta gnaiaBe granltlco con ldade de ZAAS+/ - B5
Ma. A meema autora, datando Leucoeeonae granltlcoe obteve (pelo
meemo método) idadee de 1388+,/- 29O ì4a.

No meeoeeome de roigmatltoe eetromáticoe, Tatsalnarl (1SBB)
obteve ldadee de 2473+,t- 46 Ma em leócrona Rb-Sr em rocha total",
o que é interpr.etado pelo autor como å fÕrmagão do protollto do
mlgmatlto em um 6uÞer evento de acreção e diferenclação (Flgura
2. 16) .

idod€ : e473 !46 m.o.
r. t. o,7oo3 !o,ooo5
O gonlo nõo cornpulodo

FlEura 2-16- Dfagrarna iBocrônlco Rb-Sr para paleoeeonae de
nignatitoe do núcl-eo do Conplexo Rio Caplvari, a
eul de São Joeé doe Campoe. (Teesinari,lgBB)

€tn¡¡ 86s,



Leucogsortae
(1988), apreeentam
46 Ma (Rb-Sr rocha
Pb).

eemelhantee àquelee
reeultadoe coerenteB
total - Figura 2.17 )
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datadoe por Bablneki
com ldadee de L4g7 +/-
e 1275 +/- 24O Ma (Pb-

idode: la97 146mo
r.¡. : 0,735! o,oo I

O ponro nõo comp(,todo

Flgura 2.17

t?34567
BTnur B6s,

Diagråma leocrônico Rb-Sr para leucogeomae de
mlgmatl-toe do núcleo do Complexo Rlo Capl-vari. a
eul de São Joeé doe Campoa. (Tagginari, 1988)

Taeelnarl et al . (1989) apreeentan idadee Sn-Nd modelo
( T¡¡¡ ) entre 295O e 275Q Ma preeumlvelmente para o megoatsoma e
Ieucoeeoma dae meemae rochae, pole não há referênciae eobre a
orLgem do materlaf datado que fnterpretBn-nêB corno a idade da
dlferenciação deete material do manto.

2.4.5 - Slnt,eee Geocronológica

Todos oa Complexoe citadoe ainda ae reegentem då
rarefagäo de dâdoe geocronológlcoe. O Complexo Embu em eepecial
aguarda alnda a datação de uma litoloeia adequada (e.g, Gnaleee
Taguar em Vasconcelloe, 1889 ou nióliùos do Morro do Po1vilho no
Grupo São Roque em Taesinarl, 1988) por método de g¡afor acurácia
(e.g, zircão em U-Pb) de forma a caracterizar a ldade de
eedlmenbação. Os dados geocronológicoe acham*ee agrupadoe na
Tabe1a 2.3,



labe1a

hbu
Bnbu
Enbu
bbu
Enbr¡

XiBto S€tuva
S€tuv¿

llilo¡ito S. Iáab€
llÍlooito S. Iaabe

Granito llàu¿

PiIa¡ Hetabasito Perru
Pilar À¡doci¿ Pqrau
Pila¡ Xisto Santa Rita
Pila¡ cra[ito ltogi
Pila¡ cranito Itaqu€ra
Pila¡ Gr. Quebra-Cang.
PiI¡r? Gran. EEbu-Guacu
Pila:? Pegu. Enbu4uacu
Pilar Diorito Penhi¡ha
Pilar Dio¡j-to Penhì nha
Pilar Diorito Penhinàa

728 +/- 2A

783
6{5 +/- 38
660 +/- 13
7!0 +/- 50

O.7OA9 +/- 0.0008 Rb-Sr R¡ tot
I-Àr Biot

0.708 +/- 0.002 I{b-Sr Roc lqt
intercegto au¡r. Il-Þb zircao
0.705 a 0.0710 Rb-Sr Conv.

77 As +l- 75
765 +/- 15
75o +/- 20
625 +/- 25
710 +/- 50
7r3 +/- 43
672 +/- S3

552 +/- 15
L227 ê al?
560 a {62

1360 +/- 110

Capivari ltigo. S.J. CäryoB 2{?3 +/- 43
Capivari üigû. S.J. C!¡pos 2335 +/- 85
Capivari üigE. S.J. CrDIroB 2850 +/- 100
Capivâri L€ucos. ltigû¡rtito 1197 +/- 16
Capivari Laucos. ltigwrtito t3Bg +/- 29O

I¡abe1

O.7L2 +/- O.OO2 Rb-Sr toc Tot
0.7089 +/- O.0001
0.7315 +/- O.0005
0.7277 +/- 0.Ooo9

O.7O1 a, O.725
0.705 a 0.710

o.726 +/- O.OO2
O.7O7 +/- 0.O07

1.
5. Kiuoahita, 1976 6. CordaEi ¡ Bitt€ncourt, 196?

510 +/- 15

, 1991 2. lei-reira, 1982 3.

Rb-Sr Roc Tot
Rb-Sr Roc Tot.
Rb-Sr Roc lqt
Rb-Sr couv.
Rb-Sr corr.

Rb-Sr Roc Tot
Rb-Sr Roc T('t
ß-À¡ lthscov.

À.r-Ar Plagiocl
Àr-À¡ *

X-Àr Plagiocl.

letrüorf imo principal
regf¡ia¡e¡to r.gion¿I

cri.taliz.rcao r!,g!¡.tica
criatalizacao ürgûaticr

0.?003 +/- 0.0005 Rb-Sr Roc ToÈ
8.33{ +/- 0.009 Pb-Pb Rr Tot

- Sn-f,d ¡odolo
0.?35 +/- 0.001 Rb-Sr Roc Tot
8.151 +/- 0.001 Pb-Pb R¡ Tot

crigtalizacao nagoatica
nst¡¡orfis¡o
notanorfie&o

alojüsnto do gra¡rito
alojalento do graaito
recfria¡3nto rcaioaal

reafr. poa-uetu¡o¡fisro
resfria¡snto regional

resfr. poa -uetarorf imo

8.273 +l- O.00L

I
2

3

3

3

3

1

1

a

3
3

3

a

a

5

5

6

6

7. Babinaki, 19EB 8. TaagiD¡ri et a1.,1988
1988 {.Vieir!. f Tass
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2 -4.5.1- Conplexo Enbu

A ldade de sedimentåçao do Conplexo E¡nbu é eugerfda de
forma l-ndl-r:etâ por Fernadee ( 1991a ) e Beria mais ¡'ecente que
1400 Ma, Ldade que correeponde aoe leucoeeomas male Jovene do
Conplexo Rlo Capivari e que marcariam o epieódlo metamórflco
prévfo à depoelção do Corrplexo Embu.

A ldade do metamorfiemo princlpal do CompÌexo Embu, que
marcarla o ll¡nlte euperior deeta unldade, tembén é pouco Begura,,
ì:ma vez que não forem datadae rochas deete complexo. Admitlndo-
Ee dåtaçõeÊ de unidadee poeelveJ.mente correlatae, como a.

Formação Setuva, chega-ee å cifre de -730 Ma ( Campanha, 1881).

A atlvidade magmátlca "eintectônlca" eetaria marcada ca.
66O Ma ( Quartzo-monzonlto Santa leabel).

2.4.5- 2. ConpJ-exo Pilar

Para o Co¡nplexo Pilar a idade de eedlmentação eeria male
antlga, tendo em vleta a datação do metabaeito da formação
Per:au, com ldade de 1745 Ma, que rèpreaentêrla o magmatierno
béoico aesociado a eedlmentos turbldftlcoe. Corroborando eBta
cifra eetäo ae ldadee de eBtromatóI1toe da Formação ltalacoca de
1.7OO a 85O Ma (Falrchifd, 1977)

O metamorflemo principef terlã idade por volta de 760-750
Ma, baeeando-ee noe dadoe de Campanha (1991) parê s. Formação
Perau e Vlelra (1989) para oB Xletoe Santa R1ta.

A granltogêneee eetarl-a eituada no largo eBpåço de tempo
entre 715 a 570 Ma, o que certsmente reflete o deeconhecimento
deetee granltoe, muitos delee eítuadoe em áreae de dlflelI
aceBao.



2.4.5.3. Complexo Rio Capivar3_

A idade de formação do meeoeeorna doe mlgmatltoe do núcLeo
a eul de São Joeé doe Campoa seria por voLts, de Z-4OO Ma,
baeeando-ee nae idadee de Rb-Sr e pb-pb.

Metamorfiemo gerador de r-eucoeeomae granftico' com ldadee
entre 1.5O0 e 1.900 Ma.

Idades K-Ar em anfibóllo e biotlta noe mi8matitoe donúcleo antlgo de såo Joeé doe campoe indicam idades
reapectivamente de 547 +,/- 14 Ma e 455 +/_ 11 Ma, eugeetlvae do
resfriamento ¡eElonal.
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A geologla da Árnea de peequiea eofreu uma dlvieão maior,
que Bepêra ae unidadee cenozóicae dae unidadeÊ pré-cèmbrlanae,
ae r1l-tlmae conetltuindo-Be no obJetivo da dleeertagão.

As unldadee cenozóicae, que eão deecrltae euclntamente,
podem eer eubdlvidldae en coberturae quaternáriag e depóeitoe
terciárloe, ligadoe a Bacta Sedlmentar de Taubaté.

Oe terrenoe Pré-Cambrfanoe, por Eua vez, foras¡
eubdividldoe em três unidadee: Complexo Rlo Caplvarl (Fernandee,
1991 a,b); Cornplexo E¡nbu e Complexo Pilar.

A unídade nale antiga, Rlo Captvarl, é repreeentada ¡>or
um núcl-eo de rochae de provável idade do Proterozóico Inferlo¡,/
Argueano, podendo eer a ela atrlbufda cerca de dote Llpoa
Iltológlcoe. Devldo a eÊcaBEez de expoelgõee talE litotlpos
aps,recern de forma lndiferenclada no mapa geológlco (Apêndice 1).

O Complexo Embu é conetituldo por cerca de aete unidadee
de mapeamento e, tendo en vletå a redeflntçåo deete ComFlexo Þor
Fernandee (19S1), pode-ae cor¡relaclonar a unidade Rlo Paral-buna
aoe tlpo6 petrográficoe aqui deecritoe.

O Compl-exo Pilar é conetltuldo por trêe unfdadee de
mapearnento, podendo 6er correlacionado a unidade Rlo Una de
Fernandee ( 199la).



3-1. COBEHruRAS B SBDIHENÍOS CENOZóI@S

3. 1. 1. Coberturaa Quatennárias

Ae cobertuna quaternáriae divlden-ee entre oe eedl-mentoe
aluvlaie è oe eoloe coluvionaree, os primeiroe Ilgadoe àe
drenagene atuaie e oe úItimos LlgådoB aog proceegoe de evol-ucão
do relevo ou do rrode lamento da palsagem.

3. 1.1. 1. Depóeitoe Aluviaie

Oo eedimentos aIuvlaís vlnculam-ee àe grandes drenagene
da região, de norte para eul-, rloE Jaguarl, Paratel, Parafba e
Tietê. Oe trlbutárioe doe rloe (repreea) do Jaguarl e Parateí
apresentam uma forte aeeimetrla de drenagem, eendo maie longoe
oe do lado eu1 . Taie drenageno apreeentarn paraleliemo marcante e
eão aqueJ"ae que deeenvol-ven aluviõee ¡naie expreaelvoe.

Depósitoe aluvíals mais expreeeivos eã.o encontradoe ne
várzea do rlo Tletê, nae proxlmidadee de Mogi dae Cruzee. O

curEo meandrante do rio Tietê neat8. re8lão for¡na uma ampla
Þlenfeie aluviaL, que contrlbui para o aeaoreamento doe eeue
divereoe trlbutárlog.

A eepessura deetee sedlmentoe é deeconhecida, oe cortes
naturale, en geral, têm elturae inferioree a 1 m. Pínto et aI.
( 1988 apud Theodorovicz et a!.,1990), indicam egpeaaurag ¡nédiae
de 6 ¡n de6cr1tats en eondagem nae proximidadee de Jundiapeba,

A capa euperflciaJ. é de coloragã.o tr>reta, formâda por
eoloe org6.nlcos argiloeoe, eendo muito oeupada para a cultura de
hortaliças (parte do Clnturão Verde da Grande São Paulo).

Abåixo deeta capa aeeentam-ee Bedimentoe pouco
coneoLldadoe e pouco seleclonadoe, formados em geral por areia
fina a EroeÊ,a marrom, com argila. Na base deetas areias havería
intercalaçðee mal-e grosaag (Pinto et al ., 1388 apud Theodorovicz
et al. , 1990 ) .



OB depóBitog aluviaie ligadoe ao rl-o paralba do SuI eão
ben reetrltoe em termoe de ár.ea, Iocallzando-ae próximoe À
drenagen atual- são caecarheiraa com eeixoe arredondadoe de
quartzo e granito e materlal arenoao depoeltadoe naB porçõea
l-nternae dae curvae do rlo. Forr¡am ta¡nbém bancoe maclgoe e bem
coneolldadoe de ellte pouco arenoeo (areia médta a fina) de
coloraçã.o arroxeada a negrå, corn eeÞeeÊ,ura de até 1m.

3. 1. 1- 2. Coberturae Coluvioneree

Outro tipo de cobertura quatennárla eäo os coluvlõee ou
eoloe coluvlonanee, Trata-ee de cobertura de encoetae que
apresenta caracterletlcamente , na baee uma llnha de eeixoe, em
geral de quartzo ou de quartzlto. Melo & pongano (19gA)
rel-aclonam a gênese deetae linhae de eeixoe aoe perlodoB mala
¿írldoe durante a glaclação Wurn (c.a_ lOO.OOO A.p. ). Ae
coberturae coruvfonarea que Êe eobrepõem åe r-inhae de Belxoa
eerlam formadae em clima rinido póe Wurm.

AfLorementoe deeta nalureza ocorrem eepareamente na á.rea.
Na região de Guararema, ponto SDZ-ZZí, eetråda Mogl dae Cruzeg_
Guararema (Sp-66), entre Sabarl¡na e Lulz Car1oe ocorre
afloramento com cerc€. de 4o¡n de exteneão. capeando o sapr:orito
de biotlta gnaieeee ocorre u¡na Ìlnha de eelxoe de quartzo, que
por sua vez é capeada por r¡m coÌuvião cinza a crene alaranjado,
argilo-arenoeo, feldepátlco. A egpeeÊurè é variável de 1 a 4rn.

A granul"ometria do coluvlão guarda eetrelta relaçã.o com a
rocha gue é capeada, AeeJ_m, na área doe eedlmentoe da Bacla de
Taubaté, oe coLuviõee eã.o eeeencialmente areno-s.rgl loeoe e na6
áreaB de xlBtoÊ/gnaieeee predominam ae freçõeÊ eilte argll,oeae,
POUCO ArenoaaB.

3.L.2. SedlmentoB da Bacla de Tâubaté

Os eedimentos da Baciå de Taubaté eão encontradoe
pre ferenc j-armente em uma faixa de domfnlo de cerca de 6 km de
largura, o¡rientada na dlreção N558, encaixada entre a farha do
rio Pa¡ratel e a Eerra finear Eustentad.a pela unidade de



Quartzitoe (Eez) e Gnal-eaee Quartzoeoe. Ocorrênclae ieoladae de
eedimentoe terciárloe Þodem aer obeervadae ainda que
eepareamente, em grande parte da área de pesquiea, o que eugere
que oB eedinentoe da Bacia de Taubaté ocupavam áree maior do que
a atual e que, ports.nto, oE llmltee åtuala da bacia eão en
grande parte eroBlvoÊ,

O relevo colinoeo suave euatentado peloe eedimentoe da
Bacla de Taubaté faz com que oe cortee de eetrada eeJam pouco
expreeeivoe. A eequêncla eedLmentår pode Ber nelhor apreclada
naE Inúmerae cavaa de arelê da reglão, infelizmente nem Bempre
com aceaelo I ivre .

Oe contatoe entre oÊ eedlmentos e o embaeamento
crietalino mostrare.m variaçõee efgniffcativae. Na porgão maie
centrå1, noÊ corteB da Rede Fenrovlária Federal S.A. (RFFSA),
raroÊr contatoe fo:rarn observadoe, moetrando-ee locaLmente
condiclonadoa Þor faLhae normale e, na maloria da vezea,
eeeentadoe eobre uma euperflcle eubhorizontal. Na borda eul oe
contatoe moÊtraram-Ée em geral planaree (pontoe SB1-131, NE4 -
6), .Iocal"mente irregularee (ponto SB2-133) com mergulhos
variadoe de 20 a 3 Braue em dlreçäo ao centro da bacla.

Oe eedimentoe moetrararn-Be baatante conetantee em suaE
felçõec com a maiorla dae expoeiçõee domlnadae por uma
aeeoclaÇão eemelhante.

Na cava de areia Luao (ponto SB1-191) fol examlnado um

corte com cenca de 15 ¡n de altura, apreeentado na figura 3.1. Na

baee ocorre arela r¡édia a groesa, arcoeeana, com grãos pouco
arredondadoe, apresentando eetratlficações cruzadae tangenciaie
à baee. Para o topo há um afinamento progreseivo da
granulometrla, chegando a um eiltito clnza esverdeado. A camada
eobreJacente principia com micro-cong lomeradoe com eelxos de
quartzo, fel-depato e frãgmentoe de elftfto da camada eubJacente
com matrfz de arela nédia, arcoaeana de cor creme. Em direção ao
topo há novaÌoente uma nftida gradação para fraçõee male flnae,
reeultando em eiltito com alguma arela fina, cinza esverdeado. A
gradação de granulometria ¡>ode eventualmente reeultar na
indivldual ização de bancoe de até um metro de siltito. Eete
ciclo de eedlmentação repete-Êe por maie trêe vezee, em dlreção
ao topo.
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FIGURA 3. I.- COLUNA COMPOSTA DE SEDIMENTOS DA BACIA DE TAUBATÉ



61

Em afloramentoe naloree pôde-Be obeervar que aÊ, camadae
mogtrâm grande contlnuidade lateral e um pronuncl-ado
paraIeIlemo. Em termoe de eetruturae aedlmentar.ee, aIém da
eetratlficagão gradaclonal é comum a ocorrência de
eetratiflcação cruzada eimétrica Junto aa porqõee male baeale,
ou eeJa, nae fraçõee arenoBats. Gretae de contração no Biltlto
preenchldae de arenito arcoseêno foram obeervadas em um l-ocal ,
evidenciando exÞoeição aérea. A p¡eeença de eeixoe de elltito da
camada lmediatamente lnferior no6 microconglomeradoe indica a
atuação de proceeeoe de canibaliemo.

Eete arranJo de eedimentoe foi obeervado na maioria dos
pontoB da Bacla de Taubaté, entretanto em um delee (ponto SB1

548) fol encontrado um nível de elltito de coloração cinza claro
com fragmentoe eubcent imétr lcoe de feldspato e quartzo, que
apreaentava um aspecto ruiniforme, com cavldadee, eu8eetivo da
åtuåçäo de proceeeoe de dleeolução, Interpretado como poeeivel-
nlvel de callche.

Sedímentoe de prováveJ- ldade terclária ocorrem por vezea
aeeocl-adoe a falhamentoB, como é o caeo no linite norte da área
de peequiea (ponto NC3-72), onde mll-onitoe da falha do rlo
Jaguari acham-ee recoberto6 por eedimentoe arroxeadoe eilto-
arenoÊoE, aoe quale intercala-ae banco irnegular de materlal
groeeeiro, baBtânte mal eelecionado (eetrutra de eorte e
preenchlmento), con eeixoe pouco eeféricoe de até 4 cm de
dlâmetno. Tal banco apresenta alnda notáveI eetratlfieaçao
gradaclonal. Oe milonitoe revelam movimentaçåo complexa, pole
além de lineações subhorizontale eBtão preBenteÊ eepelhoe de
falhae com eetrlae lndlcatlvae de movlmentação vertlcal,
eugerlndo controle eetrutural na depoeição doe eedimentoe,

Outro afloramento apeaar de inteneamente alterado, moetra
saprolito de gnaleee eobre eaproLito de arenlto ârcoÊeano, o que
reforça as evidências de atividade tectônica cenozóica, fato Já
comentado l>or Rlccomini (199O).

Quanto à eedimentação, brevee comentário podem aen
tecldoe. OE depósitoe aluviaie eetã.o ligadoe à dnenagem atual,
eepalhando-ae por área coneiderável, com pequena eepeÉe;ura. Näo
ee observou nenhum aluvlão EoerEuido ou falhado. MeIo et al.
(1986) Bugerem que a grande á.rea de ocorrêncla e a pequena
eEpeB6ura dos depósitos eeriam indicatfvas de que ÕB meEmoB
inetalaram-ee eobre euperflclee de eroaã.o eecuLpidae eobre aB
rochae Pré-Cambrlanae e do TerciárIo.
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Ae caracterleticae doe eedlmentoe terciárloe acima
citadag como, a alternância de arenftoe ¡nédioe lmaturoa com
elItltoe, estratlflcação plêno-paraLeÌa com grande contlnul,dade
lateral , eetratiflcação gradacional, canibalieno de formaçõee,
preeenga de gretas de contragão, eão alnda at,rlbufvele a um
ambiente fluvial de planlcle aluvionar ou fluvial de barrae.

O nlvel de callche lndicaria condlçõee cllmátlcae de
aridez, como apontam Coinbra & Rlcconini (1985).

3.2- LITOIOGIAS PRÉ_CAMBRIANAS

Regionalmente a área de peeguiea eetá limitada à norte
pela Zona de Ciealhamento do rlo Jaguerl, 9ue colocaria em

contâto rochae atribuldae ao Grupo São Roque e rochae do
Conpl-exo Santa leabel ( Campoe Neto et aI.,1983; Campoe Neto &
Baeei, 1983). O limite euL da área é demarcado pela Zona de
Ciealhamento de Cubatão, feiçåo tectônlca que Juetapõe o
Complexo Embu ao Complexo Coeteiro (Haeui & Sadoweki, 1976).

Entre eetee dole Llnltee a área de peequlea é eubdivldlda
Þela Zona de Clealhamento de Guararema (Falha de Guararema de
A1vee, 1S75 ) . Eeta importante descontlnuldade , marcada Þor
eapeggs. zona de r¡ilonltoe e ultramilonltog, JuÊtapõe os
Complexoe Rio Capivarl,/ Embu ê. norte, e o Complexo Pllar a eu1
da falha.

Oe Complexoe Rlo Caplvarl (ProterozóIco Inferlor,/
Arqueano ) e Embu (Proterozólco Superlor) estäo en contato
tectônico, em uma eÊtrutura 6lnforma1 , onde o primeiro ocorre no
nrlcleo da eetrutura, configurando lmportante invereão
estratlEráflca.

Oe motlvoe que conduzern a compart i¡nentação da área em

trêe conJuntoÊ eão, reeumldamente, a pregença de aeeociaçõee
IitoIóglcae dietintas em cada domínio e um contraetado grêu
metamórfico atribufvel à follaçåo principal doe Compl-exÒa Embu e
Pi lar .



Crltérlo adicional para a Betr>a.raçã.o deetae unldadee é a
aeeoclagã.o de rochae lntruelvae presenteg em cada untdade. No
Complexo Enrbu predomlna uma aeeociação de quartzo-
monzonLt o/EranodiorLto /EranLto e no Complexo Pllar a aeeoclaçã.o
de rochae lntruBlva.e é conetitufda eeeenclalmente por granlto
porflróide,zgranlto a duae mlcae.

3-2.1. Complexo Rlo Captvari (Cat)

O Compl-exo Rlo Caplvari oconre ao centro da área de
peequiea , em grande parte recoberto peloe eedlmentoe da Bacla
de Taubaté, Ae melhoree expoej-çõee pratlcamente únicae, dentro
da área do Mapa Geológico, eã.o encontradae noe cortee da Bede
Ferroviárfa (RFFSA) na porção en que eeta é paralele ao tragado
da Rodovia doe Trabalhadoree (SP-O70) - Fora da área do mapa,
boae expoeiçðee localizam-ee noel cortes da Rodovia doe
Trabaltradoree (e.e. trevo para ltaquaquecetuba ) , bem como em
cortes da rodovfa AruJá - Mogl dae Cruzee (SP-O88).

A eecaeeez de afÌoramentoe e eua dfetribuiçäo eepaclal
deefavorável (eob oE gedimentos da Baciâ de Taubaté ) impedeu¡ que
oa tlpoe petrográftcoe encontradoe eejam mapeadoe corn malor
acurária, eendo portanto enfeixadoe no Mapa Geológico (Apêndice
1) em uma únlca unldade, o Complexo RLo Caplvari, embor.a I>oelea¡n
Ber distlnguldae as unidadee de blotlta hornblenda gneleee
tonalltleo porflrótde e hornblenda blotita gnaleee tonalltfco
homogêneo .

Do ponto de vieta egtrutural o Complexo Caplvarl ocupa o
ntlcleo da elnforma lnvertida, principal eetrutura da área de
pesquiea, cuJa llnha de charne j.ra Beguiria aproximadamente a
llnha longitudinal méd1a da área de af l-oramentos de sedimentos
da bacia. Maie detalhee sobre a eetrutura da área são abordadoe
na eeção relativa à Geologia EstruturaÌ.

3.2.7- 1. AnflbóIfo biotlta' gnaieee tonalítico

A6 expoelções de mala fácil E.ceBEo deete tipo
petrográflco poden õer encontradae na rodovla que figa èa
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cidadee de AruJá e Mogl dae Cruzee (Mo8l-Dutra, SP OgB), cerca
de 7,O km em direção a Mogi apó6 o entroncåmento com a eetrada
que eegue en dlreção a ftaquaquecetuba, Afloramentoe de grandee
dimeneõee, vertical e horÍzontal, capeadoe por sedlrnentoe da
Bacl-a de Taubaté, eão encontradoe noe corteê da Rede Ferrovfária
Federal nae proximidadee do Balrro Miracatu.

O tlpo petrográfico prtnclpal é um hornblenda blotlta
gnals6e cinza nrédío a escuro, leucocrático (M= ]-2-t5),
granobláetico, de granulação média, matrlz equt a.

J-nequigranu Iar . Do ponto de vieta de eetrutura, doie tipoe ee
destacam, ÕB termoe Þorflróldes com crtstalB ocelarea de
anflbóIlo com cerca de 0,5 a 1,O cn e megacrietaie ocelares de
plaglocláelo branco a clnza cfaro com Z a 3 cm de elxo maior e
oÊ termo6 que exiben bandamento centlnétrico conferido pon
alternância de bandae ma16 rlcaõ em máflcoõ.

Este bandamento conforma dobrae íntrafoliaree rompidae
(que âfetam foliação anterlor ) e por vezes deeenha flgurao de
redobramentoe de padrão tipo 3 (em laço) (Raneay, 1962).
Allnhamento de mega-crletale deeenham dobras dentro do
bandamento.

São obeervados Leucoesomae trondhj emitó idee (br,anco)
portadoreB de hornblenda, dobrados com o bandamento e
eventualmente plano-axiat Àe dobrae que afetem este bandamento.

A composição é essencialmente tonalitica (estimatlva
vieual), com quartzo, plagloclá6lo (andeeina), anfibóIlo verde
eEcuro a verde azulado (em algumae amoetrae duas veze! Inaiõ
abundante que blotita) e biotlta eEverdea.da. O feldepato
potáeeíco ocÕrre em proI)orçõeB pouco etgnlflcativae. Oe
acessórioe são prínctpalmente titênlta, ãflanfta e apatitâ. É
conurm a asoociação em lâmina de anfibófio, biotita e opaco6.
Sericita ocorre como produto eecundário no pfagloclá6io. A
textura granobláetica exlbe feições de deformação taie como
mlcrogranulação nae bordae de megacrietale e alEunB crletalB de
quantzo necrl6talizadoE,

Tipos petrográficoe aesociadoo pÕdem 6er obeervados noe
afloramentoe da Rodovia doe Trabalhadores (SP-070) onde ocorre
hornbÌenda biotita gnaleee granltlco, cinzå médlo, leucocrátlco
(M= L2-15), porfiróide com mega-cri6tais de 0,5 a 3 cD, que
apreBenta grande volume de bandae de eepeseura decimétrica de
biotita gnai6õe cinza, granitico, foliado. TaiB bandaÊ moetram-
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Êe intenBamente dobradaB, deBenhêndo figurae de lnterferêncl-a do
tipo 3 (Rameay, 1967). Pneeentee também bandae anflbolltlcae.

Outro tipo petrográflco aeeocfado é um mlgmatlto de
eetruturas estronátlca, "echlferen" e "schoIlen", de melanogeoma
gnáiosico cirrza claro, de gnanulação média e estrutura flnamente
bandada .

3.2-I-2. Anflbólto biotita gnai6Be tonalltlco

As meLhores expoelções deeta unidede eão encontrada noe
corteg da RFFSA, no emboque de um túneI Próximo ao Balrro
Miracatu.

Trata-6e de hornblenda bíotlta gnaleoe clnza médlo a

clnza eeverdeado de compoelção tonalítlca, leucocrático (M= 8).
equiBranular a inequigranular e média granulação.
Macrosccipicamente mo6tra-Be horoogêneo, embora com proeminente
lineação de estiramento de anfibóllo. Apresenta como feição
peculiar a faellidade de partÍção em placae. Dietingue-ee do
anterior pela granulação rnédia, índlce de cor e estrutura.

O Þfaglocáeio é em geral Ilmpido, apreeentando por vezee
geminações encurvadae, a hornbl-enda é verde azufada cLara,
frequentemente intercrescida com blotita (verde e6curo a cor de
palha) e tftanlta- Oe aceesórios princll¡afe aLén da titanita eão
zircão e apatítå.

Aesociados ao anfibólio blotlta gnêieoe foi obeervado um

biotita gnaleee clnza e6curo, leucocrático (M=15-2O),
equigranular de granulaçã.o nédÍa a fina, grenofeI>fdobláBtÍcÒ,
homogêneo. Apreeenta bandae de 0,5 m de material" quartzo-
feldepático róseo, sem anfíbófio que se injetam paralelamente ao
marcante bandamento pre6ente. Veloe rosados com anfibóIio,
tanbém paralelos ao bandamento, foram obeervadoe maiÊ
eepareamente.



3.2.2. Domlnio do Complexo Pilar

O domfnlo onde ocorre o Compl-exo pllar ocupa a negião
centro-eul da área de peequiea, limltado a norte pela importante
Zona de Ciealhamento de Guararema e â Eul- I¡el-e Zona de
Clealhamento de Cubatão.

Neete domlnlo foram cartografadae ttëe unldadee de
mapeamento, dominadae poÏ' metaÊBedimentoa, quêtro corÞoÊ,
granltlcoe (Granltoe Mogi dae Cruzee, Sabaúna, Santa Catarlna e
Itapetl), além de ocorrênclas leoledae de turmalina granítoa
bnancog ,

A deneÍdade de åfloramentoe deecritoe é maiÊ baixa
comparat ivamente ao dorrfnio do Conplexo En¡bu devido a profunda
ålteração dae rochae Bupre.cruetale do domlnto pltar.

3-2.2- 1. Blotita muecovita xteto (pnx)

Eeta unidade é a de maior expreeeão no Conplexo ptlar.
Engloba blotita muÊcovita xl6toÊ, granada biotita xitrtoÊ,
quartzo xigtoe e muecovlta blotita gnaieee bandado,

O tlpo petrográflco principal , que empre8tå o nome à
unidade, é encontrado eob a forma de um eapr.olito de coloråção
marrom-averme l-hado e a6pecto terroBo, a rocha quando menoe
alterada moõtra-Ee de coloração acinzentada.

Trata-ee de blotlta muecovlta xieto de granulaçã.o nédia å
fina, textura lepidobláetIca a lepidogranobláet ica noa nlveie
maie quartzoeos, com nóduloe LentlculareE brancoB de muecovlta
( Fotornicrografla 3,1. ver também fotomicrografiâ b-1 no capítulo
5, dedlcado à Microtectônica e Metamorflemo). Localmente
deeenvolven granada e plagiocl-áeio, e enbora eeJam relatadae na
Iíteratura, não fora$ detectadåB flbrollta ou eBtaurollta. Como
aceeeórl-oe åpneaentan zircão, opacoa e epatita. Male raramente
foi detectada monaz lta -



: Unidade de muscovita biotita xieto.
Microdobra afetando uma xietosidade pretéríta (Sr). FoIiação
pri.ncipal (paralela ao lado menor da foto) é Sz. Nicois ,t,t, Iado
maior da foto 5,5 mm.

Sob o microecópio oE xietoa mostram diferenclaçäo em

bandae de fíloeeilicatoe e bandae mais quartzoeae, e em uma

amostra apreBentava bandas eeparadae de muscovita e biotita.

Granada biotita xisto 6ã0 eemelhantes a rocha anterlor do
ponto de vieta microecópico e locallzam-ee preferenc ia lmente na
região entre oa Granítoe Itapeti e Sabaúna.

A eete./eudeete de Mogi dae Ct:uzee, ocorre r¡ma rocha de
cor de alteração arroxeada, fina, lepidobláetica, com bandamento
lncipiente que forma bancoõ métricos. A rocha mostra quertzo,
muscovita e pintee brancas de feldepatoe alteradoe, o que fol
interpretado como níveíe de meta-arcó6eo,

Bandae centimétricae de quartzo
micáceoe eã.o encontradas con frequência.

xiato quartz Ítos

Tfpo petrográfico vo l-umetr icamente muito importante é uma

eequência ritmica como a que ocorre a euf do Granito Itapeti.
Trata-6e de biotita quartzlto algo feldspátlco avermelhado,
maciço a Levemente bandado, de textura granobláetIca, granulação
média a fÍna, lntencalado com quartzo biotita xieto, tambérr
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l-evemente feldepát,lco, vepmè1ho arroxeado, leptdobláetico de
fino a ¡nédlo. Turmalina preta ocorre em amboe oe lltotlpoe.

Não há evidênciag de metamorfiemo de contato, nag
proxlnidadee doe corpoe granitóideg aI>enêa um pequeno incremento
na granuJ-ação do xlsto alétn de acfculas de turmalLna negra que
ao microecóplo moetram em geral- de núcIeo azulado e borda
eeverdeada, Próxl¡no aog contatoe doe corpoa de turmallna
leucogranlto, é comum encontrar-Êe boleõee decinét,rlcoe de rocha
pegmatólde em melo à follação principal.

3.2.2.2. Rochae Cálc io-Si I icát icae (Pce)

En localidade conhecida como Jardtm São Bento, nae
adJacências (a leete) de Mogl daa Cruzee, ocorrem núcleoe eemi-
alterados de rocha metêbáaica em meio a bandas métrlcae de uma
aLteração ocre èrgiloea. A rocha é um anfibolito eeverdeado, de
granulação nédia, onde ee dietingue r¡ma matníz fel-depátlea (Já
caulinizada) e manchae ocre (anfibólio). Eeta rocha acha-ee
aeelnalada no Mapa Geológico (Apêndice 1 ) como ocorrência
isolada 4.

Ao microscóplo revela tratar-ee de uma rocha alterada
donlnada por crletale de dl-meneões irregular:ee de andeeina
cálcica ( An¿e) e a um anflbólio verde claro provave Imente uma
hornblenda com lncIueõea de quartzo, reeultado do metåmorflsmo
de piroxênloe. A blotitê é pleocró1ca de verde a cor de palha, e
como aceeeór1o obÊervårl-Be aglomeradoe de titantte creecendo
eobre opacoe.

Encontra-ee aesoelada, em eecala de afloramento, rocha
cé.1c io-ei l icát 1ca, totalnente alterada. Caracteriza-ee por ums.
alternâncla de bandas centlmétricae a decfunétricae de cor
arroxeadà, (naclea, fina, argilo6a e 6em quartzo) e bandae de
alteração amarelada igualmente maciças e finaa.

Em poucoe aflorementoe, onde a banda anroxeada Laeume
eBpeE6ura métrica, obeerva-ee uma eepécie de estratificação
gradacional decreecente para o topo de manchae anguloeae, que
foram lnterpretadae como grãoe de fetdepato. Tale obeervações
Êugerem tratar-ee de provável contrlbuiçäo vulcå.n1ca (tufo? ) de
ns.tureza íntermediária a báeica -
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3.2.2.3- Biotlta Gnaieee (Pbg)

Eeta unldade ocuPa u¡na falxa de eePeeeura nédia de 1 km

no Mapa Geológlco ( Apêndtce 1) deede a reglão do balrro São

Paolo ( eubúrbto de Mogi dae Cruzee) até a folha de Jacaref.
Locafiza-ee entre oË Sranltoe ltapetl e Sabaúna e por encontrêr-
Be em contato com o rlltlnro fol lnterpretada, durante parte do

trabal,ho, como borda gnáieeLca do granito.

O exame de lâminae petrográficae evfdenciou dlferengas
no6 minerale aceesórioe doe bfotlta gnaiese em rel'ação 6o

Granito Sabaúna, e eÊte fato indlcou a neceeeldade da

lndividual ização deBta unidade '

Mapeamentoe recentes (Glmenez et aI.' 1991) na folha de

Jacaref deel-gnaram aE faixae de blotita gna166e toneffÈlco
(baeaie do Complexo E¡nbu ) de GnêiBEe Gumeatlnga' eendo que uma

deetae faixae moetra continuidade com a unidade de biotlta
gnaisee.

Macroecoplcar¡ents trata-Be de uma rocha cinza eecura a

negra, leucocrática (M=1O-12), inequi8ranular de ßranulação
rrédia a fina, Iocalmente com megacrletaie de 2,O em deetacadoe
da matrlz, de egtrutura homogênea folíada.

Compoeicionalmente trata-6e de Sranodiorito com

plagiocláeio eaueeurittzado e quartzo lfmpido- A blotita é de

cor verde amarelada å, ma.rrorn, e os aceÉBórloe Prlnclpaie eão a
aÞatlta, opacog e eventual zl-rcão.

3.2.3. Do¡nínio do Complexo Enbu

O domÍnio do Complexo Embu ocorre margeando o "núcleo" de

rochae do Complexo Rlo Capivarl-, tanto a norte quanto a eul
deste. ConetÍtui-ee por uma grande unldade de gnaleeee e xistoe
metapelíticoe, onde intencalan-se rochae cálcio-siIicáticae,
anfibolltoe e quartzitoe. Um outro conJunto é repreeentado tr)or

blotita gnaieeee porflróidee de origem deeconheclda.
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Foram eepar.adaB tsete unldadeB de mapeamento, que ocorrem
lntimamente aeeociadae, por vezeB com intercalaçõee entre aB
unidadeg em eecala de afl-oramento.

Ae unidadee foram nomeadee eegundo a rocha predomlnante,
sendo el-ae gnaieeee bandadoe, quartzlto de partiçåo en placae,
blotita gnaleee dlorrtico aeeociado a rochae cárc io-ei l- rcát icae,
elLllmanita granada bfotita xieto parciarmente r¡rgmatlzado,
nlgmatitoE de meBoe,E'oma gnáleeico, biotlta gnaieee r¡lc¡o_
porfiróide e anflbóllo btotita gnaleee.

3.2.3. 1. Gnaieseg Bandadoe (Egb)

A ¡¡l3=L" de gnaieeee bandadoe dtetribul_ee em tree falxae
n6o .uperiores a 1.OOO m de eepeseur. em napa, duae localizadae
å. norte de Santa Ieabel e a terceira a norte de Guararena,

Esta unidade foi deelgnada de forma genérlca uma vez que
nuitoe tipos petrográficog podem eer reconhecido6 em eecara de
afloramento, aem que haJa dtecordâncla. Claro exemplo pode eer
obeervado nos cortes da rodovia que rlga ae cidadee de santa
reaber e rgaratá (sP-os6) onde em r¡m rlnlco afloramento for.am
r.econhecidoe até oito tlpÒs petrográftcoe.

A rocha prlnclpal- desta unldade é um gnaieee centlmétrica
a dee imetricflrente bandado de biotlta gnaleee granodioonftlco e
hornblenda btotita gnaiese de cor clnza médlo a eecuro,
Ieucocrát1co (M= 12-15), equigranula¡ de granulaçåo néd1å e
granobláetico. Comumente apreeenta bandae de granlto branco,
leucocrátlco de granulação rnédf a.

Si L l imanita-granada biotita xiato poderia eer deeignado
por eillimanÍta gnal'Êe, pois o volume de feldepato eetá próxfmo
ao li¡níte de 2O%, porém para reeealtar Bua eatrutura, optou_Ee
por deefgná-1o de xlato. Trata-se de rocha eempne alterada de
coloraçã.o acinzentada ê mar¡om aclnzentada, de granulação nédia,
textura leptdogranob láet fca . Encontra-ee nlEmatlzado por
leucoesoma branco a roeado, deecontfnuo, inequlgranular médlo.

Ocorrem alnda bancos métricoe de um materlal de diflcil
identificação, com pouco feldspato, muíta hornbl,enda e btotlta,
contendo bandae de blot,ita granlto equigranuLar róeeo. Bandae do
hornbÌenda biotlta quartzo monzonito porflrólde podem Eer



obaervâdaB lntercaladag a eeta unldade, e em ì.lm caeo leolando um

xenóIlto de encalxante.

Ern or¡tro local onde Predomina blotita gnaieee de

alteraçao arroxeada, ocorre a lntercalação com outro gnaieee de

cor averme lhada, a-nboe de Sranulação rnédla, eob a forma de
bandas centimétrlcae a decimétrlcag de Enaleee cálclo-Ëi l- icát ico
e granada-blotlta gnalase clnza médfo, de granulação média.
Localmente ocorl-em bandae do anfibóI10 biotltâ granito gnaieee.

Tlpo petrográfico regtrito pratlcamente à falxa central é

um btotita Sranada gnaleee branco (M= 10) inequigranular e

porfíróide com megacrletale de feldepato branco de 0'7 a 1'0 cm'

de Eranulação média. Eeta litotogla eofre brueca di¡nlnu1ção de

eEpe8Bura em mapa sob oe aluviões do rlbelrão Figuelra, a leete
de Santa leabel, em comportamento não entendldo.

3.2.3.2. Unidade de Quartzito (Eez)

A unidade de Quartzito aPreaenta deetaque rnorfológlco'
podendo ser reconhecida meeno em lmagene de eatéIite do tipo
LANDSAT. Trata-ee de eenra línear que é "groeeo modo" o limite
eul-/eudeete da expoeição doe eedlmentos da Bacla de Taubaté.

Eeta unidade Poeeui esPegsura em mapa de 5O0 m e extengão
de 13 kn, orientando-ee na direção N 55 E. Correeponde ao traço
da Falha de São Joeé de Haeui et al. (7977 ) e embora åpreaente
rochae co¡n felçõee protomi lonlt lcae, aa caracterfetlcae de

deformaçäo eão equivalentee aB demale rochae do Co¡nPl-exo Embu,

tornando deeneceeeário aesínalar o traço de uma falha.

O quartzito é uma rocha branca roeada, de granulaçåo
¡nédla, granobláetica (recrietalizada) e impura, Poie bastante
feldepática e micácea e apreeenta partição em placae. Eetá
lntercalado corn biotlta gnaíÉae quartzogo de cor de al-teração
vermelha roeada a eebranquiçada. Esta rocha, com bandae de 2 a 4

cm de e6pes6ura é granobláetiea, de granulação média'
equigranular, com aproximadamente 50% do volume repreeentado por
quartzo, Podem aer obeervadas dobrae lntrafol-iaree deeenhadae
pelo gnaleee quartzoBo.



3.2.3.3. Gnaieee Diorftlco e Rochee Cálc1o-SiLicáticae (Edc)

Esta unidade ocorre å. noroeete da rodovlå Preeldente
Dutre (BR-116) e inclui a cidade de Santa leabe1 em sua área de

ocorrêncla. Forrna uma falxa de 2.2QO m de largura em mal>a' Bendo

limttada a norte e a eul pelos quartzo monzonlto Santa leabel e

granlto AruJ á.

O Snaiese diorltlco é uma rocha que em euPerffcle aemÞre

é encontrada alterada. Forrna um Bolo argiLoco maciço' vermelho-
vlnho, com bandae clarae de col-oração roeada. Predomlna na

reglão conhecida como Montenegro (Eete de Santa Ieabel ) que ee

caracteriza Þor morfologia de morrotea balxos e a-r:edqndqdoe '
onde escaseeíam até afloramentoe al-terados'

Durante os trabalhoe de campo, a eÉcavação por deemonte a

fogo de um poço de abaEtecimento poeeibilltou a obtenção de

amo6tra6 inalteradao.

A rocha sã é um blotita gnaiese equlgranular, cinza
escuro a preto me6ocrát1co (M = 35-40) ' de granulação f1¡'.,,
Iepidogranobl-áet ico , equlgranular. Apreeenta bandas de material
quartzo-fe ldepát ico Bubcentlmétrlco a centimétrlco que desenham

dobras Dz int¡afol. iares.

Camadae eepesBaB de rochae cáIc 1o-ei 1ícát lceB e nalB
esparsamente bandas de rochas meta-ultram¿íficas Bäo obÊervadae.

As ¡ochae cálcio-eilfc¿ítíeae fornam um coniunto com

bandamento centÍmétrtco a decimétrico que alternå bandae

arglloeae erroxeadae e amarefas. Em um corte da rodovia que liga
Santa Ieabel- à rodovía Preeidente Dutra foÍ aesinalada å

ocorrêncía ieolada 1, interpretâda como prováve1 "roof" em meio
as rochae ígneae.

A rocha é verde e ecuro/c lnzenta , macíça onde se observam
crietais alongados de anfibóIio, de granulação média. Ao

mlcroecópio revela a Þregençâ de dois anfibólios, um de

coloração esverdeada (hornblenda) e outro quaee incolo¡
(actinotita, tremolita? ) além de biotita' epldoto, tÍtanlta e

aIIanita. Em outro ponto da 1â¡nina identificou-ee cfinopíroxênio
eendo corroido Þelos dole anfibóIioe e intercrescÍdo com

epidoto. Em outra Iâmfna foi identlficada eecapolitå '
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3-2.3.4. Unidade de eltlimanita granada biotita xleto (Ex)

A unidade de eilllmanita granada biotita xisto ocupa três
faixae, a n¡aíe eetentrlonal ocorre deede o trevo para Santa
IeabeI no rodovia Preeídente Dutra até oe limiteg da área de
peequiea atravée da Fazenda São Judae Tadeu. As demaie falxae
ocorrem entre otr gnaieeee nricroporfirob láet icoe (Eep) e a
unidade de Mlgmatltog (Eng).

Em nenhum momento foi poeelvel encontrar rocha
lnalterada, aeu aepecto é terroeo, marrom arroxeado a clnza
prateado quando nenos alterada. O tlpo petrogr.áflco ÞreBente
correeponde a um ellli¡nanita granada bÍotita xlsto, médio,
lepldobláetlco, milonÍtico. Mineralogicamerìte ocorre blotlta
fortement,e pleocróiea de marrom cIåro a marrom avenmelhada,
feldepato potáeÊico, raro plagiocláeio e ei]limanlta ( eob a
forma de cristais pnismáticog ou como agregados de fibrolita) _

Como acessórios, ocorrem zirc.ä,o, ope.co6 e ¡ror vezea monazita.
Muscovita é rara e ocorre em placas junto ao plagl-ocláeío ou
sill-imanita ( Fotomicrografia 3.2. Ver também Fotomierografiae
5.2- e 5.3. no Capítulo dedicado ao Metåmorfisrno).

Fotomicroprafia 3.2-: Alteração de granada (naterial de cor
avermelhada). Observar pequenoa reetoÊ de granada e "coroa., de
sllllmanita prÍemática (¡nineral lncolor de alto relevo, clivagem
inclinada) intercrescida com biotita. Nlcoís //, Iado malor da
foto 5,5 mm.
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A unldade eetá mignatlzada como demonBtrado pela preeença
de bandas de natureza quartzo- fe ldepát icae que, embora Bem
grande contlnuidade Iateral , empreetam aBpecto eetromático à
rocha.

3.2.3.5. Unldade de migmatitoe (Emg)

A unldade de mlgmatltoe eetá llnltada a u¡na pequena cunha
trlanEular cuJo limite eul, de direção N85E, eão oa mtlonltoa dê
Zona de Ciealhamento de Guararema. O limite Nhl ee faz de forma
traneicional com a unidade de eiIllrnanlta granada biotitå xisto
(Ex). Apeear da transição para o ellIlmanlta xleto, a
índividual ização deeta unidade bueca reeealtar dlferençae na
inteneidade de mfgmatfzação.

Os tlÞoe petrográflcoe princlpale de meBoaBonE eã.o

ei I I inanita-bíot l ta xieto, biotita gnaleee mllonftico e blotita
6naieee mlcroporfiroblástico. A cor é eempre acinzentade,
tendendo a avermelhada em afloramentoe maie intemperizadog. As
bandae leucoeeomáticae eão, em geral centlmétricae, nae podem
chegar, localmente, a dlmeneõee decimétrlcae. Têm compoeição
quantzo- fe ldepát ica e granulaçåo grotsBê ê eventualmente
peEmatóide, e conferem à rocha eÊtrutura de miEmatito
eetromático dobrado .

Alcune cortee dentro da cidade de Guararema moetram
¡niE¡natitoe maie evol,uídoe, com eBtrutura "echlieren" a
nebulítlca (Mehnert, 1971), indícando acentuação do proceeeo de
rnigmat i zação .

3-2.3-6. Biotita gnaloee granítico microporfiróIde (Emp)

Esta unldade ocorre em contato a eul dos hornblenda
biotita gnaieeee tonafíticoe do Complexo Rlo Capivari e é deeta
forma conelderado como base do Complexo Embu, Boae expoelçðee
ocorrem nog corteõ da Rede Ferrovlárla Federal, a leete do
bairro São Bento, aesim como noe cortee de pequenåa eetradae
vicinale que partem em dlreÇão a NW a partlr do åBfâIto da
rodovla Guararena-Dutra na reglão do trevo de Guararema.
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O tlpo petrográflco prlncipaL é um biotlta gnaleee cinza
néd1o, Leucocrátlco (M = 10-14 ), mlcroporflrobláet ico, de
granulação médla, inequigranular médla e textura. granobláBtlca,
comunente mllonltlca. Da ¡natriz deetacam-ee abundantee crlataiB
eubcent lmétr icoe ocelares de feldepato branco, crl-etaie maloree
aão reroa. Ocornem alnda finae bandae eubcentimétricae a
centlmétrlcaB de material quartzo- fe Idepé,tico de granulação
nédia.

Interialam-ee neBta unldade, bandae declmétricae a
métrlcae com cor de alteragão arroxeada, vermelha clara a
eecura, de biotita gnaisee bandado, cl_nza nédio, leucocrático (M

= 20-25), Eranoblástico, equigranuJ-ar de granulação médla a
fina, placoeo, com provável compoeiçäo dlorltica. Pode¡n ocorrer
bandae métricae a bancoe decimétrlcos de hornblenda biotita
gnalese de compoeigão tonalftica, homogêneo, granobláetico,
inequigranular, de granulação nédía. Outro tlpo petrográflco que
ocorre eubordinadamente é um muecovita-granada-biot lta gnaleee
cinza claro a branco, Ieucocrático (M= 5-7 l, inequl a
equigranular, médio, que aprle6enta um bandamento eubcentimétrico
quartzo- fe Id6pát 1co -

Tipoe petrognáflcos baÊtânte pecullaree e eeta unldade
aã.o bandae métricae de biotlta gnaisee e de anfibollto. O

blotlta gnaÍeae de coloração cinzenta méd1a a eÊcura (M = 15-
20), granobláetlca a granolepidobtåst lca, lnequigranular, de
granulação rrédia e eËpargoa porfiroblaetoe de O,5 cm de
feldepato,O anflbolito eempre al-terado, caracteriza-se por um
eolo de alteração alaranJ ado,/ocre , argiloeo, lsento de quartzo.

Um últino tlpo petrográfíco obeervado é u¡n granada
blotita gnâlsae, clnza rnédio, leucocrátlco (M = 15-20), de
textura granobláetica e lepidogranobláet ica, que aaaume aepecto
xietoeo de granulação média, apreoentando alnda bandae
aubcent imétricas quartzo- fe ldep¿ít icae e6parÉa6 que por vezea
chegam a conferlr um aetr>ecto de niEmatÍto eetromático con
Þaleoeeoma xistoso -

3-2-3-7. Biotitâ Gnaiese (Ebg )

Eeta unidade é de pequena expreBgã.o em termos de área.
LoeaLfza-ee a norte doa milonitoe da Zona de Clealhamento de
Guararema, entre oE bairros BelJa-Flor e ltapetl, amboe a oeete
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de Guararena, É conetltufdo de hornblenda blotlta gnai'Be clnza
nédlo, Ieucocrátlco (M= 8-1O), lnequlgranular de granulagão
nédia, gnanonematobláet lco. A ¡ocha poaeui aepecto fgneo, em
melo ao' gnaJ_eeee bandadoe, daf Eua lndlvldual ização como
unldade' podendo todavla repre'entan uma laeca tectônIca da
unidade de gnaleee rricroporflrobLáet ico (EbS).

3.2.4. GR.åNITOIDBS

O eetudo dae rochae granlticae pernitlu dellniter oE
corpoE com mai.or acuré.cia bem como conhecer meLhor a€r faclee
pretsente6. Doie grandes conJuntoe foram eeparadoe, o primelro
doe granitóldee lntruefvoe no CompÌexo Embu e o eegundo doe
grånitoE lntrueivoe no ComÞlexo pl1år

3.2.4.1. Granltóidee intrueivoe no Conplexo piLar

3-2.4.1. 1. Granito ltapeti

O granito ltapeti ocorre na porção central da área,
formando um corpo alongado de direção aproxlmada E-w. Af r-ora a
norte da cldade de Mogí dae Cruzee e continua para leete até a
eul da cidade de Guararema. próxlmo a e'tê. cidade o granrto eetá
extremamente estinado, co¡n expreÉreã.o em mapa de cerca de gOO m,
em contrs.ate com 06 2,O km no mínlmo na região de Mogi dae
Cruzee.

O contato norte é marcado por brueca paEEagen pars. a
unldade de blotita muscovlta xloto_ A eul- o contalo com aË
enealxantee e6t¿í parcíål-mente encoberto por aedimentoe aruvlaie
da várzea doe rloe Tletê e BotuJuru. euando expoÉto, rnoetra uma
paÉEagem também bruEca para a meema unldade de xieto encontrada
no contato norte.

Mapae anterloreg como o da Fo1ha Rio de Janeiro, do
ProJeto ao MlIionéelno (Fonseca et êl ., 1gZ9) moetravam
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lnterrutr)ção deete corpo a eul de Guararema, naa proxfunldadee da
Linha da RFFSA, todavl-a eegõee realizadae naquela área moetra
ocorrêncla do Grånlto Itapeti em amboe ladoe da ferrovla.

Macroecopicemente, t¡ata-Ee de ¡¡ma rocha cinzenta eecura,
leucocrÁtlca, de granulação média, com megacrletalo de feldepato
branco-roeado, que podem atlnglr cerca de 3-4 cm, Dentro doe
limltee da área de peequiea, parece eer o granito que êpreeenta
aB menoree varfaçõee faclológicae. É eempre clnzento com M = 8-
12 e frequentemente apregenta titanita vlefvel a olho nu. A
follação conferida pela blotlta tem Beu traço paralelo ao elxo
maior doe megacrletal,s de feldepato. Tal- follação é paralela a
foliaçäo principal doÊ xi6tÕB encaixantee que é uma xietoeidade
Sz, ondulada por De. A follação é particularmente lntenga na
reEião onde o granlto êI)resenta menor "eBpeaBura", NeËtå r,egião
a lnteneificação da foliação Ee deve prlncil¡almente Eo forte
e,chatamento doe grãoe de feldepato.

Localmente foram obeervados enclavee mlcrogranularee
lenticul-aree, eEcuroa, declmétricoe, bem cÒmo termoa franca¡nente
porfirfticoe, assinalados no Mapa Geológlco com a letra P.

Em l-âmina delgada, a rocha apreaente textura
blaetoporfirft 1ca. Oe megacrf"etale de feldepabo I>otáeeíco eão
centlmétricoB, euedrale de bordoe amedondadoe e a matriz
apreeenta textura granobláetfca . Oe Ê1nalÊ de defor.naÇão eão a
mÍcrogranulaçã.o em torno doe megacrietale, e a poLiBonalização
do feldepato potáBBlco e do quartzo nå matrlz.

Mineralogicamente , a rocha é bâBtãnte almplee com ulna
composição granítica a adamelltlca. O feldepato alcallno ocorre
na måtrlz e como megacnl-etaie centl-métricoe (2 a 3 c¡n). Os
megacrletais apreÊentam geminação em grade e Carlebad e
encontram-Be orlados por uma coroa microgranular de quartzo e
feldepato potássico alérn de mlrmequltae. São ftequentemer¡te
pertlticos, com aE pertltaB em "stringB". Pode apreBentar
inclusões de plaglocláeio ( inteneamente eaueeurltlzado) e
biotlta com clorita. Na maÞLz, apreaentå-ae meno6 gemlnado,
equidimensional e con certa frequência pollgonalfzado.

O plagiocláeio é um oliEoclásio com geminação da l_ei da
AIbita e,zou Pericllneo, foealmente com gemlnaçõee encurvadae.
Apreeenta-se forternente saueeurltlzado tanto noa megacrietaie
ldiomóflcoe como nae i-nclusões em feldepato potáeeico. Em duae
amoetrae o pfaeiocláeio mogtra zonar¡ento normal . Ocorre
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frequentemente eob a forma de mirnequltae ao redor de feldepato
alcal ino .

Quartzo xenomórfico encontra-ee na matrfz, Lfmpldo, com
extlnção ondulante ou com flna granulação ao redor doe
megacr.ietaie de feldepato potáaelco. Noe locale de deformagåo
¡nais intenea o quartzo Be moetra' eetl-rado em cordõee.

O ¡náf lco prlncipal é biotita fortemente pleocróica de
verde amarelada a verde eÉrcuro. Ocorre fsoladamente entre oe
outroe mlneraie ou formando felxee de meama orientagäo. No
úItlno caeo é comum a aeeoc3.ação com ml-neraie opacos e t,itanltê,
Comumente pode invadlr ou creacer eobre oe feldepatoe.

Dentre oê aceeeórloe deetaca-ee a tltanlta, em geral
euedral, onlpreeente nae Iâminae. Em r¡m caeo apreeente-ae com
uma cor de interferêncla de êzuI a amare lo-alaranJ ada . Oe demaie
aceeeórios preeentee sã6¡ zircão, apatitâ, eericita, allanlta,
epidoto, turmallna e opacoe. Clorita ocorre como produto de
alteração da biotlta.

3-2.4-1.2. Granito Mogt dae Cruzes

O granito Mogi dåË Cruzeg, na área da dleeertação, eetá
reetrito à margem direita do Rio Tletê. Todavia, Coutlnho (1gg0)
e Theodorovlcz et al. (1990), nostram que o granlto ocorre
també¡n na margem eequerda do r"eferido rio. No Mapa Geológico
(Apêndlce 1) o granito é representado por um Þequeno corpo de
forma aproximadamente quadrada, com dimeneão de cerca de 1 kmz_

Oe contatoe do granito Mogi dae Cruzee não Bão bem
Ëeguroa, principalmente devido à falta de boae expoeições, além
de encontrê.r-tse recoberto por aluviões. Todavla é certo que
intrude a megma unldade de biotlta mugcovita xl_Btos (pmx),

Macroecopicamente observada, a rÕcha é cinzenta clara
quando eã. e cinza roeada qu6,ndo algo altereda. Tem granulação
nédla e textura porflroldal- OB criBtal-e û)aiores de feldepato
cinzento (feldepato potáeelco) atlngem até 3 cm de elxo m6.ior,
allnhando-ee paralelamente aÕ traço da suave foliaçÊio conferlda
pelas mlcae.

A rocha de compoeição granítlca (e. t. ) apreEenta oÊ
megacrietale de feldepato potáBglco com forma ovalada a aub-



'/9

retangular, com geminação em grade. São frequentemente
pertlticoa, e podem incluir al- guma mlca branca. Seue bordoe eão
comumente limltadoe por mlrmequltae. O plaglocláeio
(oIigocláe1o) encont?a-6e eaueeurltlzado, todavia é poeefvel
di6t,inguir a predon¡lnânc1a de geminação da l-ei de ALbita. A
alteração pode chegar a fonrnar placae bem deeenvolvldae de mica
branca em Beu interlor. O quartzo apresenta-Be, em geral
anedral, llmpldo, em criatåiB de dlmeneão reduzlda, com extinção
ondulante.

Oe máficoe preoentea no granito eão a blotita (4,b%) e a
muecovita (3,O%). A biotlta é marrom pardacenta a marrom
claro/paLha, e tem a peculiarldade de conter muito zlrcão, o que
Ihe confere a6pecto manchado devido å.oB halos pl_eocróIcoe.
Muecovl-ta e eerlcl-ta aparecem de duae formae, seJa como
resuLtado de al-teração no lnterior de feldepatoe eeJa em placae
bem deeenvolvidae Junto a biotita ou isoladamente. Aeeírn, å
aueêncla de crltérioe texturais ÉeguroB lmpede a guallficação da
rlltima como ì.lm mlneral genulnamente primárlo.

Alé¡n da preeença de muecovita e da cor da biotita, oB
acessóríos conetituem-ee em outra dlferença entre oe granltoe de
Itapeti e Mogl. No úItfuno, o prfnclpal aceeeório é o zlrcåo, que
ocorre principalmente como lnclusõee nas biotltae_ Opacoe eão
raro6 e tit,anitå, turmalLna, êpatlta e allanita não fora¡n
obeervadoe. Clorita é comr¡¡n como produto de alteragão da
bíotita.

A textura é blaetoporflr ít 1ca com evldênclae de
deformação como å. mlcrogranulação ou recr ietal tzaçã.o mormente de
quartzo, em torno doe megacrietaie.

3 -2 - 4- 1.3. Granito Sabaúna

O granlto Sabaúna ocorre na porçë,o centro eul da ¡írea de
peequiea. Poeeui uma forma grosselramente 1enticul-ar com
comprÍmento de cerca de 14 km e 4 km de largu¡a A l)orção oeÊte
do corpo augere direção aproximada N 50 E, conquanto a porção
feete eetá orientada em dlreção E-W. Eeta inflexão tr>arece
vincul-ada a deformação imposta
Guararema .

da Zona de Ciealhamento de
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O contato norte, ao menos na parte ocldentåI, é brueco,
colocando-o ao lado doe blotlta muecovLta xlgtos (Pn¡x) Näo há
evldênclae de metamorflemo de contåto noe xlgtog. O llmlte eul
eetá definldo de forma menoa BeÉfura e Begue o rlbelråo Botuquarå
,/Put l¡n, colocando en contato oB meÉrmoa tlpoe litológlcoe.

A oeete da cldade de Sabaúna ocorre uma lente de cerca de
1OO a 150 m de eepeeeura por 2,5 kr¡ de conprl-rnento da unldade de
muecovita xleto (Pnx). Apreeenta também uma reentrância na
região de Céear de Souza no contato com a. meama unidade,
BeguLndo dlreçåo eemelhante. Eetee fatoe eugerem que a lntruBão
do granlto ee deu atravéB de "eheete" paraleloe à follação.

Macr:oecopicamente , apreeenta variagõee de lndlce de cor,
textura e eatrutura. O granito é dominantemente cJ.aro,
leucocr¿ítlco (M= 8*1O), porém eventuafmente pode epreeentar rlrn

lndice de cor M de até 20, Tanbén no ae¡>ecto textural obeervan-
ee dlferençae nltldae, I¡ole a rocha pagga de porflroldal na
bonda para equlgranular de médla a gnotsBa male para o centro do
mac íço -

Eetruturalmente, aÊr É.reae mals lnternae ao maclço
mostrar¡-Be en geral menoa folladae, apeEs,r da ocorrêncla de
zonae pJ-anaree lntensamente folladae. Outra obeervagão
macroÊcóplca. é a de que a muÊcovlta. nã.o ocorre em todoe oB
pontos, eendo maie comum noÉ, granitoe male claroe, ao contrárlo
da biotlta, aempre preeente, Enclavee mlcrogranulanee de
dimeneðee centimétrlceÊ compogtoe eeeenclaLmente por quartzo e
blotlta eão comune.

Compoeic lonal¡nente , trata-ee de um granito do campo 3b. O

feldepato potáeeico al>reeenta-Be como megacrletal e na mètrlz-
Geminação em Erade ten ocorrêncla regufar, rnae gemlnação
Carlebad também ee faz preeente. Oe megacrletaie eäo
frequentemente pertftlcoe (na forma de barrae ou "etrlng" ). A
al-teração eetá pneeente eob a forma de ¡>equenaa manchae
eericlticae. Como lnclueõee nÕB megacrietaiB encontrå.-Êe
plagiocláeio, biotita, eerlclta e clorlta. O plaglocláeio
(olleocLáeio) eet{í fortemente alterado, o que Be traduz na
preeença de LnúmerêB placae de eericlta em eeu no interior,
tornando-o "suJo" ao mlcroecópio. O quartzo lÍu¡pido,
recrletallzado, tem Beua bordoe retillneoe e multoB Iinrítee
indícando eetabilidade (12Oô).

A blotlta, que predomina eobre 6. muacovita, é de
co lore.çã.c' caetanho avermelhada å marrom cfåna. Chama a atenção a



a1

presença comum de zlrcEo. A muecovita ocorre eob a formå de
placae dentro de plaglocláeioe alteradoe, ou como maaaag
lnteraticlais contlguãe À biotlta e/ov ao feldepato. Novamente
faltam critérloa Beguroe para a definlção de eua origem.

Contraetadamente com o granito Itapetl, eurgem aqui como
aceaeórioe tlpicoÊ de granitoe peraluminoeoe, r¡lnerale como
turmallna e granada. A granada forma cristaie euhedrale
milimétricoe aeeocladoe à biotlta. A turmallna ocorre forrnando
crietais anedrale Interetlelaie. Exlbe forte pleocrolemo eendo
zonada eom coree cinza no centro e maia eeverdeadae na borda,
Nota-ee também que o zircão é um aceeeórlo comum a.o contrário
doe opacoe.

O exame de enclave microgranular revela contatoe
relativamente bruecoe cor¡ o reetante da rocha. É conetituldo por
quartzo, plagiocláeio, feldepato potáEÊico e blotita, Bendo ê
úItlma de cor eemelhante à da encontrâdê. nó granito.

3.2-4,1.4. Granito Santa Catarína

O granito Santa Catarlna localiza-se na extremidade SE da
área de peequisa, poeauí una forma aproxlmadamente t,abu1ar, com
dimeneõee aproximadas, na área de peequlea, de B km de 1argura
por 13 km de comprimento, orlentado na dlreção N bO E.

O llnlte eul deste granito é asefnalado na várzea aluvial
do rio Tietê - Em eeçõee reallzadae, tanto de Bfrltlba-Mlrlm
quanto de Noeea Senhora doe Remédíos, em direção å. norte, asgln
que Be cruza o rio Paraitinga defronta-ee com afLoramentoe do
granito. Contudo, em grande parte da rodovia SP-OBB (Btrltlba-
Mlrim a SaIeeópolle) no trecho entre Biritlba-Mlrin e a vila
Noeea Senhora doe Re¡nédioe (fora de área do rnapa ) obeerva-Êe
afloranrentos de granito, o que implica que o granltÕ Santa
Catarlna poderia não se Iinitar 6. norte do rio paraltinga,
hipóteee não inveetlgada face a exiguídade de tempo.

O contato oeõte com a unidade de bíotita muscovita xi6to
6e dá de forma br,ueca na6 proximidades da vila de Santa
Catarina. Oe Iirnltee norte e noroeete do corpo não eão bern
definidos todavia 6eguem aproximadamente paraleloe ao ribeírõ.o
Putlm (víde Mapa Geológico), Na reglão centro-oeete do corpo
conhecida como Cháearae Nirvana foram encontrados afloramentog
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de metaesed imentos, todavia não ee pôde lndtvlduallzar lentee å

exenplo do Granlto Sabarlna.

O til>o petrográfico male cou¡um é u¡n blotita granlto clnza
médio a escuro, leucocrát1co (M= 10), lnequlgranular è
porfiróíde com megacrlstale de feldepato alcallno cinza de 2,O a
3,0 cm euedrale a eubidiornórflcoe, de granul"agão médla E Erogaê.

A follação é intenaê na borda, porém ern dlreção ê.o centro
do corpo mostra esmaecimento. Fato eenelhante E¡e paeaa com a

textura que é porfiroldal na borda tendendo a termog nalg
equigranularea no centro,

A compoeiçåo granitlca a granodiorítlea com feldepato
potáeeico apreeentando pertitaa em "etringe" e mlcrogranulação
e/ou mlrmequitae em Eiua bonda. O plaglocláeio (oligocláeio) 'está frequentemente saussuritlzado. A biotlta é o náfico
prlncipal, de cor eeverdeada a marrom c1aro,/palha, formando
f il-mee ao redor doe megacrietale de feldepato potáselco. Como

aceeeório naie iû¡portante ocorre titanita e eubordinadamente,
allanlta, apatita, zircåo e opacoê, Clorita ocorre em pl-acas na
biotita e muscovita noe plagLocláeloe alteradoe.

Na re8ião do balrro de Santa Catarina foram detectadoe
tenmoe de coloração cinza roeada, Ieucocrátlcoe (M= 6-9),
equLgranular" a lnequlgranular de granulação média.

3.2. 4.1. 5. Turmalina leuco-granito

Turmal-ina Ieuco-granitoe ocorrem em pequenos corpos
lentiforrnee em neio aots metaeeedimentoa do Complexo Pllar e

também doe MÍlonltos da Zona de Ciealhamento de Guararema,
Ocorre ainda eob a forna de bandae centlmétrlcas a declmétrlcae
noe tipos pet¡ográficoe acima mencionadoe.

Inicielnente Interpretado como veioe de material
pegmatóide, em um afloramento exibia dirneneõee de escala
decamétrlca, o que levou a sugerlr eua lnclueã.o como unldede de
mapeamento.

O maior deotes cor¡>oe ocorre a sul de Guararema en
localidade conhecida por Bairno dos Noguelrae- Eete corpo poseuf
forma alongada com larcura de -1O0 m e comprlmento de cerca de 4

km-



Oe contatoe com aB encalxantee eã.o eempre bruecoe, com o
tur¡nallna granito cortando a foliação principal doe xletoe e dae
rochae cálc lo-el l- lcátIcaB. Na regJ-ão próxlna ao contato é comum
que oa xletoe ta¡nbén apreeentem pequenoa prlemae de turmal-ina,

A rocha é um mueeovlta granito branco, ho Io leucocrát ico
(M= 3-5) equigranular de granulação médla a fina, homogêneo a
bandado, eBta úItima estrutura eonferlda pelo allnhamento de
prlemae de turmallnå negra- A rocha é mi]onltlcå e aE turmal-inee
alinhan-ee eegundo a direção do eetlr'amento mlneral.

Mlcroecopicanente exibe feldepato alcalino, oligoclásio e
muecovíta. Como aceeeóríos ocorrem blotlta zonada com borda azuL
aclnzentada cLara e núcLeo verde amarelado páIido e alguns
crietale de granada.

Quadro rèaumo das ca¡acteríEticag doe granltog intrualvoe
no Complexo Pilar é apreeentado na Tabela 3.1.
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3,2.4.2. Intrueivae no Complexo Embu

O conJunto intruglvo no Complexo Embu é conetltuldo por
clnco tipoa de rochae granitóidee, a eaber: anfibó1io-biot 1ta
gnaieae porfirólde quartzo monzonltlco (Tlpo Santa Ieabel ) ,
blotita granodioribo porfirólde (Tipo Geremunlz), blotlta
granito flno equigranular (Tlpo AruJá), hornblenda blotlta
granito microporfirólde (tipo Paratel) e blot ita-muecovlta
granito com eventuaJ. granada e tur¡nalina (Tipo Jag:uarl)

Oe três primeiroe tlpos de granitóldee, dado a
díficuldade de realização de egtudos petrográficoe, foram
eetudadoe com auxflio de análisee qulmícae, sendo a discuesão
doe reeultadoe e poeslvele lnterpretaçõee deetee, apreeentadoe
em um capítu1o eepecífJ-co -CapítuJ.o 4 - GEOQUIMICA. Todoe oa
tlpoe apreeentam feiçõee gnáisgicaa e tex¿uras proto-
milonlticas. Dominam a porção noroegte da área de l>eaquiea (a
noroeste da via Dutra-BR-116) e suetentam rel-evo el-evado.

As caracterietlcae doe granitóldee intrueivoa no Complexo
Enbu é apregentada na Tabela 3.2. (páeina anterlor).

3-2.4.2-t- Hornblenda biotita gnâ1õBe porflrólde (Ttpo Santa
I eabe I )

A unldade de hornblenda blottta granito gneiese
porfir.óide correeponde aos blastomilonitoe gnalsees facoidale de
Campoe Neto & Basei (1983). Dletribuem-ee em faixaB alongadae
parafelas à foliaçåo principaJ., com e6peBBuraÊ aparenteÊ de 1 å
4 km. A forma doe corÞo6 e ê concordâncla com as rochas
encaixantes 6ugerem tratar-se de Lârninae ( "eheete" ) de granlto
(e.1,) a exemplo dae ocorr"ênciag da reglão de Itapevi dlscutldas
por Janaei et al. (1990).

Boae expoeições êão encontradae na rodovie Dom Pedro I
( fora da áreâ de peõqu16a), entretanto na áreå de pesquisa os
afloramentoE Êão dietribuído6 de forma não eistenática, ae
melhoree exposiçõee ocorrem nas expJ_oraçõee de brlta ao redor de
Santa Ieabel, como tr>or exemplo, na ped.reira Mendee Jrlnior (NCb
442) .
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O tlpo petrográfico principal desta unldade é ur¡
hornbl-enda-bíot lta gnalBEe de compoelçÊ.6 guartzo monzonftica,
blastoporflrft ica, cinza médto, leucocrático (M = 12-15). A
matriz é granobláat 1ca,/mi Lonlt ica, cinza rnédla a egcura, de
granuLação rnédia a fina, equf a inequlgranular, que apreeenta
certo bandamento centimétrlco. Deetacam-ee da matrlz crietals de
feldepato potáeeico róeeo a eebranqulçado con Z e. 6 cm de elxo
malor, com formato ocelar ou por vezel subldio¡nórf ico. Em
ÀfloramentoB mafs alteradoE é poeefveJ. deetacar oe feldepatoe da
matriz, revelando uma reLåçãÕ aproximada de eixoe må.ior /
lntermedié,rLo / menor de 2 : 1 : O,8. Comune ternbém eåo crletaie
de O,4 a 0,8 cm de anflbótio, aparentemente eetávels na matriz.

Inúmerae intercalaçõee são obeervadas, como por exemplo
bandas de biottta gnaisge granítico equlgranular, cinza médio,
l-eucocrátl-co (M = 8-1O), de granulação fina. Em àÌgunÊ pontoe em
exposlçõee maiores I>ode-êe obeervar fragmentoÊ (xenóIltos) clo
gFanito porfiró1de ou meBmo xenocrlÊtaie de feldepato potáesico
na borda da banda do equlgranul-ar. Vo lumetr Lcåmente importanteB
são bandaÊ de rochas diorítlcas que chegam a atingir dlmeneõee
decamétricae.

Bandas rêzoavelmente contlnuae, centlnétrlcae a
declmétricae de blotita granito róaeo, equlgranuLar, leuco a
holo leucocrát ico (M = 5-7), granobláetico e eetrutural_mente
obllquae à fofiacão principal, têm ocorrênc1a nale reÉtritâ,

A determinação petrográfica da conpoeicão do porflróide é
dificultada pela preeença de megacrietala com 6 X 3 cm em uma
matriz médla a fina. Mineralogleamente , é conetituldo de
microcllneo, plagiocláelo, quartzo, biotitâ e hornblenda. O

feldspato potáBsico mo6tra-Êe em megacristaie e na matrlz- Oe
megacriÊtaie de feldepato potáesico eetão clrcundadoe l)or cÕroe.B
microgranulares que gradam pÊ.rs. a netriz, revel-ando uma textura
seriada.

06 megacrietai6 Êão pertltico6 (pertitae em "etring" )
parclalmente recrietalizadoe em subgrãos, raramente apresentando
plaglocì.ás1o ou nugcovitå. Nas bordas paralelas À foJ_iaçåo oe
megåcrIBtai6 aÞreaentam mirnequit,as. Este fato é eugeetivo da
inport6.nc ia de procegaoa deformatlvoÉ na formação de
mirmequitae, de acordo com a6 degcrlçõee de Simpeon (1985).

PIagiocl¡íeio ( andeeina,zo l- f goc 1áeio ) na matriz mo6tra-6e
em pequenoB grãoB, por vezeÊ com a geminação poliÉaintética
encurvada e levemente 66.u66urit izado . Quartzo moetra-Be



recuperêdo em aubgrãos, com extinção ondulante, e mlcrogranulado
em tÕrno de megacrlBtaiE de feldePato Potáeeico formando,
eventualmente, cordões eetlradoe-

Blotita e hornblenda eão oe mlnerale máffcoe Preeentee' A

hornblenda aPreeenta pleocroieno verde azulado a vende (2V

pequeno- ferro-haBt lngB lta? ) . Frequentemente ocorre lntercreeclda
com opaco e,/ou blotlta.

O aceeeório male frequente é tttanlta euedral em crlgtaie
de O,3 cm, ocorrendo alnda apatlta, opacoa, zircão e allanita'
Carbonato e aericfta ocorrem como produtos de alteração'

Eetruturalmente , a rocha exibe deformação lntenea com

deeenvolvimento de trarna planar e llnear' Oe megacrietaie de

feldepato potáBBico exÍbem uma corôa branca reBultånte de

recrletalizaçáo ,/ microgranu lação - O eixo maior doe megacrletale
orienta-ee Paralelamente à lineação de estiramento dada por
agregadoe de quartzo eetirado.

A deformagão não é homogênea, com zonas mala deformadae e

zorraê mais pouPadae. A deformação parece ter ocorrldo em

diferentee condÍções metamórflcae, Poia em aIE¡rmae lâm1naÊ a

hornblenda moetra condiçðee de eetabilldade, Porém em outrae
indlca reação formando biotita e guartzo- A presença de cordõee
de quartzo doe tipoe 2 e 3 de Boullter e Bouchez (1978) e

Simpeon (1985) reforça esta hípóteee-

Ae bandas dos tfPoe petrogáficoa que Bão lntercaladae'
apreaentam-ee paralelizadae à foliação. Apenae em um afloramento
fora¡n obeervadae dobrag degenhedae Por banda de blotita granito
gnaieee róBeo, follada, gerada poeeivelmente em um únlco evento
de deformacäo ¡>rogre66iva, uma vez que na maloria dos

afloramentos, a foliação PrinciPal é prlmár1a (Sr),
contnarlamente ao degcrtto Þor CamÞoe Neto & Baeei (19834)'

3.2-4-2.2- BioLi1.a granodiorito (Tipo Geremuníz)

Rochas deeta unidade foram confundidae com o hornblenda
biotita quartzo nonzonito Santa Isabe1 pefa similaridade de cor,
granulaçã.o e textura, Durante o decorrer doe trabalhoe de campo

obeervou-oe qr,re o granodiorlto nË.o apreaenta hornblenda' o que

Êe conBtltulu em critérlo I)ê.rð. 6epará-1o do TlPo Santa Ieebel'
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No capftul-o de Geoqulmica, procura-Be moBtra¡ que tal Ëepar6.çã.o
encontra fundamentação tarnbém em critérioe geoqulmicoe-

Foram mapeadoe doie corpoE deeta unidade, um a eul de
Santa leabel, no Balr.ro Geremuniz e outro próxlmo a AruJá, fora
da área do mapa.

A rocha é cinza eocura a médla, leucocrática (M= g-1O),
de granulação rnédia a gro66a, porflnóide, con negacrietaie de
feldepeto potáBgico branco a clnza com cerca de 3,O centÍmetrog
em médl6- Oe megacríetais apreaentam forma ocelar E

eubidfomórfica.

O feldepato potáeeico é pertítico, com mlcrogranulação na
borda, o ollgocláeio está Bauasuritlzado e algumae vezee forma
cristals maioree (1 a 1,5 cm) O máfico príncipal é biotita verde
eBcurê. a clara e oe ace6aórios eão titånita, al1an1ta, zircão
apatita e opacoB.

3.2.4.2.3. (HornbLenda) blobita Branito (Tipo paratef)

A unidade de (hornblenda) btotita gnaieee microporfiróide
ocorre imediatamente a norte doe eedimentos da Becla de Taubaté.
suae melhoree expoeições eão encontradae em eetradae viclnaiê
que parùem da rodovia Presldente Dutra en direção à norte, em
eepecial a eetrada dentro de fazenda São Judae Tadeu (Apêndice
1). Diepõe-ee na forma de u¡na faixa de direção N 55 E de cerca
de I kn de largura, ballzada a eul pela drenagem do rio parateí,

O principal tipo petrográflco obeervado é um blottta
gnalsee porfiróide, eventual portador de anfibóllo, cínza médio
leucocrátíco (M = 12-15), granltico a granodloritlco, de matrlz
nilonítica, granobláetico, ínequi a equigranular, de granulaçto
médla. Oe megacrietaís de fel-depato potás6ico Êão brancoo €.

roeadoe, ocelalaree a BubidlomórficoÊ, com 1 a 3 cm de eixo
maior, Exibe bandae espareâs subcent lmétr icaÊ quartzo-
feldgpáticas brancae, de granulação média a grogsa.

AIguns afloramento6 apreBentâÌn bandas de um biotita
gnaisoe cinza, leueocrático, com bandamento Bubcent imétr ico "

A diõtinçäo entre aõ unidadee de biotita gnalsae
microÞorfirólde e a de biotita gnaleee porflróide no camÞo fol
poesíveJ- poiB ae dinenBõee doe megacristai6 6ão baatante
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difenentee. Adlclonalmente, o ê.6pecto geral da rocha é dietlnto
umå vez que oa gnaleeee microporf lróideÊ ten uma matriz média a
groBEa, lnequigranular, onde oe crietaiB maioree, Bempre em
grande proporção, pouco Be deBtacåm da metriz. por eua vez o
gnalBBe porfiróide Santa feabel é ur¡a rocha de matrlz nédia a
flna, onde oe crletaie com 3 a 6 cm deBtacam-Be na matrlz.

3.2.4-2.4. (Granada) biotita muecovita granito (Tlpo Jaguari)

A unidade de (granada) biotlta muBcovlta granlto gnaleee
ocorre em faixa de direção N5O-558 com ao menog 1.500 m de
eepèBaura aparente no extremo norte/noroeÉte da área de
peequíBa. Bone afloramentoe podem eer obeervadoe na Sp-056, que
Ilga Santa leabel a lgaratá, fora da área de Þesqulsa, Õu ainda
junto a um Parque Municipal- no rl_o pilões.

O tipo petrográfico da unldade é um biotita muacovlta
milonlt,o gnaieee granftico, cinzå c1aro, leucocrÉ.tico a
ho 1o leucocrát ico (M= 5-7), granobláBtlco, com matrlz de
granulação média e equlgranular, com algune megacrietale de
feldepato potáeelco subcent ímétrlcoe. A granada tem preBençê
ínconetante e nã.o chega a 1% do voLume da rocha. A prlnclpal
caracterfBtica da rocha é uma partição em p1acaB aBBÕclê.da a
intenea eõtruturação plano- I inear.

A compoeição da rocha é granlttca e poeeul em equllfbrio
mlnenaie cono feldËpato potáeeico, plagiocláeio, quartzo,
muecovita e blotita. Oe aceeeórioe são raro€,, podendo Be
obeer"var raroc opåcos e zÍrcã.o. A textura granoblríetf ca é
reeultado de intenga recr letal ização , com mu1toE exemploe de
contatoB retillneoB entre grãoe com ângulo de 12Oô.

Deecriçõee complementare6 acham-ee no tóplco referente
ao6 ml lonitos .

3.2.4.2.5. Blotlta granfto (Ttpo Arujá) lùl( )

Esta unÍdade constituída de biotíta gnaisse granÍtico
ocorre em duas faixas, a sul e a norte de Santa leabel. A faixa
eu1 corta a átee do mapa de leete a oeBte, com largura de até
2,O km no Mapa Geológíco. A falxa norte apregenta 1argura de ca.
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4 km e trunca claramente ae faixae de gnaleeee e xietoe do
Complexo Embu e também o quartzo-monzonlto Santa leebel. A rocha
paggou por anáIise qulmlca (Ver Capftulo 4 - Geoqufunj.ca),
caracterizando-ee como de afinldadee a Granitoe Tfpo ,,A,'

anorogênlcoe (Pltcher, 1882). A partigae em placae faz con que
haJa inúmerae pedrelrae de exploração manual deete tipo de
rocha, que Bã.o oe melhoree afloramentoe vieltadoe.

A rocha dominante é um blotlt,a gnaleee granftlco, clnza
claro a rrédio porém termoe de coJ-oração roeada também podem eer
obeervados, leucocrático ( M = 8-1O ), de granulação médla a
flna, granobláetlco, equlgranul-ar a inequlgranular com eÊpargog
megâcrletaie de feldepe.to branco de O,5 a 1,O cm, com Þartlção
em placae,

A rocha é francamente homogênea porém exibe locaÌmente um
bandarnento quertzo-fe ldepático branco roeado, eubcent lmétrico ,
que em determinadaÉ porçõe6 da rocha lhe empreeta um aepecto de
nigmatitö eetromátfco. Feição pecuÌ1ar eão manchae marrona
conferidas pala al-teração de aIlanita,

Apreeenta variaçõee compoeicionale de qu6.rtzo-monzonito a
gnanito. O mlneral náflco é eeeencialmente biotita. Aceeeórlos
vo lumetricamente imÞortantee eão allantta e titânita
( Fotomicrografia 3. 3. ) .

Fotomicroprafia 3- 3-
riqueza em al lanita,
foto 5,5,mm.

Blotita granito fino, Tipo AruJá,
tltanita e oÞacoe. Nlcoie ,/,/ , Iado

ex ib lndo
maior da
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A allanlta é a prlnclPal reeponeável peloe valoree altoe
de elementoe HFS como Be demonetra no caPltulo de Geoquímlca.
Apatita é um aceesório male rar:o.

3.3- ROCTTAS MrIONITICAS

Sob eeta deeißnação descrevem-ee rochae do ramo doe
mllonltoe (vide ltem 7.5.2-2- Ter¡ninologia eetrutural)
aeeociadae à zonae de intenea foliaçäo, embora quaee todoe oe
Ìitotlpoe preeentee na área de peequieâ aPreaentem elnale de
defornação, caracterízada por êchatamento,/eetlramento de grãoe
de quertzo e/ow feldepato ou recrietal ização,/recuPeração de
grãoe de quartzo ou extlnção onduLante de quartzo ou textura
"mortar" -

Três zonae de clealhåmento male lml)ortanteg deeenvolvem-
Ee na área, Rio Jêguarl a noroe6te, Guararena ao centro e

CubatÉo a eudeete .

3.3.1. Zona de Clealhamento do Rio JaÊuarl (ZCRJ)

O traço da zona de ciealhamento do Rio Jaguarl (ZCRJ) é
caracterizado pel-a ocorrêncla de rochae gnálBslcae de comPoeição
Eranftica, apreeentadas no Mapa Geológico como Gnanito JaEuari.
Dletrlbuem-se em uma faixa eetreita de cerca de 5OO a 10OO r¡ de

etspe€,tsura, podendo ser seguidos deede oB corte do trevo de
ace66o à cidade de Ïgaratá na Rodovla Dom Pedro I até a Porção
oe6te da área de peequiea,

Treta-ee de uma aeeoclação de blotita muecovl-ta gnaieee
eranltlco e muecovita gnaLeee granltlco com turmallna, branco.
Em eecala de afloramento moetråm*ee entreneadoe, a deformação
euperlmpoeta l>araleliza oB contåtos, obliterando ae nelagõee de
orden de intrugão -

Bone afloramentoe eáo encontradoe rÌog corteg da SP-056
(Santa Isabel a lgaratá), a norte da repreea, porém afloramento
excepcional (NC 8S6) locallza-ee no l-,oteamento São MigueI Cruz'
próximo ao rio PIIõee (norte de Santa leabel).



O prJ-meiro tipo petrogrríf ico é um biotita mugcovita
gnaiese granltlco, com granada, rnilonftico, cinza claro,
leucocrátlco (M - 5-7). A granulaças é fina a média, com
Þorfl-roclaetoe eeparBoB de feldepato alcarino euedraie a
ocelaree, de 0r5 a 1rO ctn, eetLradoe. Sua pninclpal
caractenleblca eBtrutural é a de ee partir em placaa, devldo a
intensidade dâ follaçeo e líneação. preeentes também bandae
centímétpl-cae a deci¡0étricae concordantee de leucoeeoma branco,
follado, de granulação média a Erosga. Localmente ocorrem dlquee
de compoeíção diorltlca, enclavee surmicá.ceoa e xenól_itoe de
encalxante -

Microecopi camente exibe feldepato alcallno com geminação
em grade, plagiocláeloe moetråm-ee alteradoe e eã.oe, oÈ
primeiroe mal-e cálclcoe que oe úItl¡noe, Bioblta é marro clara a
palha. Pequenoo crletale de gr6,nada podem eer obeervadoe. Ots
aceeeórlos 6ã0 apatita e raroB opacoÊ.

Sob o aepecto eetrutural exibe feiçõee contraetadae em
funçäo do corte da lâmina. Lâmlnag exeeutadae perpendicularnente
à foliação e à Itneação, noetram-ee folladae com a tgr¡m
achatamento de grãoe. Lâminae executadae perpendlcul,armente À
folÍação e pararelamente à lineação mo'tråm o quartzo em cordõea
(tipo 2 de Boullier & Bouchez, 19?B).

O outro tipo petrogáfico é um muecovlta gnaisee granftlco
com turmallna e bfotita, branco a cinza claro, ho Io Ìeucocrát ico
(M = 3), granulação média, homogêneo, com textura nilonltlca.
Esparsoe rnegacrietaie de feldepato alcalino atingem Or5 cm.

Seções paralelae à foliação e å lineação moatram
agregadoe de muÊcÕvita formando r:ma lineação proeminente de O,5
cm, eemelhante a uma fita,

Localmente deeenvol-vem-ee zonae tabularee de milonito
gnaisse de €ranulação fina, cinza médio a eËcuro, tendo como
mé,flico atr)enaer biotlta fina, com todo6 oB contato6 l-nterArãoe ern
tor no de 12Oo ,

Ao mÍcroecópio revelam oa pequenoe megacriatalB de
feldepato potáesico com bordae mirmetitica6, na matriz exibem
com frequência gemj-naçã.s em grade. O quartzo noe cÕrtes
paraleloe à lineação, mogtra cordões do tipo 2 de BoulIier &
Bouchez ( 1978 ) e noB cÕrte6 perpendicu 1aree, moetra-ee ora
recrletarizado (llmpo), ora em extinçã.o ondurante, como aceseório
obeerva-ee turmallna verde escura a negra e cforita. Biotita
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moBtra pleocrolBmo palha a marrom' muacovita exibe defoPmações
tlpo "mlca-fieh" ( Fotomlcrografia 3.4.).

Eetruturae como a úftÍma e Porfiroclaetoe deformadoe
Bugerèn movimentagão l>rLncipal dextral Para eeta zol:a de
c isalhamento .

FotomicroErafia 3-4.: Porflroclaeto de muecovlta em for¡na de
pelxe ( "¡nica-fieh" ) lndicando movimentação dextral, e¡n blotita
muecovita granlto da ZCRJ. Nicoie X, lado maíor da foto 5,5 n¡m '

3.3-2. Milonitoe na Zona de Cisal"hamento de Guararema

A Zona de Clsalhamento de Guararema (ZCG) correeponde ao
falhamento de Guararema de Alvee (1975), TaI deei8nação I>rocura
evitar a controvéreia eobre a continuidade do falhamento de
Taxaquara sob oe sedimentos da Bacia de São Paulo. Ha6ui et aI.
(1981) Bugerem que o falhamento de Guararema eeJa a continuidade
do falhamento de Ta-xaquara, enquanto CamPoe Neto & Baeel (1983)
Bugerem que o falhamento de Taxaquara prossiga maie ao norte,
eeguindo o falhamento do rio Jaguari. Assim, o falhamento de
Gua¡'arema eeria a continuidade do falbamento de Caucaia. Ta]
Þogturà é corroborada por Takiya et aI . ( 1989) que ae
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fundamentaram na diepoeiçãe doe depocentr^oe da Bacia Sedimentar
de São Paulo.

A ZCG coloca em contato ae noctrae doe Complexoe Pllar e
Embu, deeenvolve uma faixa de eepeagura, en mapa., de 80O a 1500
m, com direção aproximada E-W que elara:¡ente trunca aB
eetruturae do rll-tlmo (com "trend" aproximado de N55-6OE). A
deformação atinglu o Granito Itapeti, que Be mogtra eetirado,
com tr6.ma milonftica no trecho de malor deformação.

EBtrutu¡aB como "elickeneldee", por f I roc Laeto s
rotaclonadoe e o próprio arraete do Gnanlto Itapetl lndlcam
movimentação dext,ral. Eetrlas coût mergtrlho e o contraete
rnetamórf lco entre aa duae unldadee permitem inferfr
deslocamentoe nã.o apenaõ horizontais como também verticài6. A
Fotografia 3.1. moatre porflroclastoe rotaclonadoe na ZCG-

Iolo-e¿ê-Lie---¡J. : Milonito gnalese da Zona de Ciealhanento de
Guararema. Porflroclaeto tipo d (Paeechier & Slmpeon, 1S86)
indlcando movimentação dext:ra1.

A ZCG caracteriza-se Þor intenso lnbricamento de
dietfnt,os tipos petrognáflcoe nilonfticos, embora como moBtre
Rameay (1980) e Ramõay (1976), a deformaçã.o ocorra de forma
hetenogênea, existindo porções menoe deformadas dentro da falxa.



Exemplo pode eer obeervedo no afloramento SEl 273, onde
uma faixa planar de cerca de 3O c¡n exibe fotlação lntensa e
granulação fina, em melo a biotlta gnaieee médto, A rocha male
fina é um filonlto com dorninê.ncla de mineraie flloeetllcátlcoe,
quartzo e alguma turmalina. A roeha malB groasa de granulação
médla é um blotita Enaiese con fol-iação nilonítica com forte
achatamento de grãoB de quartzo e feldepato; a blotlta contorna
os grãoa maiores poupadoe da deformação.

Ae rochae maie lmportante6
gnalsee centimetrlcamente bandado
blotita gêniBBe rnlcroporf fró ide de
meEacrietaig de 0,5 a 1,O cm. Ambae
aõ unidade Eep e Eeb.

deeta unidåde são blotlta
de granulaçã.o média e um
granulação médiê a flnå e
rochas parecem correeponder

UltranilonltoF em eape6ËuraË varladae ocorrem de forma
Iocallzada, entretånto na rodovia Mogi-Arujá (SP-088) ocorre
aflo¡amento de cerca de lOO - 15O m de rocha branco roeada e
eBtrutura em placaa com forte lineação- Neete meemo afloramento
ocórre dique de metabásica.

3.3.3. Zona de Clealhamento de Cubatäo (ZCC)

O llmite eul,/sudeste da área de peequiea, definldo pela
Zona de Ciealhamento de Cubatão (ZCC) é aquele de menor número
de pontoe de observação- O traçado da ZCC é grande parte fruto
de foto- interpretação, umê. vez que oB afloramentos eã.o muito
raroB..

Os afLoramentos examinados eË.o dominados por mlfonitos,/
ultramil-onltoe partição em pLècaa, de cor de afteraÇão cIara,
pulvurentos, desenvolvldos, po6aivelmente, 6obre rochas
granít icae .

Critérios de campo como elickenside e eecal-onamento de
fraturae Bugerem movimentaçã.o dext¡al, cotn eBtrla6 aeeociadae
apreeentando mergulhos eubhorlzonta|s e com mergulhos de 3Oo em
díreção a S 70 W indicando recorrêncj-a obfíqua.
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4.1- JUSTTFTCATIVA DO B{PREGO DE ANiíLISES QUÍUTCAS

No preeente eetudo analiea-ee r¡m conJunto de nochae com
granulação de fl-na ê groeea, uma dae quå18 de textura blasto-
porfirltlca, frequentemente com megacrletalõ com cerca de 6
centlmetrog de eLxo maior.

Usualmente, a compoalqão de rochae deeee tiI¡o pode Ber
obtfda a partlr de contagene û¡odele em grandee fatlae de rocha,
eventualmente corr eetimatlvaa do conteúdo de megacrletale nae
fatlae, combLnadae a análieee modaie da matrfz por mel-o de
Iâmlnae petrográflcaa. Como técnica auxllIar, pode-ee colorir
Beletlvamente oe feldepatoe por atague com cobalto nltrito de
eód1o.

Ae técnlcae deecrltse moetraram-ee de I>oucê eflclência,
no caeo do ßnaleeee porf3-ró1dee, uma vez que å.Ér rochae eofrerår¡
I>roceeeo deformativo lnteneo gerando protomll"onltos e mllonltog,
caracterlzadoa ¡>or uma matrlz pollgonallzada, panclalmente
reerletallzada e de granulação eerlada. A mlcro-granulação que
forma.uma coroa em torno doe meßa-crl-etale, não euecetfvel de
análiee microecópica, preJudlca uma anáIlee male acurada da
co¡npoeÍção da matrLz e por conaeguinte da rocha.

Os biotltå granitoe finoe apreeentavam menoree problemae
de caracterização petrográflca, entretânto alEumae felçõee como
a aeeociação geográflca constante com oa gnai6aeB porf lr.óldeB,
tornaran-os alvoe de lntereeee. Eeta aeeoclagão havla eldo
deacrlba, de forma prell-mInar, por .lanaei et al- ( 1890) ,

O escopo principal das anállee qufmicae é portanto o de
melhor caracterlzar em termoe compoeicÍonaie o conjunto de
rochae granltóidee ('lato seneli') que fazer¡ parte do Complexo
Santa Ieabel, conforme a deflnlçeo de Campoe Neto & Baeel
(1983).
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Interpretaçõee de cunho pet¡ológlco e ace¡ca do àmbiente
tectônlco forr¡ador deetae rochas eão eeboçadaa, porém deve-ee
lembrar que eBtåÊ não ee conBtltuem no obJetlvo princlpal dae
anáIiéeB, Já que o número deetae é conelderado pequeno.

4.2. ROCIIAS ANAI-,ISADAS

Ae rochae analieadae foram deecrl,tae no item 3,2.4.2, de
foru¡a mal,e completa poeefvel em Beua aepectoe macro e
mlcroecó¡>icoe, entretanto devldo àe dlftculdadee de
caracterlzação relatadae no ltem anterlor, Jul8ou-ee oportuna e
vállda a rea]-j-zegão de análieee qufml,cae.

Oito amoetr.ae foram eelecionadae, quatro do conJunto de
gnaleeee porflróidee e quêtro do conJunto de blotita granLtoe
finoe. Dentre aB amoetrae do prl-melro conJunto, duas
correepondem ao hornblenda biotita gnaieee porflnólde (TIpo
Santa leabeL) e duae não apreeèntan o anflbóIlo (TlpÒ
Geremunlz ) .

Foran incorporadoe aoe dadoe ae anáIlee de lma êrnoatra
(F-158) de hornblenda biotlta gnaleee porflróide apregentada por
Theodorovicz eþ aI. ( 1991) .

Ae êmoetrae G4 (ponto NC5-442 - pedrelra Mendee Jrlnlor) e
G6 (ponto NB5-158 - pedrelra Lrrnan ) correepondern ao hornblenda
blotlba gnåleee porfirólde (llpo Santa leabel). Ae amoetrae G1
(ponto NC4-1113 - pedreira à eul de Santa Ieabet) e G9 (ponto
NB6-143 - pequena pedreira) correepondem ao blotlta granodlorlto
(Tlpo Geremunlz).

Ae amoetrae 78O, 434 e 170 foram coletadae em pequenaa
pedreirae de exploragão manual , eendo a amoetra GB (NB5 -158)
coletada na pedreira Lunan. A excecão da a¡noetra GB que Be
noetrou comÞoe1ção quêrtzo-monzonlt lca, ae dernale correepondem
ao blotl-ta gnaleeee finoe, de compoeição granftlca (Tlpo AruJá).

A tabela 4.1 apneeenta ae coordenadee geográflcae doe
locaie de arnoetragem.



Tabola 4.1 - Localização das amootras ss6 ¡.åliq€s quíEices

G4

E.158
G6

c1 l¡c¿l 1113
c9 rfB6 143

?

uBs 158

780
434
G8

170

trB4
lÍB¡l
DIB5

ITB5

F158-aná1iÉe reti¡ada de :fheodorovlcz et al. 1990

780
434
158
170

Granodiorito
GranodíorÍto

0uartzo-ltonzonj-to
Granito
Granito
Graníto

?

Pedreira Lrxlan

PedreÍra faz. Sã.o fuls
Pedreira do üaguari

Pedreira Luman
Pedreira sítio À]-yorada

27, 04"
?

20, o4,' 46 L2. L8..

23
23
23
23

19'
19,
22,
2L,

, 43r, 46 18, 09,,
06,, 46 15' 50, '
54'' 46 16' 09,'
o0,' 46 L6' 53. '
o7,, 46 L8, 29. '

?

L6r 53. r



4-3- CARA TERIZAç¡O DAS ROCTIAS

Ae tabelae 4-2 e 4.3- e.pregentam oa dadoe qufmLcoe das
arnoetrae, No Anexo 3 encontram-se anÁlleee de u¡na amoetra de
controle, eubmetlda à dole outroË laboratórloe.

A caracterlzação dae amoBtråE fundamentou-Be em trêa
llnhae de abordagem. A prlnrelra linha é baeeada na claeelflcagão
de rochae vulcânlcae proposta pela Internatlonal Unlon of
Geological Sclencee (IUGS), baeeada no dlagrama de Total- de
ALcalle contra Sfltca (TAS), apreeentado Þor Zanettin (1g84) e
Le Bae et a1 . (1986)- Utlllzou-ae o dlagrama apreBentå.do no
eegundo trabaLho, que Eugere modlficeçõee em relação åo
prfme iro .

Ae duae outraa Iinhae de caracterlzaçã.o dae Ðr¡ogtras
foram baeeadae noa dlagramae Q'-ANOR de Streckeieen & Le Meitre
(1979), e no dlagrama R1-R2 de De Ia Roche et aÌ. (1980).

A utlllzagão deetee diagramae preeeupõe a manlpulação doe
dadoe qufmlcoa para cáIculoe doe fndicee R1 , R2, Q'e ANOR. para
taíe cáLculoe utll1zou-Ee o programa NORMS de autorla do prof.
Sllvlo R.F. Vlach do Inatltuto de Geoclênciae USP (Bolettnr do
ïG-USP, no prelo), que calcula dlvereae normêÊ, (CIPW, Catanorma,
Meeonorna e Eplnorma), e apreeenta oB valoree de Q-, ANOR, R1 e
R2 dentre outroa parârretroe.

Na prlme!-ra utillzagão do programa NORMS, detectou-ee a
pre€tenga de corindon, calclta e fLuorlta normativoe nae nochaa.
A inclueão de CO¿ e Fhior noe cáIcuLoe conduz a "formåção" de
calcitÀ (e fluorita), que ¡>or aua vez reduzem o cálclo
dieponfvel para a forrnação de diopeldio, o quê f lnalr¡ente
regultå em exceggo de AlzOs que perrrfte a "forrnação" de corÍndon.

Optou-Be aeeln pela pela exclueão doe componenteg COz e F
( flúor ) e oa reeultadoe aeelm obttdoe ( NORMA CIPW) que
encontråin..-Ee nå.8 tabelag 4.2 e 4.3- tornarem-ee maie coerentee
com o eeperado da anáIiee petrográfica.
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Tab 4.2. Análises químicar de quartzo monzonitos e granodioritos

Oba: Elementos maiores em ppm¡ Norma CIPII
FtS8-análise de Iheodorovicz et aI. 1990

39
20
1{0

1660
820
20

330
30

1lt00
190

<50
5

209
2800
742
10
2t5
10

390
130

32
20

t.¡0
r620
740
16

240
20

1400
<50

27
16

130
1160
670
2L

310
23

1_300

70

32
L2

270
860
360
24

270
19

2800
50

:0.

,:ftuäen¡,i:i
::E[ÊtÊgi::

Íîirt,ll¡
['f'IrtEnrtã:.:.:.:,:.:.:.:':.:':.:
::uggnst:;:
ÀËatitä.

10.13 L4.32 16.59 23.49 23.54
27 .88 30.93 31.95 24.89 23.L2
29.73 33.95 32.20 26.3L 28.97
L6.72 9.42 g.g7 13.02 ].L.e7
0.00 0.00 0.00 t.24 1.03
0.63 2.65 0. gg 0.00 0.00
0.22 1.46 0.02 0.00 0.00
5.2L 2.29 2.94 3.50 3.00
2.L4 1.45 0.07 2.50 4.50
1.91 1.52 1 .31 1.45 1.39
3.78 2.04 3.19 2.33 1.45
1.05 0.56 0.56 0.72 0.67

'l:00i!{9



Tab, 4.3 Á,náliser químicas do granito equigranular

3
24 10 11 10
230 2'r 0 320 290
1070 1520 1350 950
510 410 300 230
38 17 26 26
680 6Á0 700 500
28 19 28 75

3000 1{00 1900 970
r30 70

Obs: elementos menores em ppm, norma C'IPW



4.3.1. Dlagtåma Total de ÁIcalle X Sf1ica

A recomendação da IUGS ( f..,e Bae et aI 1986 ) para
utlllzagão deete diagr6!¡a advém do fato de Bua slnpllcldade de
conatruçã.o, com os llmitee doe campoa deflnldoE ¡>or linhae
retaB .

Oe dadoe analltlcoe plotadoe no diagrama TAS poden eer
obeervadoe na flgura 4.1,, reeealvando-ee que em nenhuma amoetre
HzO é r¡aior que 2% .

A malorla dae amoetrae aLtua-ee no cêmpo doc traqul-toe
(F-158, G6, 78O e 434). Rochae com etsta deeignação comeepondem
a rochae co¡n Q <20% no dlagra¡na QAP ou ainda Na2O + ß2O >9%- Oê
equivalentee plutônicoe deete campo gerlam oe Elenitoe e quartzo
eienitoe. Se o quartzo normativo é mal.or que 20%, a rocha é
deei8nada de traquidaclto (GB). Não há equLvalente plutônlco,no
diagrama QAP, para o traquldacito; Ievando-ee em conta a
evolução da eérle eub-alcalina-monzonltica de Bowden et al,
(1S84) supõe-Be que equlvaleria a um granito.

A amoetra G4 localizada no campo doe tragul-andeeltoe
também nã.o ter¡ equlvalente no dlagrana QAP, augere-ae que
repreaente compoelgõee de quôrtzo-monzodlorltoe a quartzo-
nonzonl-toe. AE anoetrae G1 e G9 tên compoelgão de dacito, ou
eeJa, granodlorlto. A a¡loatrå 17O aerla a única repreeentante de
granlto.

4.3.2 -. Dlagrama Q'-ANOR

O diagrema Q'-ANOR de Streckelgen & Le Maltre (1979) cou¡
ae análieee reÞreeentadae pode eer obeervado na flgura 4-2-

Eete diêgråmå apreeenta uma dleconcordâncla com o
dlagrama TAS no eentido de nomear de Brânito ( campoe 3A e 38 do
dlagrama QAP) ae êmoetrag anterlormente norneadae de gr.anodlor.lto
(no diagrama lAS). Ae demale 'deelgnaçõee moatram eeme thançae con
o diagrama TAS.

Oe limitee doe canpoe do diagrama Q'-ANOR forarn traçadoe
empirlcamente, com o centro do campo lndicando a regiäo de nalor
concentragg.o de dadoe retlradoe do arquivo Clair (Le Mâitre &

Fer8uneon, 1978; apud Streckeleen & I-,e Mâitre, 1979)
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A tftulo de exemplo, utllizando-ee do referldo arqul,vo oe
autoreg lançaram no dlagrêma Q'-ANOR cerca de Zt6O ÀnáIlaee
referldae como granlto 34. Oe dadoe moetraram um náxlmo de
ocotrêncla no centro do cè,mpo 34, porén apreaentaraÍ¡ rrlna
diepeneão deede o ca:npo 2 ( áleall-granltoe ) ao caml>o 4
( granodlorltoe ) . Como outro exemplo, ae rochae deelgnadae como
granodloritoe no argulvo Ctalr (op.cit. ) moetraram diepereão
entr:e oB campoÊr 3b e 5a (adamelllto a tonalito) chegando a
atlnglr oa caml)oEt 8x, 9x e 10*, que correepondem a quartzo
monzonlto e quartzo dlorito.

Ae análleee dae rochae local-lzadae próximae aoe limltee
podem portanto representar rochae do campo vizlnho.

Uma fonte de dleeeneão entne oe diagramae eAP e Q'-ANOR
dLz reepeito å pnópria concepção do prlmeLro dlagrama (eAp), eue
leva em conta a.penae oe mineraie cl-aroe. Ocorre que no dlagrama
Q'-ANOR conefdera-ee a compoelção qufmica global da r,ocha, e nåo
apenats da eomatória dos mlneraie claroe. Aeelm, por exemplo, o
potáselo total na rocha é contabllizado na formagão de feldepato
alcallno no diagra.na Q'-ANOR, quando em verdade eetá preeente err
outroe mi.nerale, corno na blotita. Tat fato conduz a
diecrepånciae em rochae com Indice de Cor M > 25%, o que
elgniflca menor confiabllidade nats deel-gnaçõee doe tipoe
porflórldee, nal-e eEcuros que oB blottta granl,toe.

4.3.3. Diagrama R1 - Rz

' O dlãgrama R1-R2 apreeentado Þor De Ia Roche et aI.
(1980) tenta contornar o problema da exclueã.o doe mlnerale
m¿åficoe, com oa lndlcee R1 e R2 repreeentadoa por :

R1 = 4Si- 11 (Na + K) - (Fe+ Ti)

R2=41 +2He + 6 Câ

Na figura 4.3. obeervem-Be oB dadoe de anáIlee langadoe
em tal diagrama. Ae rochae dtvldem-ee praticamente em três
campoE' - quartzo-monzonlto, granodlorlto e granito.
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Dae arnoetrae de granulagão groeea tree localize¡r-ee no
campo de quartzo-monzonlto, com Ìr-uìa alnostra (G4) eltuando-ee no
lIn¡lte doe campoE monzonlto/qua¡tzo-monzonito. A amoetra male
eÊ,cur.a (78O) do conJunto de biotita grènitoe flno6 também eltua-
ee neete campo. Ae demaie ð_uìoÉttraa de porf tróidee Bepare.m-cle do
grupo, inclu6a6 no campo de granodlorito- Ae trêe amoetrae de
blotita granlto flno Bltuam-Be, sem aurl>reaa, no campo de
granltoe.

4.3. 4- Conclueõee Parclale

A tabela 4.4. ( próxima
reBultanteB doE trêe dlagramae
adotad¿r neete trabalho -

página) apreeer¡ta oB dadoe
ufillzadoe e a nomenclatura

Ae a¡noetnaa G4 e 17O não apreeentam dubledade quanto a
aua designagão, vieto que todoe oer dlagra:nae empregadoe aa
nomeiam da neamè forma, re epect lvarnente quartzo-monzonito e
granlto -

A6 amoetraa Gl e G9 eåo deelgnadae de granodlorlto neate
trabalho, poJ-e apenae no dlagrama Q'-ANOR eão conelderadae como
granito 38 muito próxlmae do cåmpo doe granodioritoB. Cono Já
aeelnalado oE ce.mpoe mostra.r¡ euperpoelçõea fmportantea.

Ae amoetrae 434 e G8, apegar de localizarem-ee
reepectivamente noË cêmpog de traquito e traqui-dacito, no
dlagrarra 1AS, apneaenta.n Q>ZO% e podem portanto aen deelgnadaa
de granlto, em conco¡.d6.nc ia co¡n oe demaie dlagramae.

Nae amostrae F158, GG e 7BO a dletinção entrè quartzo-
eienltoe (aeeim deeignadoe peloe dlagramae TAS e e'-ANOR) e
quartzo-monzonitoB (deelgnadoe pelo diagråma Rl-R2) é dlffciI.
Optou-ee pela deBLgnagão de quartzo-monzonitoe para eeltras
rochae, ulna vez que oB reeultadoe do dlagrama R1-R2 6ã0 melB
próximoe das observagõee de cunho petrográftco, e portanto
eugerem Ber male conflávele- A malor confiabilldade decor¡:e
provavelmente da formulagão do diagramå que leva em conelderação
um malor número de parâmetrnoa compar.êtivamente aoe denale,



Tabela 4-4 - Nomencratura de rochas ígrreas baeeada em dados quírnicos
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Traqui-Andesito
Traquito
Traquito
Dacito
Dacito

Traquito
Traquito

Traqui-Dacito
Riolito

TAs - Total ÁlcalÍs va sílica - Le Baa et al. 19BG

Q,ÀNOR - Streckeisen & Le ttaître 1979
R1-R2 - de La Roche et al. 1980
Possíveis equivalentes plutônicog seriam:
Itraqui-Àndesito > Q'uartzo-Flonzonito
Traquito > Quartzo-Siênito
Dacito > çranodioiito
Traqui-Dacíto > ?

Riolito > Graníto

Quartzo-sienito
Quartzo-Sienito

Granito (38)
Granito (38)

Quartzo-l,lonzonito
Granito (3À)
Granito (38)
Granito l3Àl

Qu artzo-Monzonito
Quartzo-Uonzoníto
Quartzo-lrlonzonito

cranodiorito
cranodiorito

Quartzo-l,4onzonito
cranito
Granito
eranito

Quartzo-t4onzonito
Quart zo-Honzoníto
Quartzo-Ittonzonito

Granodiorito
cranodiorito

fnt ârt-zrl-Mctn z.tn i f
Gra-r¡ito
Granito
cranito

(!



4-4- CONTRASTBS QUIHICOS mffRE
POSSTVETS IÌ{PLICAçOES TEqIôNICAS

OS TIPOS

1r:ì9

DE GRANITóIDBS;

4.4.1. Caracterização de Contraetee Quinlcoe

Em coneonâncla com o item anterior, ùodae ae análieee
eubeequenteÊr aepêram o conJunto de dadoe em trêe grul>oe de
rocha:

- hornbl,enda blotita quartzo-rionzonito porflnólde

. biotita granodlorlto porfirólde

. biotita Eranlto flno

A åmogtra 78O embora apreeente compoeição quartzo-
monzonftica, eetá inclulda no grupo doe blotita Branitoe finoe,
rr¡nâ vez que BuaÊ caråcterlsticaB petrográfico-eetruturele e
feIgõee geoquimicae eão male coerenteÊ com egte grupo de rochas-

A verificação da exietência de contraetee qulr¡lcoe que
pogÊram inplicar em diferentee amblentee tectônlcoe lnlcia-ee com
a comparaçã.o de elementoa maloreB seguindo-Be para os elementoe
menoreE e traÇoa.

Neeta eetratégia, cono prlmeira abordagem fo¡ra¡¡¡
elaboradoe dlagramas de Harker, que eã.o apreeentadoe na Flgura
4.4 -

O primelro aepecto a ee deetacar é que oe Eranltoe flnoe
apreeenta.n malor SiOz, embora ocorrå euperpoeição parclal entre
aa rochae de compoelgão quartzo-monzonlt 1ca,/granodlor ft icae e
granlticaõ corn relação à SlOz.

Um segundo aepecto a deetacar dLz reepelto a não
contlnuidade entre ae tendênciae doe tipoe porfiróldee e doe
granitoe flnoe, prlnclpalmente quando analleadoe o MgO e o CaO,
coln 06 tipoe porf ir.óldes en patårlar maie elevado.
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Una tendêncla de eeparação, ocorre entre aB rochae de
granulação male groeea. Ae amoetraa de coutpotrlção granodlorltlca
(Gl e G9) e ae de compoelção guartzo-monzonltfca (G4, F158 e G6)
mostrar¡ diferençae quando analleadoe o KzO, Fetot e PzOa. TaI
eeparação Já fôra eugerlda no6 diagrahae TAS e R1-R2, quando ae
anáIleee dae rochae de conpoelção Eranodiorftica eltuava¡¡-ee em

ca¡npog ben dietintoe dae denraie anoeürae de granulação groeea.

Em primelra análj-ee pode-ee obeervar 9uè, aPeaar de
geograficamente aeeociadoe, oa trêe gruPog de rocha ( quartzo-
r¡onzonitoe, granodlorltoe e granftoe) poden não repreeentat: uma

mee¡na eulte, ieto é, derlvar de un me6mo magma, com poeterior
diferencíação por um eimplee ¡necanlemo de freclonårtento.

Oe contraeteg entre oe trêe tlpoe de granitóldee Poder¡
eer melhor avaliadoe atravéB da anállee doe eÌementoet menoreg e

traçoa, melhoree tragadoree doe proceeeoe eofridoe peloe magmae

formadoree dae rochae analleadae. Uma anáIlee expedlta dos
el"ementoe menorea nêB tabelae 4.2 e 4.3 Já evidencla
comportamentoe dlf erene ladoe.

O Rubfdlo, I>or exemplo, ocorre em concentraçõeg
elstemat icamente maie altae nog Sranl,toe flnoe e, de forma
oI>otsta, o Eetrônclo é male elevado noa tiPoa porflróldeg
(hornblenda-biotita-euartzo-nonzonito e grênodlorlto). Outro
exemplo de comportamento dietlnto é dado I)elo Zircönlo que

aparece em concentraçõeÉ male elevadae noa granltog finoe,
comportanento compartllhado pelo N1ób1o.

Foram efaboradoe uma eéríe de dlagramae de varfagão
elemento X elemento de forma a enfatlzar tale comport$Ìrentoa e
a661m te6tår ae hipótesee anterioree. Oe reeultados encontra¡¡-ge
apreeentadoe nae figurae 4.5 â 4.9.

Na flgura 4.5 forann repreeentadae concentraçõee de
Rubídio contra Eetrôncio. Oe dadoe dae amoetrats Gg

(granodiorito) e F-158 ( quartzo-¡nonzonlto ) allnhem-se com o
"trend" doe granltoe. Eete "trend" mogtra razõee Rb,/Sr naloree
para os granltoe flnoe que para o reetante dae anáLleee,
repreeentadag por parte dog quartzo-monzonltoe e granodiorltos
que Be agrupâm na reglão de baixo Rubfdlo e alto Estrônclo.
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A flgura 4.6. apreeenta o dlaErama de variagao de Bárlo
contra Eetrônclo.
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A tendência deflnlda peloe dadoe doe granltoe é eegulda
pela amoet¡ra F-158, e mostra uma razão Ba/Sr malor que a
tendêncl-a deflnlda pefae demaie aná1leee que correepondem ao6
guart zo-monzonl toe e granodloÌLtoa.

Ae duae fJ-guras reforçam a eugeetão anterLor. de que oe
granitoe finoe e os quartzo-monzon!þoe/ßranodLoritoe denlvem de
magmae dlÈtlntoa, no qual ae concentråçõeg de Bé,rlo e Rubldlo
eeJam male al-ùae para oe granltoe e por outno lado que oa tlpoB
porflróldee tendam a ter Bstrônclo nale alto. Reeumldamente ae
razõee Ba,zSr e Rb,/Sr eão maie altae noa granltoe fl-nog quåndo
comparadae aoe tlpoe porflróidee.

Na fi8ura 4-7 (Ztrcânlo X Eetrôncio) obeerva-ae que aE
anáIleee nã.o formam uma tendência cl-ara, mae concentran-ee en
determinadae áreae. Os granitoe flnoe moBtram valoree de Zr
quaee que duae vezee mais elevadoe em companação aog .tll>oa
porfir.óidee dentro de uma me6ma falxa de concentração de
Eetrônclo, Out¡.o aepecto, Já deetacado é a eeparação entr:e oe
quartzo-monzonitoa e oB granodioritoe, com oE prlmeiroe
apreeentando Sr>700 ppm e oE eegundoe Sr<7OO ppn.

Fis¡r¡ 1.7, - Dirrr¡ ù lr-i-ão' Fstftncio I 2rro6óio
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Na figura 4.8. foram representadoe os dadoe do Zircônio e
do Bário. Neete dlegrama repete-se a Bituação do anterlor,
aeelm, para teoree eemelbantes de Brírlo, oa granl-tog flnoe
mostram-ee duae vezee male rlcoe em Zlrcônlo. Neste diagrama
tarnbé¡n evidencia-ee a dlvleão entre or quartzo-monzonltoa com

Ba<1200 ppm e oB granodioritoÊ com Ba>16O0 Ppm,

Frqrr¡ {.& - Oiær¡¡ de Þi+å' Bårfo I Zirúrio '

tm

Ara

A

Itr

I

tm
tlário (pr)

fim

Ae ffEuras 4-7 - e.4.8. nostram resumidamente que 06
granitos flnoe eäo mal-e rlcoe em Zlrcônio, quando comparadoe aoe
tlpoe porflróldes. O BÁrlo é equivalente noe granltoe finoe e

noe tipoe porfiróidee conquanto o Eetrôncio é nale elevado noe
quårtzo monzoniLo e granodioritos. Reafirma-se Portanto utna

relação Ba,/Sr maior noe granitoe flnoe.

Quando analieadoe apenae oB Srupoe de quartzo-monzonitoe
e granodloritos, obaerva-ae que o prlmelro EruPo aPreeenta Ba e

Sr mals elevadoe quando comparados com o Eegundo gruPo,

Na flgura eeguinte, 4.9, repreeentou-ee Zr X Nb. Eete
diagramå evidencla gue oB granitoe finoe não eão male rlcöB
apenao em Zr, como tsmbém tendem a eê-}o em Nb. Novamente os
tipoe porfiróidee poden eer aubdlvidldoa entre oe Eranodlorl,toe
con Nb< 20 pprn e 06 quartzo-monzonitos com Nb> 2O ppn.
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Ae três úItlmas flgurae mogtram l>ortanto que a relação
entre oe Elementoe Lltóf1loe de Ion Grande (LILE) e os de AIta
Reeietência de Campo (HFS), ou seJa, LI LE,/HFS é male alta nos
quartzo-monzonitoe e granodioritoe e maig moderada Para oB
granitoe finoe.
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VaLendo*ee das re l-açõee
eLaborou-ee o diagrama Zr/Ba X

4.10, Neeta fl,Bura flca male
grupog de roeha eugerindo que
magmaÊ díetintoe.

obtidae noe dlagramaB €,nterloreÊ
Sr,/Ba que é apreeentado na Flgura
clara a eeparação entre oê trêB
aE !ûe6ma tenhem se orlglnado de
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AA
 A

0.01+
0. I

SrÆa

FiEura 4.1O. Dlagrama nazáo Zr/Ba contra razáo Sr/Ba' Obeervar
Éepanaçã.o em campog dtstintos dóa trêB tlpos petrográficoe.

A anáIiee do padrão de Terrae Rarae fof coneeguida apenaa
para uma amostra doe granítoe finoe (78O)' cuJots resultados
encontram-ae apreeentadoe na TabeIa 4.5-, onde é epreeentada
também a anáItee de r¡m quartzo-monzonlto (F-158), retlrêda de

Theodorovicz et aI (1990).

A reIagão do Eu,/Eu* apresenta comPortamentos d16tlntots
na6 duae amoetrae. A amoatra 780 apreBenta uma anomalLa
levemente poeitiva coln Eu,/Eu* = 1,08 e a emogtra F-158 moBtrâ

Eu,zEux = 0,86, portanto anomalia negativa.
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Tabela {.5.-AnáIl6es de Blementog Terrao Râra¡

A figura 4.11. apreËenta e6ta6 duae anáIiees normalizadae
com o padnão de Elementos Terrae Rarae (REE) de Boynton (1984).
Verifica-ee tratar-ae de rochas fortemente fraclonadae, com oB
granito apreeentando relação La/Yb=AO e o quartzo monzonito
apnesentando La/Yb=57, 4.

Finalmente a Flgura 4.72 apreeenta oe reeultadoo
normalizadoÊ ¡>êr€. condrlto de acordo com ael anáIlee de Thompsom
et al. , ( 1982 ) . Neste diagrama flca patente que o quartzo-
monzonito (F-158) apreeenta valoree maie altoe em todoe oÊ
elementoe, com exceção doe HFS, mais altos no granito (GB), e.e.
Nb e Zr-

43.710 69.4a0
9{.200 L42.400
33.890 56.990
5. ?66 8.8¿0
1.621 1.830
3.612 4.820
2.670 3.380
0.510 0.590
1.255 l. ¿80
1.093 1.210
0.148 0.1á0
39.991 57.388
1.080 0.860
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1000

Figuna 4-11. Padrão de Elementoe Terrae Rarae de amogtra de

granito tlpo Aruiá ( A ) e Provável tipo Santa leabel( I ) '
Normal-lzaçåo Begundo Boynton ( 1984 )
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Fígura 4.12. Análtsee de ETR nornallzadaa por condrlto, Eegundo
Thompeon et aI., (1982). Granito tipo AruJá (A), provável
Quartzo-Monzonito tlpo Santa Ieabel (l).

4,4.2. Poeeíveie Implicaçõee Tectônicae

A relagão ent¡e oB divereoo e.mblentee tectônlcoe em que
podem tser geradoe os magmae graníticoË e determlnadae
aeeinaturae geoqulmlcae de elementoe dlvereos tem ocupado a
atenção de diversoe peaquÍtsadoree taie como Brown ( 1982 ) ,
Pitcher (1982), Andereon (1983), Pearce et af. (1984) e

Batchelor & Bowden (1985), dentre multoe outros. Algune autoree
como Pea¡'ce (1983), por exemplo quantiflcam, a partlr de
"aranhogramae" de Elementos Terras Rarae, oB componentee de
subducção e de manto eublitoeférlco.
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Tale abordagene arrefeceram èm lmpeto ultl-mamente, talvez
male conecientee que a partlçäo de elementoe qulmicoe parece
male vlnculada aoe procecsoe petrológlcoe envol.vidoe na geraçã.o
de magmae do que a um determinado ambl,ente tectôn1co.

Confrontada com variávele como área-fonte, porcentagem de
fueão parclal-, fugacidade de oxigênio (fOz), atividade de água
(aHzO), etc, a vinculagão da aeslnatura geoqufmica com ambienteg
tectônlcos parece aer cada vez mal-e reconhecida cotno uma
eimpllflcação ( e.9. Glazner, 1990).

Embora reconhecendo eBtaB Ilmitações, de forma a oferecer
eubeldloe para uma lnterI>retação dos poeelvele amblentee e,/ou
condiçõee preeentee na área fonte dae rochaa analleadae, foraür
elaboradoe oe diagramae apreeentadoe por Brown (1982), Andereon
(1983), Batchelor & Bowden (1985) e Pearce et å1. (1984)

O primelro diagrama empregado (Figura 4.13.), pnopoeto
por Brown (1982) baeeado apenas em elementoe maloree lndicarla a
"maturldade de arcoÊ magmáticog", que lnplicltamente eatar.ia
reÌaclonado com o amblente tectônico vlgente Þara a geragão de
magmae granítlcoe.

OÉ granodiorltoe eeparam-ee dae deroale anáIieee ficando
llmltadoe no caÌntr>o dos andesltos normaiB. O restante dae
anáLÍeee, à excegão dae aná11eee dois pontoe moetram aJuete
coneideráveI sobre o "tr"end" doe granitoe rapakivl doe paieee
nórdlcoe -
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O dlagrama AF'M de Irvlne & Baragar (1971), apreeentado na

FIEura 4.L4., não fol utlLtzado vieando dletlngulr-Be entre oB

campoB tolelftlco e cálc to-alcal ino , mas antets Para. veriflcar ae

aÊ pequenae variações eugeridae em Brown (1982) Poderiam BeP

detectadae.

I
tr

quorlzo monzonito

gron odiorito

gronito

,.- AFM

-- - tongo, morionos

- - - novo zelõndio, joPóo

. coscodes, norto chile

FIGURA 4. I4.- DIAGRAMA AFM COM "TRENDS. DE DIFERENTES ARCOS

MAGMÁTICOS (BROWN, 1982)

Observa*ee que oe dadoe noÊtråm pequena dleperoõ'o,
concentrando-ee onde aE curvag eetão maÍe Próx1mas- 06

reeultadoe não apre8entam uma tendencla cl-ara, apenà6 moËtram
que, em porcentagens tsemelhantee de M (ou MeO) ou F (FeOtot) ' oË

granl"toe eã.o maie ricoe em álcaIie.
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Um eegundo dlagrama a empregar o "número Mg" (Me/Me+Fe ) é

aquele apreeentado por Andereon (1983) r Qu€ Be encontra
repreeentado na Flgura 4.15.

LEGENDA

I HA'8rO-OZO MONZONII0

T BIOI¡TA GRANOOIORITO

I ArOrrla GRÂNlro, FrNo

ôJ 60
o

Fe O/ (FeO + MgO)

Figuro 4.15. DIAGRAMA Si0zx FeO/ (FeO+ MgO )SEPARANDO
CAMPOS OROGÈNICOS (CA ) E NÃO OROGÊNICOS (TH )

( ANoERSON , I983 )

Neete tnabalho o autor baeeedo en BulteB de origem
determinada, rnoatra que granitóldee do tipo " ein-tectônicos "

Iocal-izam-ee à eequerda da curva traçada, enquanto aquelee
anorogênicoe locallzam-ee à dlrefta da curva.

Os dadoe anall-sadoe moetram que Parte doe granltos
locallza-ee na parte anorogênica do diagrama (campo tolelítlco)
e os quartzo-monzonitioe e granodiorltoB encontram-Be na psrte
"orogên1ca" ( campo cáIclo-alcaIino ) .

Batchelor & Bowden (1985) lançan sobre o diagrama R1-R2
(de 1a Roche et aI, 1980) aná116es de compoeiçoss de rochae
gnanltóldee de dietlntoe amblentee bectônicoe. Reconhecem cerca
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de BeiE campoa de ambientea tectônicoe dietintos aoe quaie eã.e

correlaclonadoe ae eériee de Lameyre & Bowden (1982).

Eete dlagramè repregentado na Figura 4.16. moetra que aB

análleee doe granodioritoe locallzam-ee na área de convergência
entre o campo doe granltoe de margem de place degtrutlva (pré
colislonale) e o campo doe granltoe Caledonlanoe (póe
coLielonale), Ae demaie anáIieee doe quartzo-monzonitos e doe
granitoe reetrlnge¡n-se Lo campo doe grenltoB tardl-orogênicoe
(canpo 4), que corregponde à sérle eub-alcallna monzonftl-ea de
Bowden et a1 . (1984). Tal tendêncla é parcl-almente concordante
cotn o "trend" doe granitoÉ rapåkivl detectado no diagrama de
Brown ( 1982 ) .
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FIGURA 4.ì6. - DIAGRAMA Rr - Re ADAPTADO PARA DISCRIMINAçAO
DE AMBIENTES TECTôNICOS (BATCHELoR A EOWDEN,]985 )
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Oe dlagramae de Pearce et aI. (1984) fazem ugo de
eLementoe menoree,,. e encontrårt-Ee repreeentadoe nae figurae 4.1?
e 4. 18.

Na figurê 4.L7, de Nióblo X Itrio, ae anál-Ieee doe
guer^tzo rnonzonltoe e granodl,onltoe e urna doe gnanitoe localizam-
re no camtr>o que reune oe granitoe de arco wr¡1c6,nlco (VAG) e oB
Sranitog colieionale (COL G). Ae anáIleee doe granitoe finoe
Iocall-zam-ee preferenc lalmente no campo doe granltoe l-ntra-placa
(wPG).

Fto, {. [7. Diaorana de Discrr¡inacão- 
de â¡bientes Tectônicos V X tt

r?g

T
Yog + col g

t00 lm
Irrio (ppn)

Campoe eegundo Pearce et al . , 1984

A fiEura 4.IA êepara o canpo doe granltoe de arco
vulcânico (VAG) do campo doe granltoe collelonaie (COL G),
mantidoe em um eó carnpo no dlagrama anterlor. O tlpo6
porflróldee ocupam o campo doe granltoe de arco vulcânlco (VAG),
o campo dog granltoe collelonale (COL G) por duae anáIlee de
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biotita granito fino (434 e GB) e, flnalu¡ente o campo doe
granitoe lntra-placa é ocupado pelae anállaeB doE granitoe doe
pontoe 78O e 17O -

!
ezs-Jlommito
E

Gr¡odiorito
A

6rnito

Flo. f, lB. Diær¿na de Discri¡rinacão- 
de ÊnbtenteË Tectônicos fi+t{b)ÏRb

col g ïpg

i^

Yog org

l0 100 1000

itrio + Niobio QPn)

Ca¡rÞog eegundo Pearce et aI. , 1Ðts4

Da anáIlee doe diagramae analieados pode-ee interpretar
que oB quÞ.rtzo-monzon itoB e granodiorito tendem a eer granitoe
cálc 1o- alca I lnoe (dlaerama AFM) ou em outra nonenclatura Granlto
tipo "I" ou de arco magnátlco (Brown, 1982). A relação alta de
LI LE,/HFS fndlca eugeetlvamente para um "componente de
eubducção", o que não iurpllca em eubduegão, cono Já deetacado
anteniornente,

Oe biotlta granitoe finoe por 6ua vez moÊtrålft relaçõea
LI LE,/HFS male moderadae, e conel etentemente em várioe dlagramae,
como oB de Pearce (1984), de Brown (1982) - alinhando-ae aoa
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granltoa raÞakivl- e no dlagrama de Anderson (1983) moatrêm que
aJuatam-Ée mala a granitoe intra-placa, ou granl-to tlpo "4".
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5. 1. METAI,IORFISMO

Neete tópico procura-ee sletematlzêr as lnformaeõee
relatlvaa Àe paragêneses mlnerala metamórflcae e aÊ, relações
entre creecimento deetee ml-neraie e a deformagão- No ltem
eeguinte bueca-ee caracterlzar de forma tentatlva as condiçõee
fleicae do metamorflemo.

Ae abreviaturae de mineraie metamórfl-coe utlllzadae neete
capftulo eão:

AIb - Albita

And - Andaluzita

Blo - Biotita

CIo - CLorita

Ctd - Clorltóide

Crd - Cordlerita

Sta - Eetaurollta

Grn - Granada

Hnb - Hornblenda

Kfd - Fe1dep. Potáeelco

Mue - Muecovlta

Pla - Plaglocláeio

Qzo - Quartzo

Sca - Eecapo I lta

Tit - lltanlta
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5.1.1. Paragêneeee e Mlcrotectônica do Complexo Embu

O Complexo Embu é conetltuldo eeeenclalmente de uma
eequêncla de gnal-eeee aluminoeoe,/xietoe e bLotlta gnaJ-eeee
granftlcos rnLcroporflróldes - onde ee intercalam de forna
irregular anflbolitos e rochae cálcio-eL I icátlcae -

Ae paragêneeee male comune detectadae para oe gnaleeee
alumLnoeoe e x16tóe Éão:

eil+grn+bio

Kfd + ell + blo

Kfd+6iI+grn+bio

Petrograflcamente , a ellllr¡anlta ocorre nå forma de
cristå1e aproxlnadarnente ovaie bem deeenvolvidoa ou eob a forma
de fibrollta; a granada, porém, é eempre alterada, reetando
apenaE alEuna núcleoe eãoe. Por vezee pode e6tar lnterereeclda
com el"lllmanlta e biotlta, como na fotomicrografla 3.2. do
Capftulo 3.

Nas 16ml-nae deecrltae mugcovlta foi obeervade como
produto de retrornetamorfiemo eobre a BllLlmanlta, e nã.o fol
obeervada eetaurolita- Quartzo, oÞacos e alEuma apatita foram
obeervadoe em toda6 ae låminae.

Uma únlca l6¡nlna de rocha cálc Io-el I icatada moEtrou
preeençe. de eecapolita e, no meemo afloramento, uma banda máflca
moetrou aeeoclagão de clinopiroxênlo (dtopefdio?) + anfibó11o
eeverdeado + anflbólio incolor + epldoto.

Ae fotomlcrograflae 5-1 e 5.2 nóEtrå.m que aB par:agêneeee
de rochae pelltlcae foram geradag, ou nelhor, eão eetável-e nae
duae primeirae faeee de deformação. Obeerva-ee que oe crietale
de fibioltta eetão dobradoe pela deformagão De e encontram-ae ern

poeigã.o plano-axlal deetaa dobrae.
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Fotomicnoerafia 5.1.: Grumo de fi.brolita e eillinanita contido
na fo1laçäo princlpaL (Sz). Ntcole X,Iado maior da foto 5,5 nm.

Fotomicroqrafla 5.2. : A¡npI lação da fotonlcrografia 5.1-
"Agulhae" de fibrollta deeenhando arcoa poligonaia (Sr dobrada).
Obgervå.r fibrolfta (Sz) en poelçåo pleno-ax1al åe mlcrodobrae Dr.
Nlcots //, Lado naior da foto 1,38 mm.
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A lnterpretaçã.o oferecida é a de que eLnultaneemente
( Þr'ovave lmente ) à faee de deformação Dr ocorreu o metamorfiemo
M:', gerando a follação Sr em condiçõee metamórflcae da paragêneee
moetrada nae fotomlcrograflae.

A faee Dz,. que t,ranepõe
dobrae, cuJo plano axial é ocupado
tr¡elo alinhamento de crietaie de
metamorffsmo Mz eão eemelhantee
estável.

a follação Sr, gera pequenag
pol. Ì¡ma follação Sz, de!.Inlda
flbnolita. Ae condlçõee de
ao Mr, ou eeJa, fibroLita

Eetas interpretaçõee eão válidas para as rochae que
åpresentaln eillinanita ¡>rlenática, pols foram observedoe
crletale de ellllnanl,ta deeenhando dobrae Dz

Ae paragêneaea deBcrltag I>ara êa rochae rnetapelftlcae
repreeentadae em dlagrema AFl{ aão apreeentedaa na Ffgura 5.1.

Flgura 5.1. Diagrarna AFM representando ee parageneaea de rochae
netapelltlcae do Complexo Embu. (extrafda de Yardley" 1gB9)

Quadro reaumo dae relaçõea entre
metamorfleno é apreeentado na tabeLa 5.1.

de formação



6-I.2. Paragêneeee e Microtectônica do Cor¡plexo Pl1ar

O Conplexo PlLar é formado elmpllflcadamente por uma
eequêncla pelltica a pe I lto-peamlt Lca, cuJo6 ¡>rlncl¡>ale tipoe
petrográfLcoe aão muecovlta biotita xLeto e granada biotlta
xl-ato,/gnaleeee. Complementando a eequência Pllar ocorren rochae
cálclo-elIlcátlcae e blotlta gnaiseee.

foram:
Ae paragêneeee encontradae para o referLdo complexo

muB+bio+qzo

Errn+mue+bio+qzo

Ae relaçõee mlcroestruturaie foran apreeentadae em parte
na fotoml-crografia 3.1. (CapltuIo 3) que moBtra a biotita,
gerada em r:rn prlmeino evento metamórflco (elmultâneo à formaçã.o
de Sr?), dobrada em uma fase Dz que gera a follação Sz.

Faltam dadoe concluelvoe para afhmar gue a faee D2 tenha
eido acompanhada de urt evento metamórfico Mz, entretanto uma vez
que a paragêneee tenha permaneclda lnafterada, interprêta-Be que
as condiçõee metamórflcaa no mfnimo permaneceram eemelhantee.

Nae lâmlnas com granada obeerva-Ee que a follagão
prlncipal (Sz) deflete-se ou contorna oe crletale deete minereL,
indicando que o meÉmo ee formou en evento prévlo a Dz ou cedo Dz.

A f ot,onicrograf la 5.3. moatra a deformagão Ds que é
reeponeável pela formação de ì.rme clLvagem de crenulaçã.o
dlfeenclada Ss.

Fol obeervada muecovlta obllquå à foltação 53,
evidenclando um evento metamórflco em condlçõee eetátlcae
poeterlor a eeta faee de deformacão.
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Fotonlcrografla 5.3. : crrvagem de crenulação dlferenciade (se)
em blotlta quartzo xleto. Obeervar pequenaa dobrae (Dz) de r¡ma
follação anterior (Sr). Nicote X, Iado nalor da foto 5,5 nm.

Ae paragêneeea encontradae no Complexo pllar e a relagão
com a deforrração acham-ee repreeentadae reepectlvamente na
Figura 5.2- e Tabela 5_1_

Flgura 6.2. Paragêneeee dae rochas
Pllar repneeentadae no dlagrama AFM.

netapelltlcaE do complexo
( extraf.da de Yardley, lg8g)



Tabela 5.1. e'uadro reaumo das paragênesee e deformação dae rochas
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Como dado adlclonal deve-se menclonar a rocha metabáelca
encontrå.da nas proxlmldadee de Mogl dae Cruzee que apreeentava
anfibóllo claro (act,inolita?), andeeLna cáIclca, btotita e
aglome"ado6 de tltanlta crescendo eobre opacoe.

5.1.3. Paragênesee é Mlctotectônlca do Complexo Rlo Caplvari

A anáIlee do metamornflemo no Cor¡plexo Rlo Caplvarl ê
tarefa male complexa pole Bua compogição não é propfcia para tal
fin. A lltologiå predominante é um anfibó1io blotlta gnaleee
rnlgmatltlco de compoelgão tonalltlca.

O conJunto apreBenta-ae cortado por leucoeeoma branco de
compoeíção eemelhante à rocha com anflbóllo e leucoeeomae
roeadoe com e Bem anftbólfo, o que foL consLderado por Fernandee
(1991 a) como lndicåtivo de metamorfiemo de alto grau.

Aaherorth (1985) moatra que há alternatlvae à fueäo "ln
altu" para geração de "Ieucoesomae" de conposlção tonelltica.
Todavia, admltlda a hlpóteee de fueão parclal, eeria lfclto ee
afirnar que o metalnorflemo dest,e eonJunto fol o maie severo, Já
que atingirla a fueão parcial de tonaltto.

5.2. Condlçõee de Metamorflemo

A determinação dae condiçõee ffeicae (p e T) e qulmlcae
que governa¡¡ a forrnação de paragêneeee metamórficae tem ocupado
a atengão de multoe peequieadoree (e.g. England & Rlchardeon,
1977; England & thompeon, 1984). lal tarefa, lmportente para a
reconetLtulção da hietórla tectônlca de fal-xae móveie, eetá além
doe obJetlvoe traçadoe para esta dieeertação.

Oe dadoe coletadoe deecrevem apenae â6 paragêneeee
encontradas, não tendo eido reallzadae inveetlgagõee de qufmica
ml-neral . Entretanto os dadoe perml-tem realizar uma eetlmativa,
ainda que aproxLmada, dae condlçõee metêmórficae relnantee para
a formação dae paragêneeee detectadae.
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Dentre oe trêe conJuntoa eatudados, oe Complexoe Embu ePlLar eão aqueles que nale faclrmente pernrtem tare eetlmatlvae,eeJa pela r)reÊença doe polimorfoB de AtzSiOo EeJè Þorapresentarem mlnerals_f ndlces.

5-2.L- Condicõee de netamorfler¡o doe Complexoe Eurbu e pilar
A paragêneee feldepato pot6gaico + elllimanit€. preeentenae litologlae metapelít'ces do Complexo Embu contrasta èo. aparagêneee granada + blotlt,a + quartzo do complexo pi1ar,

Porquênto ê Þrimeira representa condiçõee próxlmae da ânetexia,ou da eegunda ieógrada de elllinenlta (Turner, 1gg1; yardley,1989; Winkler, tS77). A eegunda par.agêneee repregenta condlçõesde faclee xleto verde .

Eete contr,aete é corroborado meemo quåndo conslderadae aexpreeeão reglonal doe CompLexo Embu e pllar.

O Complexo pllar^ apreeenta regLonal¡rìente eetauroLita ecianita (R1deg, 1974; Alvee, 19Zb; Fernandee, 1991a). A eventualBlLIlmånitê ocorre eob a forma de flbr:olita. Coutlnho (1992,lnformação verbal) rerata a pre6ença de cordlerlta de baixapreeeão en metaeeedlmentoe aseocladoe a Zona de clearhamento deCubatão. A paragêneee de nais alto grau do Complexo pllar éportanto repreeentade pon cianita e estaurolita. No dlagrama deCarmlchael (1g7g) repreeentarla ,,batozonas,, B a 6 emternperaturae máximas por voJ.ta de 55Oê. C.

Ae reaç:õee que conduzem à quebra da eataur.olita Benlåm:

a) enr preeença de nuacovlta

Sta + Mus * ezo = Bio + AI Sillcato + HzO (5.1)
Sta + Mue = Blo + Al Sillcato + ezo (5-2)
b) em aueêncla de r¡uscovlta

Sta + ezo = Grn + SiI + HzO (5.8)

A rlltima reagão ocorreria em condlçõee een¡elhantee àeegunda iaógrada da elllimenlta (como no Complexo Embu), todavlanão ae conhece notlcla eobre aueêncla de ¡nuecovlta em qualquerparagêneee met,anórflca do Complexo pllar.
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O trabalho de Tracy & Roblneon (1983) noe Adlrondack, EUA
mostra 9ue, próxlmo à Begunda leógreda da eilIfunanlta,
paragêneeee dletlntae podem aer dietlngutdaB, como:

Cla + Sta; S11 + Sta;

SII + MUB; SII + Mus + Kfd; Sil + Kfd;

S11 + Kfd+crn+ Crd

A principal paragêneee detectada l>are rochae
netapellticae do Complexo Embu é Sil_ + Kfd, o que é confirmado
do ponto de vleta regional para a Faixa Norte de ALvee (1925) e
pêra aB unidadee Redenção da serra e Rio paralbuna de Fernandes
( 1991a ) -

As reaçõee de forrnagão de eillimanlta adicionaÌ (2._
Ieógrada) atravée da quebra da muecovlta aeria¡n:

mue + qzo = Kfd + e11 + HzO (5.4)

Thompeon (1982) propôÊ, a aubgtltuição degta reação por:

mue + qzo + HzO = Kfd + 811 + lfquldo (fundido) (5.5)

ou:

mue + blo + qza + Hzo = Kfd + ail + tlq (5.6)

Ae equaçõee (5.5) e (5.6) envolvem uma faee fluida que
pode advlr da equação (5.4), ou dlretamente com:

muB + qzo = Kfd + eil + tlq (5.7)

A equaçäo (5.2) é coneiderada por Tracy (1929, apud
Yardley,1989) como a respon6é.veL peIa fornagão de eillirnanlta,
baeeado em dadoe de canpo. Eeta reação em ambiente anldro ocorre
em temperaturae de -78Oô C a 10 kb e "Z5OÊ, C a I kb. Em preeença
de fluido a formação de ellllmanlta por quebra de muecovlta ee
darla em -65OÞC (P -4,5 kb, Tracy & Roblneon, lg8g), reeponeáveì.
tambérr pela formação do leucoeeoma doe migmatitoe.

Deve-ee lembnar' que, anall-sando-ee exc 1us iva¡T¡ente " aB
paragênesets encontradae na é.rea de peequiea, o contraete entre
0e¡ dolg domlnl-oe acentua-ee nå medida em que o campo de



e8tabllldade grå.nada ( ',granada_in,, ) eBtá por volta de 45Oo C_
47Oo C- Em uma Þrea6ão de cerca de 6,0 hb oe dole domtnioe
apreeentarlam dlferença de temÞeratur6. supe!:ior. ê ZOOo C_

5-2.2. Condlções de metamorfl-emo do Complexo Rlo Caplvarl

A análtee dae condrgõee metamórflcae deeta unidade flcamrestr'ltae À geração de Leucoeeomae preeenteø naB rochaB .deate
complexo- Taie leucosaoma' aão de cornÞoeição trondhJemrtlca comanfibóIio, e granltica com e Eiëm anflbóI1o.

A geração de llquldoe granlblcoe é compatfvel com o
metamorflemo regional de f¿íctee anfibolito al-to (e_S. Complexo
Embu), como moetra winkrer (1977) a temperatura par. 1n1c10 defueão com conpoeição granftica ee d¿í a -7ooõ c em preeaõe. de
2,O kb e a aproximad.amente 6g0ô C em preeeõee de 4,O kb.

A geração de lfqutdoe granfticoa com hornbLenda a partlr
de protórttoa com ferdepato potáeeico ocorre atravée da fueão
incongruente de blot r ta-guartzo-pragloc ráelo em temperaturae de-7O0o C, em P¡rzo = Proæ¡¿ = g,O kb (Kenah & Hotlieter, 19gg).

Ae reaçõee que ge¡aln lfquldo (fundtdo) aerlam:

Bio + Pla(An2a) + ezo = Hnb + Ansu_ar + Tit + LfçI

Hnb + An¡o + Blo + ezo = Hnb + An¿a + Blo + Ozo + Ansg

ree. eóIido

Winkler apreeenta alnda a reação:

Bio + PIa * Qzo = Hnb + Kfd + Tit

1í qu ido

A formação de Kfd poeeiblltta a geração de magmaagranftlcoe atrvée da fueão de Kfd + pla + ezo.

Obeerve-ee que oE reagentes nã.o apreeenta_n componente
férelco com potáaero, ou eeJa, trata-ee de fueão de roche. com
compoelção tonalitlca gerando leucoseona granltlco, em condiçõee
leveu¡ente Buperionea a de metamorflemo reglonal.

A geração de llguldoe tonallticoe e trondhJemfticoe étodavla controverga. Algune autoree (yardley, il977, aÞud
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Aehworbh, 1985), argunentan que muitoe leucoeeomae de compoeJ,ção
tonalftica a trondhJemltica não Éã.o magmáticoB, maEr formadoe por
diferenclagão metamórfica. Baeela-Er-ee na pequena diferenca
conpoeicionãI entre oe plaglocáeloe do leucoeeoma e melanoeeoma.
Aehworth ( 1985 ) aponta como reepoetae å pequenå dl,ferença
compoelcLonal a poeeibilldade de reequillbrlo eubeóIldo, reåCõ.o
com reelduo durante crletalização do fundldo, fueão "inetáveI',
caueada pela balxa velocidade de mudença de compoeição do
plaglocláeio ) .

Johannee (1985) utilizando dados de Plwlneki & VJylIte
Bugere que o J-nlclo da fueão ocorra a 'l ZE., C, embora hornblenda
e plaglocláe1o eeteJåm eólldoe até 9O0o C. A composição do
plagiocJ,áeio é multo lmportânte na deflnlgão de eua eetabllidade
e eete fato, onltido Þor Piwlneki & I,lyl1te (apud Johannee,
1S85), torna a generallzação deetee dadoe queetlonável.

Alternatlvae par6. explicar a formaçã.o de magmea com
pobreza de feldepato potáeelco lncluem:

a) ellmlnaçã.o por reaçõee poeterloree;

b) eecape de porgão da maesa fundlda male rica em Kfd;

poseibil-itando fueão dec) temperaturae elevadas
tonal.ltoe ou rochae pobree em l{fd.

Kenah & HoIlleter (1983) utillzam-ee da EegÌrnda opçã.o
para explicar a aueência de compoeiçõee granlticae noa
migrnatitoe da Co hi¡nbla Brltânica.

A preeença de mlnereie náflcoe abåixaria o ponto de fueã.o
(Grant, 1985). O Inlcio de fueã.o de uma "rocha" com ezo + pla
(An¿+) + Bio + Hnb ocorreria aproxlmadamente entre 660 a 690o C

em preeeõee entre 3,O e 7,O kb, o que repreeenta um rebalxamento
do "eolidue" de 4O a 60ê C em compê.raçåo a r:.ur eiatema eem Fe e
Me.

En¡ trabalho male
reportam que èm PHzo =
fornerlann a 610o C, a
tonal" lt l-ca.

recente, Johnõton & Wyllle (1988)
15 kb, llquidoe t,rondhJ emlticoe se
partln de protólitoe de compoeiçåo
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A eor¡a deetee dadoe faz crer que a fueã.6 de trondhJemltoe
ger.ando llquldoe trondhJemftlcoe eeJa poBBfvel em condiçõee
apenè,g algumae dezenag de gr:aue aclma dag tenperatunae ueuaLe de
metamorflemo reglonal. Deeta forma, oe leucoEaomaa do ComþIexo
Rlo Caplvari poderiam te¡r eido ge¡radoe ern condLçõee de
netamorflemo pnóxl-mae dae ueuaLe.

5.2. Geologia Eet"utur6,I

Neete lter¡, aeel-m como no anteriorn a anáIl-ee doe
dlferentee eventoe de deformação é diftcultada no Complexo Rlo
Câpivår:l, pela lnexletência de lttologiae favorávele a pregervår
åÉl dlferentee egtruturag geradae na Bucesaão de faeee de
deformagão. O ¡oe emo comentárl-o pode Eer eetendido para oB
biotita gnalBBeB microporfiró lde6 e homogêneoe preeentee no
Co¡nplexo Embu.

Hobbe et aL (1976) apontam que rochaB de elto grâu
metamórflco e pobree em mlca aparentam ¡>oseulr êpenas uma
gnaleelflcaçåo, todavla rochae de graus metanórficoe male balxoe
exíbem com fr'equêncie foLlagõee como cllvagem ardoel-ana e /o\
cllvagem de crenulagão, que faciLltan a aI¡llcagão de crlténloe
de euperpoeição. Ademale detalhee eEtruturaia l)odem Êer perdldoB
devido à granulação maie groeea. ou obecu¡ecldoe devldo à
nlgmatlzação.

Ae litologlae lepldobláetlcae pretsentea nå. ánea de
peequiea eão aquelae que melhor reglgtram a Êuceaag.o de eventos
deformaclonaLe. Ae rochae de eatrutura xl6tose doE Complexoe
Embu e Pll-ar moetram euperpoeição eemelhênte de eventoe
deformacionaie, em termoe de eetilo e de número de faeee
reconhecidae, dlferindo no metårnorflBmo como apreEentado no ltem
anferlor.
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5.2.L. Deformagao do Complexo Embu

A eetabilldade dineclonal da follagão prlneipal
(xletoeldade com feiçõee mllonftlcae) aeeoclada a umå lntenga
lineagão de eetiramento eão oe fatoe male marcantee do Cornplexo
Embu. Aeeoclado a eetae felçõee tem-ae ta¡nbém a forn¡a dae
unldadee em mapa, que dletrlbuem-ee em falxae alongadae, que
dlficllmente al>reeentam repetlçõee I¡or dobramento. Eetae
caracterleticae Eugerem u¡la relagão eetreita dae faeee de
deformação cÕm mecanla¡noe de cleaLhån¡ento em grande eecala , Já
que abrange toda a área de peequlea. Deeta forma Julgou-ee
deeneceeeária a dlvleão da área em domlnioe homogêneoe.

No dorrlnlo do Conplexo Embu, a faee Fr é evidenclada pela
presenge. de uma xietoeldade (Sr), I>aralela ê um bandamento
compoeiclonal-. A xietoeldade é deflnida pela orLentagã.o de
mlneral-Ê placóidee e alLnhemenÈoõ de crletale de ellllmanlta_
E6tå foliação encontrê.-Ee p¡reeervada em nicrollthone ou em
pequenae charnelrae tranepoatêB na faee Fz, como ee observou nag
fotonicr"ogrefiats 5.L e 5.2 no item 5.1.1. dedicado à análiee do
Metamorfiemo e Mlcrotectônica do Conplexo Embu.

Não foram obeervadae dobrae relacionadae a eeta faee em

nenhu¡¡a daE eecalaa de obeervaçËo, portanto â falta de
lnformagõee a reepeito de eet11o, dimeneõee e vergência não
¡>ermlte anállee maie detelhada deeta faee. Em área contlgua,
Fernandee (1991a) obeervou o meÊ,mo fato, ou eeJa, não reconheceu
dobrae aeeocfadae a eeta faee de deformaçåo. Hobbe et al (1926))
notam que egta sltuagão é comum em terrenog gnáleelcoe, como
exemplo, VaeconcelLoe (1988) Bugere que a fotiação Sr do Gnupo
Andrelând1a na reglão de Ouro Ftno tenha ee formedo aseoclada a
grandee cavalgamentoe, nã.o a dobramentoe.

A faee Fz é ¡narcada pelo dobrarnento e trènepoel_ção da
Buperflcie anterl"or, faee eeta reeponsável pelae lnrl¡nerae dobrae
rompidae encontredae em neio ao bandamento,/xietoeidade. Trata-ee
da prlncipal faee de deformação, çlue gera a follaçto
reconhecfvel por toda área de mapeamento.

Ae dob¡ae eão de dimeneõee cent.lmétricae a declmétrl-cae,
leoclinaie a cerradae. A orientaçåo do plano-exlal é N6O E, com
calmentos para SuI (na parte a norte da Bacia Sedlmentar de
Taubaté), o que eugerirla vergência l>ara noroeate (Flguna 5.3.).
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Entretanto em algune afloramentoe pode-ee conatatar ê preBeng.a

de dobrae de elxoe curvo, ou eeJa dob¡rae e¡n balnha ("Eheath
folde" ). Obeervou-ee que ã.ê lineaçõee tlpo b (paralelae ao
elxo), cono llneacõee de corrugaçEo e de elxoe de dobz'ae
decimétriceE eão paraleloe ê uma pervaeiva lineaçåo de
eetLra$ento mlneral , todae allnhadae na dlreção NE-E. A follação
apreÉenta feiçõee nrilonlticae como o achatamento de grão de
quartzo e feldepato. Todae eetae felgõee Bugerem fortemente que
a faee Fz fol acompanhada de deformagão por clealhamento elmplee.

o PoLo dc ¡,6¿os,dàde {r¿
o Prôño ¡r¡ôL lDd
O ?Làño /q',àL(b!)
Þ Eirc hd,do tb3l

o Éixo d¿ ø.¿ lc.stcui¿o lr¡)
> h de do¡.a ".t{.,0. lt2l

Flgura 5.3. Ponto 4'lO, Eazenda São Judae, Rodovia Pree. Dutra.
Dobra de Faee Fa de plano axlal empinado, e

dobrae de faee f,'z recumbentee.
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A follaçao Sz pÉ.rece ter-ee formado en condiçõeB
metam6rflcae eemerhante' åa da faee anterlor, po!.e nlnenale da
pÂragêneae anterlor deeenham aE mLcrodobr:ae deeta faee e
aparentåm eetabilldade (vlde fotomicrograftae 5.1, e b.2.).

Eeta faee de deformagão é poeeivelnente r:eeponeável pela
lnvereão eetratlgráfiea que aloJa rochae de um poeefvel
embaeamento (Fennandee, 1ggla) eobre o complexo Enbu. (vlde
dlacueeão eobre a macroeÊtrutura ) .

A faee F¡. é car:acterlzada pelo dobramento da euperffcle
Sz, e a formaçåo da euperffcle Ss. Ae dobrae deeta faee eão de
dlneneõee varladae, de cenùrnétrlca a qutlonétrica. Ae dobrae
meeoecópicae eão cerradae a fechadae (ângul0e lnterfrancoe da
or-dem de 15 a 20 graua, invereae a normaie, orientadae êegundo
eixog NE,/SW, eubhorl_zontale. Outroa elementog l-lnearee, talg
como ll-neagão de êt lnhamento minerêI , de lntereecção ou lineègão
de eetlramento eetão orlentadae con.tantemente na direção NE/sw.

En poelção plano-axla1 dae dobrae Fe erÌcont¡a_Ee uma
cllvagem de crenulação pouco eepagada (Se), sue nicroecoplca¡nente
moetra recrletalizagão de biotita e nuecovlta, indlcando
abrandamento dae condigõee do metamorfiemo.

As Flgur.ae 5.4 e 5.5. apreeentam eatereogra-naa de dôbrae
decl¡nétrlcae relaclonadae a tercelra faee de deforu¡açåo.

ProJeçðee eetereográficae de poloe da euperflcle Sz
r¡oatra-û¡ dobramento perfeltamente cllindrlco (Figura 5.6)
ateetado pela dletribuição deeta follação em clrculo méximo.
Eet,e fato, atén de pre€renga de dobrae recumbentes, foIiagõee de
balxo ângulo e efxoE de dobrae Ds eubhorizontale indicam que a
faee D2 envolveu dobrae recumbentee - A Figura 5.7 abatxo moetra
ae lineaçõee aeeocladas a eÉta faee de deformação.

A faee Fr é r¡ma faee tardla gue não apreÊentå. a forneçäo
de uma euperflcie tectônica. são dobrae de grandee dineneõee,
abertae, normale, que ondulam a eupenficte anterlor. En mapa ee
exp¡eBelam llor ondulaçõee da follação princlpal na região de
Sant,a Ieabel.
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Poto dc bÀñòò6¿nto I rr)

Ei(o b¡ l,{"d,dc ( sSOv,r 06)
€,,o cc"srru,'dc (sot w ot)
fraço ax,àL (ÁJo¿È 8"-)
?L¿,,o ¿.,aU (coh¡truíáô -r,trg g¡¡r) (Sg)

Fl8ure 5.4. Dobra Dg de pequeno nlveL quartzo-feldepátlco em

melo aoe gnaLeereE diorlticoe.



6êndòû! ñt.o (3r)

Ei.o ! coi3t.oído {.{s?€ 20) fb3)
Li.cÀç;o (rvss€ os)

?L¿¡o ,4¡,aL trs-oe ssss) (5s)

",1 M
FlEura 5.5. Dobra Dg em banda quartzo-fefdepática em melo å

unLdade de rochae cáLclo-ai I fcátlcåE.
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Contours:12468

Flgura 5.6. Dlagrama eetereográfico dae foliagõe6 S: no Complexo
Enrbu, baeeado noe pontoe da Segão Geológlca (Apêndlce 2).

Mox. volue counted:
9.82 tîrnes uniformot 142/69

Eiqen volues:.644 .322 0.033
Eioen vectors:
DTp-Dir Dip
5J0.4 J0.4s
146.4 59.4E
?39.4 1.726

Fold Axis:
Azim : 239.
Plng : 1.72

lrrnou-l-îhs

Mox. volue counted:

"ftC.l'76= 
unirorm

N = lJ2
Poles to Plones

Contours:
1510't520253c

N=+7
Llneotlons

Flgura 5.7. Eetereograma
estlråmento ) aeeocladae a

de

Fg.

1lneagõeE (paraleJ.ae ao elxo e de
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5.2.2. Deformagão do Complexo Pilar
O Complexo Pilar apreÊ,enta felgõee eetrutunale

eemelhantee ao Conplexo Enrbu, Iror exemplo, quanto ao nrlmero de
faeee de deformação, entretanto estag åpregente¡n câracterletlcae
ÞartlcuIarets.

A fage Fr foi deduzida a Partir da Presenga de umê

foLlação tlpo cllvagem ardoelana a xletoeldade preeervada em

microllthone ou eob a forma de charneirae de dobras rompidae em

melo a folieção Sz, como ee obeerva na Fotornlcrografla 5.3. De

forma eemelhante ao Conplexo Er¡bu não foram identlflcadae dobl:ae
relacionadaa e .eata faee de deformação.

A faee Fz fol obeervada frequentemente cono charneirae
rompidae em meio à follação Sz, deeenhadae pela follação anterfor
Sr. Tale dobrae eão declmétrlcae a métricae, leocllnal-e (Tipo lC
a 2, Rameay, 1967 ) , em geral de elxoe emplnados, porém
apreeentando também elxoe com baixo r¡erEiulho. A orlentaqão deeta
faee eetá muito lnfluenclêda pelae faee Eubeeguenteg, tornando
diffcil uma anóliee eobre vergêncla. Dlferentemente do Complexo
Embu, eeta fa6e e a tercelra faBe Éão muito importantee.

A fase Fs Be caracteriza I>ela fonmação da eequêncla de
elncllnaie e antlclinaie a leete de Mogi dae Cruzee. São dobrae
normaLa, em genal com planoe axiaiE emplnadoB e dlrecionadoe NE.
Ae dobras métrlcae a decimétrlcae eão fechades ê Buavee con
perfll 18 a 1C, por vezee co¡n ápicee anguloeoe. A foliação
plano-axia1 é uma cllvagem de crenulagão diferencLada, que pode
pagËar a uma clivagem ardoelana, tornando localmente dlflcll a
dietingão entre Sz e Ss. Ae flgurae 6-7 e 5-8. moÉtram o
conportamento reglonal da follação Sg e llneaçõee aeeociadae a
eeta faee de deformagão no Complexo Pilar.
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Mox. volue counted:
9.52 times uniformot 349/74

Eioen volues:.715 .192 0.09r
Eioen vectors:
Dip-Dir Dip
154.9 15.92
41.74 54,06
254.4 31,24

254.
31.7

N = f,l8
Poles to Plones

Fold Axis:
Azim -Plng : Contours:12464

F igura 5.8. Eetereograma da
em relação ao Cl. Embu e a
nóximo lndlcando exietênc l-a

mTlnq

folfaggo Sz. Obeervar malor diepereão
dietribuição en malt de um cfrculo

de faee poeterlor (F¡).

N-9
Llneotlons

I
ti'

. tt +
' ,t'

FlEura 5.8- Eetereograma de llneagõee tlpo b(r) e eetirament,o( o )
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Ae flgurae 5.10. e 5.11 moetram dobrae mesoecópicae Fs.

o

.IÑ
Flgura 5.1O Eetereograma de dobra na unidade de quartzo-xieto'

ponto 136. Follagão plano-axia1 Ss.

P. ¡" 3a
€ixo b h¿¿,do (s¿rw os)
L¡¡¿¡çio ¿c ¡aLttec<þ
€, xo <.c.str,,'dc (sæa oZ)

T¿f,- å^,àL (N?6€ 63s€)

o

o

?oro 5s
?Lè.. 41c,òL (po|-") È¿,d o t'!.?€ J6^re). !E
Þ ø-3tr.)Ído ( s6z\.' ¿?)

b p ¿d ido ¡sssr"r3z) (À3)

Flgura 5.11. Eetereogr'ê.ma de dobra Fs (Pto 4lz-blo-nuBc xfato).
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Como expoeto "rrtt"lotrnente a dletribuiçÉo da Sz ao redor
de um ßrande clrculo não é tão perfelta como no caso do Complexo

Embu. Tal fato augere que egta follaçåo não Be encontrava
originalmente tr¡aralelizada, conforme'ndo dobrae cuJoe f1êncoa
provave Imente não erarn paraleloe,

Outro ponto lnportante da Figura 5-7 - é a clara dlepereão
em tor:no de outro cfrculo máximo, alénr da gulrlanda tnagada, o

que evldencia faee de deformagão Poeterior. Eeta figura põe em

evldêncta aE Þequenee dl-ferengae egtruturals entre os ComPlexoe

Pllar e Embu.

5-2.3- Deformação do Complexo Rlo Capivarl

A anáIlee dae deformaçõee no ComP1exo R1o Caplvarl é

dificultada, alérr doe problemae de tlpo de rocha envoJ"vlda,
devldo èoB poucoe afloramentoe dlePonlvele, uma vez que oB

afloramentoe fora¡¡ obeervadoe, em €,ua maioria, noe cortee da

eetrada de ferro da Rede F'errovféria Federal.

A prlnclpal eatruture é um bandemento compoaiclonal (S¡),
que leofa,/tranepõe uma foliação antenior (S"-r) ' em tipo de

estrutura eemel-hante a um "microLithon". Eeta úItlna eetrutura
moËtrê uma xletoeLdade euPerfmpogta Paralela à tranel>oelgão.

Em outro afloramento fol obEervado que eete bandamento
compoeiclonal (S-) encerra dobrae romPidae de ì'rn bandarnento

anbenlor (S',-r) ern eeu lnterlor. En apenae um loca1 fol PoBEfveI
obeervar-ee uma dobra redobrada (em interfenêncla êm laço) '
indlcando uma faee alnda mal-e pretérita (D"-z).



5.2.4. AnáIiee da Colocaçag
Fasee de Defonnagõea

6.2.4.1. Complexo Embu
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dae Rochae Granltóldee frente ae

Ae Lâmlnae petrográficae doa hornblenda blotita quartzo-
monzonltoe moetran una fina matrlz recrletarizada que envorve e
conto¡na oe porflroclaetoe de feldepato potáeelco e anflbótio. A
felção naie marcante ê a foliação mllonftlca, Ievemente
ondulada, ondulagão eBta neaultante provavelmente de defornacåo
progreeeiva. A acomodação daÊ mlcae em to¡rno doe megacrlataia
eugere ft'equentemente a preeenga de arcoe poligonåiB, todavla
não foi coneiderada tal lnterpretagão porquanto eata feição é
localizada, limltatando-ee Àquelae regiõeg. Noe blotlte gnafeeee
gnanlticoe fltadoe a fntenea feição llnear dtficulta a dletrnçåo
.da foJ.lação.

A obeervaçäo acu¡ada revela aÞenaa uma foliação conferlda
por micae, o que Bugere tretar-ee efetlvamente de uma Sr. Deve-ee
lembrar contudo que e6tag rochae foran eubmetldae a r¡¡n lnteneo
clealhamento em condiçõeg que poeelbllitaran ê. recrietallzação
do anfiból1o (eob a forna de pequenoe crietaie pollgonaie na
natriz), o que poderia ter gerado dobrae l¡or deformação
progreeelva. Eeta deformação é eemelhante do ponto de vleta de
or'j-entação e eetilo (aeeoclada a lnteneo ciealhamento) a eegunda
faee de deformagão do Complexo Embu, eendo portanto a eLa
corre lac lonada .

O granodlorlto Geremun Lz e o Granlto paratef apreeentam
felçõee eemeLhantee e portanto podem Ber inclufdoe neeta
anáIfee- O granito AruJá que truncê o tipo Santa Ieabel
apreEenta umð. follação tnenoÊ lntenBå eendo l}orts,nto
correlaclonado À tercelra faee de deformaÇão

5.2 -4-2. Conplexo Pilar

Ae rochae granftlcae lntrueivae noe donlnLoe do Complexo
Pilar apreeentam uma follaçËo, conferlda pela orlentação de
mlcae, bem como pelo allnhamento doe megacrfetale de feldepato.
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A defornagão é eignlflcatlvåmente mal,E¡ euave companatlvamente ao
Tlpo Sanba Ieabel (hornblenda blotlta gnaieeee de compoeição
quartzo-nonzon it lca ) .

O Branito Itapeti tem um comportamento dlferenclado na
medlda em que oua foliação é r¡uito ¡>ronunciada e a blotlta eetá
complebamente recrlstallzeda, além de poeeulr coloragåo
eeverdeada. Deformagõee anterlorea àe n¡ovlmentaçõee da Zona de
Clealhar¡ento de Guararena nã.o forar¡ obeervadae, Como reportado
anterlormente a deforn¡açAo do granlto é locallzadamente tão
intenaa que chega a formar urn gnaieee cent lmetrlcar¡ente bandado.
A deformaçåo do granlto pela Zona de Clealha$ento de Guarar:ema e
a preBença de biotita eeverdeada aão eugeetlvas de eolocaç:åo
contemporânea a Fs ou cedo-f,'s.

Noe granftoe Mogi dae Cr.uzee e Sabaúna a follação é menoe
evidente, bern como oB indiclos de deformaçåo,/recrletal lzação
( mlcrogranulação e micae recrietallzadae). Tale fatoe,
aaeociadoe à prováve1 fl1laçåo deetee granltoe aoe tlpoe
cruetale (Granitoe S), Bugerem que eeJam male Jovene que oa
Granltog Itapeti e Santa Catarina, eendo l¡ortanto póe-Fe a
pré,/eln F¿ -

5.2.5. Zonae de Clealhamento

A Zona de Cleal-håmento de Guararema condiclona o forte
contraÉte mebamórflco entre oe Com¡>lexoe Embu e Pilar. Uma vez
que a paragêneee principal do Complexo Ernbu foi gerada na Faee Fz

é coerente admltir-ee que a movlmentação principal foi formada
ou neeta faee, que envolve fnteneo ciealhamento, ou em faee
poeterlor. Corroborando a últ1¡na hipóteee obeerva-ee que a
foliaçã.o mllonftlca é em geral emplnada (FlEura 5.t2.) e que ee
oobrepõe a follaçã.o Sz. Ad¡¡ite-tse portanto que a movlmentagåo da
ZCG eeJa pÕrtanto contemporå.nea à Faee Fs,



Mox. volue counted:
25.8 times uniformot 347/79

Ei oen vo lues:
.897 8.90 0.013

Eioen vectors:
Díp-Dir Dip
167.7 6.630
J01 .7 80.50
76.97 6.770

Fold Axis:
Azim : 76.9
Plng : 6.77

Figura 5.12- Eetereograna
Clealhamento
mergulhoe de

Para eudeste
merEulho Para

Contours:
1510 152025

da fol-iaçao nllonltlca da Zona de

de Guar:arema. Obeervar aueência de

bal-xo ânEulo- Foliaçõee com mergulho
eão maie Jovene que aquelae com

noroeBte.

A Zona de Ciealhamento do Rlo JaEuari que Põe em contato
o Grupo são Roque e o complexo Embu não apreeenta. contraBte
metamórfico tão acentuado como nÕ caeo anterlor' A Figura 5'12'
apreeenta a foliagão milonftica aesoclada a ëBta zona de

ctsalhamento. Deve-se lembrar que eeta zona de ciealhamento é

marcada Por rochae granlticaE (Tipo Rlo JeEuarl)' e que as

deformaçõee ocorreram em faciee xiEto verde a anfibolito
åteatêdog Peloe cordõee de quartzo do Tipo 2 de Boulller &

Bouchez (1979). Adlelonalmente a preBenga de algumae follaçõee
com balxo mergulho sugere que eeta zona de ciealhamento PoEBa

ter-se movimentado e¡n faee tardia a Faee Dz-



Mox. volue counted:
26.1 times uniformot 141/59

Eioen volues:.892 9.26 0.014
Eioen vectors:Dip-Dir Dip
525.1 23,69
155.0 65.96
56.75 3.700

Fold Axis:
Azim : 56.7
Plng : 3.7O Contours:

1510 152025

Flguna 5.13. Eetereograma de foliação mllonítlca da Zonå de
ciealhamento do Rlo Jaguari .

5-2-6- Anállee da macro egtrutura e eepeculaçõee tectônlcae

Ae foliaçõee presentee na á.rea moetram Brende
eetablLldade, com åB dl-¡eçõee nordeete franca¡nente
predomlnantee. Orientaçõee de diregão NW eão encontradag
eeparaautente, como nae proximidadee de Santa leabel.

Ocorre todavia que aB follaçõee Sz preeentee a noroeete
da Bacia de Taubaté mogtraü¡ mergulhoe no eentldo eudeete; e ae
fo11a9õee preeenteÊ a eudeete da bacla motstram mer8ulhoe no rì.rmo

noroeBLe.

Eete arranJo eËtruturaL desenha umå. ampla elnforna,
apontando I)ara u¡na funportante lnver8ã.o eetratigráflcå. No núcleo
desta sl-nforma ocorrem rochae referidae como Embaeamento, e ne.

baee rochae male jovene, agul referidae como Complexo Enbu (Vlde
Segåo Geológica - Apêndlce 2).

Er¡ área próxlma, Fernandee ( 1981a) moetrê. Bituagão
eemelhante, porém l-nterpreta-a como reeultante de dobramentoe D2



que envoLvem o EmbaBa$ento em egtruturae do tlpo nêppe, com

tranaporte I>ara NW, embora admlta a poeelbllldade do traneÞorte
no eentido NE.

Na preeente área de Peequlea ae lineaçõee encontradae,
lnclueive a€, de eetlramento, têut dlregäo NE-SVI, com calmento
ne6teÊ BentldoE. A vergêncfa Para NW é ateetada Por Planoe
axiale e dobràB aeelmétricas relaclonadae a eeta faee, todavla,
ns. presente área de peequiea ae lineagõee de eetlramento lndlcam
traneporte no Eentldo NE-SW, de forma que a invereg.o
eetratigráflca poderia eBtar vlnculeda a dobrae em bainha'
poeeivelmente relacLonada à faee Dz. Eeta hlpóteee poderá eer
testada com o mâpeamento em detalhe da área onde oconrê o

fechamento da eetrutura elnformal .

A i¡nportâncla do clealhamento como fator oPerante nag

dlvereae faees de deformação tem eldo enfatlzado Por várloe
autore6. LacaseLn & Mattauer (1985) moetram dobrae em bainha de

eecala guitométrlca na nåppe do Monte Roea, noe ALPea Sufçoe'
enfetizando a trrportâncie de Be reexemlnar a geometria e o

elgnlficado dae dobrae doe lnternidee doe Alpee. Õobbold (1S79)
Bugere que as Nappee Penfnicae Inferloree EeJã$l Srandee dobrae
em balnha. Mattauer (1986) propõe r¡m modelo de EuperÞo61ção,/
cou¡bl"nação de movlmentoe atravée de falha de reJeito dlreclonal
e falhae de emtr>urrão, modelo que poderia eer válldo para eete
caeo. Sylveeter ( 1988) .em åmpf e.'Lev-!Bão Fob?e falhae de reJelto
direclonal mogtra a importâncla de eBtruturas em "flor" que

conJugam movlmentoe ao longo de planoe vertlcalg e

eubhorlzontaie.

Modeloe tectônlcoe male modernos como o concelto de
"terrenots" (Coney et 41,, 1980; Schermer et al .,1984) eupõe a
poeelbllldade de grandee deelocamentoe entre terrenog.

Várioe autoreB têm enfatlzado ultlmamente a l¡nportânclê
da movlmentação èo longo de falhae ou zor\&B de elealhamento
paralelae å. dlreção da cadela de montènhåa - KePPle & DaI lr¡eyer
(1987) moetran como o proceseo de acreção Pode Ee reêlizar
atravéE de n¡ovimentagão traneeorrente. Vêuchez & Nicofae (1991)
mostrart ç¡ue váriae falxaa de dobramento aPreaentan como

principal eftto de movimentaçã.o ae falhae longitudinale À

cadeia.

A preeenga de tantae faÌhae de reJelto dlreclonal no
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Budeete braeilelro é motivo euflclente para coneLderar taie
modelo6 cotno atrativoa. Apllcando-ee taiÉ conceltoÊr pode-Ee
conelderar que os "terrenoE" Embu e Pilar terlam-ee amalgamado
por um procesao de colleão oblfqua ou por acreçã.o po¡
tranecorrência -
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- na área eetudada trêe conJuntog de rocha foram
identlflcadoe eendo denoml-nadoe de Complexo Rio Ca.pivarl,
Complexo Pllar e Complexo Embu.

- o Complexo Rio Caplvari é repr.eeentâdo por uma unidade
de mapeamento gue conpÕrta como tipoe petrogr'áficoe hornblenda
blotita gnaleee tonalltico cLnza, ¡>orflr6tde e hornblenda
biotlta gnaleee homogêneo. Oe gnaleeee encontram-Be migmatizêdo6
por leucoesomae brancoe de cornpoelgäo tr'ÕndhJ emf t ica, coûr
anflbóllo e leucoeeomae roeadoe com e erem anfiból1o.
Litologicamente e eetruturalmente eeta unldade é eemelhante a
unidade Rlo Caplvari de Fernandee (1991a) e foi a eata
corre Iac lonada .

- o Complexo Pilar é repreÊentado por" treg unldadee de
mapeamento: eequênc!.a rftmlca colt blotlta nuecovfta xieto
( localmente com Aranada ) /nlca-quartzo xleto,/quårtz ltoE finoe,
rochae cáIc lo-ei I lcáticae ( naramente com. meta-báeicae ) e biotita
gnaieee granodiorftfco. Eete conJunto eeria cor¡el-atlvo è
unldade Rio Una de Fernandee (1991a).

- o Complexo Enbu é conetltuldo Þo¡r eete tlpoe
petrográflcog: Enaleeee bandadoe, q¡¿artzLþoa/gnaieeee
quartzoõoB, BllIlmanlta granada blotita xieto,/Bnai,eee ,
nigmatltoe de melanoeeoma gnáIseico e xietoBo, biotitê gnaieee
dlor ft lco,/cá1c lo-e i I lcát lcaË, hornbl-enda blotita gnaleae e
blotita gnaieee mlcroporfiróIde . Sugere-ee que estaa unidadee
eejam correl-atae a unidade Redenção da Serra de Fe¡rnandee
(1991a). O Complexo Santa Ieabel como originaì.mente deflnido
pode eer deemembrado nae rochae granitóldee aqul deflnldae e em
eequênclae de eupracruebal,a e ortognaieeee equivalentes ao
Complexo Embu, portanto eua degignôçåo deve eer abandonåda.

- no ConrpLexo Pll-ar foram ldentlflcadoe oa granl"toe
Itapeti, Santa Catarlna, Mogi dae Cruzee e Sabauna. OB dole
Prlmelroe 6ã0 blotlta granitoe clnza porflróidee (com aflnldadee
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de granitoe "I"), com blotita eeverdeada e como aceeeórloe
titanita, allanita, zl¡rcäo e apatlta; formando grandee corpoê
alongadoe eegundo a foliação prlnclpal. Oe doie {rltlmoe eåo
(muecovlta) blotita granLtoË Lnequlgranularee a porfiróidee (com
aflnidadee de granito "S"), não raro corn enclavea eurmicé.ceoe,
blotlta averre lhada,/alaranJ ada, tendo como aceeeórioe zircão e
eventuaie gnanada e turnallna; formendo corpoe maLe reetritoe.

- oÉr granltóldee lnt"uelvoe no Complexo Embu eão
conetitufdoe I)or guartzo-monzonito, gnanodiorlto e granito. O

quartzo-monzonlto (tipo Santa Ieabel) é conetltuido pol' um
hornblenda blotlta gnal-eee megaporflrltlco gue ee dietrlbui em
falxae alongadae como "eheeta", o granodlorlto (tlpo Geremuniz)
é um blotlta gnaleee porfiró1de cinza eecuro em pequenoe cor¡>oe
reetrltoa. Oe granltoe englobam deede hornblenda blotlta gnaieee
mlcroporfir.ó tde (tlpo Panabel) ao biotita BranLto clnze fino e
homogêneo (tlpo Arujá) que moetra valoree lelvadoe de HFS, com
aflnldadee de granlto tipo "A". Apeear de lntl-måmente
aeeocíadoe, ae dietrlbulçõee de Elementoe Terrae Rarae lndicam
que ae trata de magmas oor¡ fontee diBtlntâg.

- noe limltee entr.e oe Cornplexoe Pllar e Embu e entre o
Complexo Embu e o Grupo Såo Roque ocorrem corpoa reetrl-toe de
turmalina muecovlta gran!.to branco deeignadoe reepectlvamente de
Lreucogranlto Bairro doe NoEUelrae e Granito Jaguarl.

- o metemorfleno do Complexo Embu atingiu a facies
anf íbol-lto alto com a paragêneee ell-llmanlta + K-Feldepato, o
metamorfLemo do Co¡nplexo Pil-ar na região eetudada é da faciee
xieto verde, zonå. da granada. TaI contraete metamórfico eó pode
eer compatibíllzado êtravé6 de contato tectônico

- quatro faeee de defor¡nagão foram detectadas noo
Complexoe Embu e Pllar. No Complexo Embu ae duas primeirae faeee
ger6.ra¡n euperffclee eub-horlzontaie, em faclee anfiboÌIto alto.
A terceira faee (clivagem de crenulagão plano-axial l>ouco
lnclinada) é acompanhada de recrietallzagão de blotlta e a
quarta faee é de dobras abertas que onduì_am ae antenlores. No
Co¡npl-exo Pflan a eequênc3.ade faeee de deformação é eemelhante.
todavla a eegunda faee de deforuração não formou euperflciee
paralelae que poeeibllltaeeem dobramento perfel-tamnente
cllfndrlco na terceira fêee. O meta.norfl-emo contempor6.neo as
duee prlmelras faeee de dèformaçEo no Compl-exo Ptlar, na á.rea
eetudada, não ultrapaeeou a zona da granada noetrando forte
confraete metamó¡'fico com o Complexo Embu.
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- o movLmento Eugerldo nae falhêts dè Jaguarl-Monteiro
Lobato. Guararema e Cubatão é dextral . Sugere-ee a exletência de

duae faee maie lmPorbanteE de movimentagão, a prlmelra que

deforma oe granltog lntruelvo do ConpLexo E¡nbu (póE 660 Ma)

ocorrlda em fáciee anftbotito e dlreção N 50-60 E e; uma mala
tardla de dlreção N BO E em faelee xleto verde'

- a princlpal eetrutura da reglão é uma elnforma cuJo
centro é ocupado por rochae do ComPlexo Rlo CaPivari de idade do

Proterozól-co Inferlo,/Arqueano. Dobrae aeelmétrlcaa no Conplexo
Embu indlcan vergêncla (da 2a- faee) Para Nt'¡ entretanto aa

llneaçõee de estirèmento indlcam trangPorte de materLal n8

dlregão NE-SW. Sugere-ee que a comPat ibi l ização deetes dole
movimenboe procedeu-ee êtravés de um clnturão tranapreeelvo ou

por fenômeno de fuga lateral-. A lnvereÃo egtratlgráflca Pode ter
Euê orlEem ligada a dobl'aa em bainha.

- embora eetruturalmente eemelhanteÉ oa ComP1exoe Pllar e

Embu apreeentÐn hletórla metam6rfica e aeeociagõee de r:ochae
granltóldee contraetadae, eugerlndo For't'anto que ae trate de

dole ter.renoa dlstintoe. Dadoe geocronlóglcoe Eugerem que o

prirreiro tenha Ee eedimentado no Prterozólco Médio com

metamorfiEmo princlPal PPol: volta de 75O Ma, enquanto o CoutPl'exo

Enbu terla ldadeg do Proterozóico Superlor, metamorflemo
prtncipal pouco male Joven em ca. 730 Ma-
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APENDICE 3

Analises Quimicas de Amostra de C-ontrole

t
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rio2

A1203
Fo2O3

FeO
l{nO
Dlgo
CaO

lla20
K20

P205
H20 +

H2o^ -

62.20 62.70
0.80 0.78
16.20 15.20
2.90 1.70
2.70 3. (¡0
o.L2 0.12
3.00 3.,115

5.00 5.06
4¡.30 3.8{
1.60 l. {l
0.11 0.15
0. ¿8 P.F.
0.15 1.00
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gÊ ¡: : i üâ|¡'Éir ilË I

Rb
Sr
Y

?rf
Nb
Ba

FeOt
F/st[
Rb/sr

55 55
280 255
35 29
200 t74
106
660 621
5.31 {.93
0.76 0.72
0.20 0.22
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