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RESU}IO

Foi estudada uma área-chave no Vale do Ribeira Para a

compreensão da estratigrafia e tectônica das seqüências de rochas
supracrustais de idade proterozóica aflorantes na região, e

também para a correlacão entre as unidades estratigráficas
definidas nos estados de São Paulo e Paraná. Procurou-se rntegrai-
dados estruturais, estratigráficos, metamórficos, petroquimicos e

geocronológicos dentro de modelos de evolução tectônica para a

região. A área escolhida corta as prÍncipais estruturaE
geol óg icas reg ionais, abrangendo as c idades de Ap iaÍ , IPoranga e

Barra do Turvo Além de compitacão e integracão geoló9rcas
regionais, desenvolveu-se integracão e comPlementacão de

mapeament os geol óg Ícos em semidet al he j á exist ent es, e est udos de

det alhe em sub-áreas sel ec ionadas. Foram real izados est udos

específicos de anál ise estrutural de rochas metamórfi.cas
pol ideformadas, anál ise de orientacão, âñálise de deformacão,
pet rografia, recomposição da macroest rut ura e da est rat igratia
original , pet rografia, pet roquimrca de rochas básicas, e anál ises
geocronolósicas pelo método isocrônrco Rb,zSr.
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INTRODUCÃO

AE seqüênciaE metamórficas de baixo e médio grau aflorantes
no Vale do rio Riberra nos estados de São Paulo e Paraná vem

despertando atenção de diversos pesqursadores deEde o sécu1o

passado Este interesse É mot ivado não apenas pela importâncra
econômica da região em termoE de recursos mineraÍs, como também

pelo nível de exPosiCão das estruturas tectônicas e rel iqulares,
permit ido pel o int enso d rssecament o do rel evo da reg ião

Diversas rnst ituiCões iá Part icrparam de uma sér:.e de

mapeament os geol óg icos escal as de semidet al he na reg ião do

Vale do Rrbeira, em São Paulo e Paraná. Entre os mais recentes

dest acam-se os execut ados para a Secret aria da Indúst rra ,

Comércro, CiêncÍa e Tecnologia do Estado de São Paulo (Stern c-f

Filho gf ¡^¡ , 1983, Takahashi ef &J. , 1984 , L986) ' os real rzados

at ravés do convên ro ent re o Depart ament o Nac ional de Producão

Mineral e a Japan Int ernat ional Cooperat ion Agenca ( Þ1MAJ,/JICA ,

1981, t?8?, 1983), e trabalhos no Estado do Paraná srntetrzadoE
por Brondr ( 1983) . 0bteve-se um quadro razoavelmente bem

est abel ec ido da d ist ribuiCão das d i ferent es un rdades

litoestratrgráficas da região, bem como uma, caracterrzacão
prellmrnar de seus respect:.vos estilos estruturars. Dtversos

outroE trabalhos de cunho acadâmrco, envolvendo em geral

d rssert acões de mest rado e t eEes de dout orado , vêm se

desenvol vendo após est es I evant ament os .

No entanto, como é de se esPerar, os mapeamentos básrcos,
pelo seu próprro escopo e pelas escalas de semldetalhe adotadas 

'

não permi.t rram uma caracterrzação absolutamente segura de todas

as unrdadeE, bem como de seuÊ estilo.s estruturais E eEta

caracterrzacão'é de tmportâncra vital para a diferenc:.acão entre
algumas unrdadeE 1:.toestrat iSráfrcaE malores da região, a qual e

feita pela maroria dos autore= .ot base no est ilo estrutural
A presenca de difer"ì,"= est ilos eEtruturars nas várras

un idades {requent ement e t em Eido O rnt erPret ada como devrdo -ë

d i ferent es rdades geol ó9 rcas das un rdades em quest ão . Porem,

também pode rndrcar poslctonamentos espacrals drst LntoE dentro de

um mesmo oro9eno, e não obr:.gatorramente rmp I rcar um



posicionamento temporal dist into. procurou-se então, neste
t rabal ho, est udar as áreas de cont at o ent re as d i ferent es
unidades mapeadaE para tentär elucidar a guestão, pela correlacão
entre as fases tectônrcas que as afetaram e pela perseguiCão de
possíveis nívers-guia.

Como muitas dessas unrdades 1 itoestrat igráficas são de baixo
grau metamórfico, ElPresentam um número razoáve'l de estruturas
relrguiares, sÊdimentares e vulcânicas, cujo estudo mostrou-se
importante Para a determinaGão da polaridade estratrgráfica e dos
ambientes de sedimentacão das várras unidades Permit iu também a

est imat iva da deformação frnita sofrida, a part ir da qual pode-se
fazer inferências sobre os deslocamentos tectônicos, e sobre a

espessura e extensão ortginars dos pacotes sedimentares Esta
abordagem for uma etapa necessárra para a reconst iturção das
bacras de deposrcão e seu posrcionamento no oró9eno
Conseqüentemente é também necessárra para o estabelecrmento de
modeloE de evolucão tectônrca para a'região.

' A carecterl.zacão segura das diferentes unrdades I itoestrat r-
gráfr.cas e iitoestruturais é um subsÍdro essencial para o

est abel ec iment o de mode I os met al ogenét rcos e al vos re9 lonais de
prospeccão, numa região que Ee tem mostrado como a de maior
Potenclal Ídade em termos de recursos mlnerals do Estado de São
Paulo. Cabe ìembrar que os prrnclpats trpos de mineral rzacõeE
Eul fetadas da região apresentam nÍtido controle estrutural e

est rat i9ráf:.co, tromo por exemp I o as mlneral r="aõ"s do t rpo perau
e, do trpo Furnas-LaJeado

1.1 Ärea Estudada

Como estratég¡.a de egtudo, selectonou-se uma área para
int egrar e comp I ement ar os 1 evant ament os de semidet al he ( 1 r 5Ø øØØ

e 1 :25 ØØØ) extst ent es ant errorment e A área escol h rda t em um

f ormat o a1on9ado, corn seu r ado maior com orrent acão Nt^J,/sE,
cortando a estrutura regronal Abrange aE crdades de Apraí,
Iporanga e Barra do Turvo (Frgura 1 ) Total rza aprox:.madamente
1 30OkmÉì, descontando-se a área abransida pelo Granrto Itaoca e

al gumas porcões marg rners da área, não I evant adas mais
detalhadamente neste trabalho Engloba a quase total rdade da
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Folha Iporanga (1:5Ø ØØØ), e Parcialmente as folhas (1:50 øøø) de

Apraj, Aracaíba, I'lina do Espírito Santo, Braco (Gruta do Diabo),
Rio Turvo, Barra do Turvo e Marques de Abrantes.

Abrange part e lmport ant e das unidades 1 it oest rat i9ráficas
ocorrentes no VaIe do Ribeira . Represent a t ambém uma área chave
para a correlacão entre as unidades ocorrentes nos estados de São

Paulo e Paraná tflgura e) Abrange no Sul o Complexo Gnáissico-
Migmat Ít rco , Euas rel acões com os met assed lment os da Formação
Set uva ou Comp I exo Turvo-Cal at i , passando na sua porcão cent ral
para a secüânÉ1a vulcanossedrmentar da Formação Pereu, e Formacão
Iporanga, seguindo para norte a piataforma carbonát ica do Lajeado
e no I imrt e da área, a Formacão rigua Cl ara

Considerando-se o clima úmido e as granaås espessuras de

solos comumente ocorrentes na Reeião Sudeste do Brasil, a área
estudada apresenta razoável nível de exposicão do substrato
rochoso¡ permit ido pelo forte entalhamento do relevo Este for
produzido pelo diEsecamento do Planalto de Guaprara (Ponçeno eá

¡J, , 1981), o qual apresenta cotas médras de BØØa LØØØn, enquanto
que as cotas mínrmas apresentadas na área alcançam cerca de 6Ø m

acima do nível do mar

Porém ao mesmo t empo, apresent a grandes d i ficul dades de

acesso em alguns trechos, pelas poucas estradas e caminhos
exlstentes, poucos núcleos populacronais, além do forte relevo,
cobert ura de mat as e c 1 ima adverso Cert os t rechos da área só
puderam ser mapeados lançando-se mão de acampamentos móvers

Abrange porções de três reservas florestars estaduars, o Parque
Turístrco do Alto Riberra e o Parque de Jacupiranga, no Estado de

São Paulo, e o Parque das Lauráceas, no Est ado do Paraná É

cortada por três rodovras estaduals, Þpfi.pavlmentacão, lrgando
Apraí a Iporanga, Iporanga a Barra do Turvo e Iporanga a Eldorado
Paulista. Dors grandes rros, o Rib'etra e seu afluente, o Pardo,
também cortam a área, di{icultando a acesso a cerrtos pontos, pela
inexrstêncra de locars de travessra, e facrl rtando a outros
situados ao longo do Riberra, navegável por pequenos barcos a

mot or

li
k;:
I

Èli,

Fi:
li:li
&:1,

Fì1.1:
È;:.
ilt,Ì
f'!ir:

çì.
Ðli'

iir.
{i
f.;t

1!,i .

ili
:r:'.
¡l:la

l
i:;,

lil

l:

Í
Ì:r

iiì
,





L .? 0b j et ivos

0s obJ et rvos dest e t rabal ho consrst iram de :

a) Caracterizar o est ilo, evoluCão eEtrutural , estrat igrafia

e as relaCões entre as sequêncIas metamórfrcas ocorrentes

dent ro de uma área comPreend ida aproxrmadament e ent re as

c rdades de Ap rai , IPoranga e Barra do Turvo ' con forme o

maPa anexo (Figura 1)

b ) Int egrar os dados est rut urais, est rat iSráfrcos e out ros

dentro de um model0 0u de modelos alternat Ivos de

evolucão tectônrca da regrão

1.3 I'tétodos

Este trab'alho utrlrzou-se de dtversos métodos e tecnlcas
pspecifrcos, oe quais são descrrtos com detalhe noE itens

pertinentes Em eEsêncra, envolveu:
a) rntegração reglonal dos levantamentos geoló9rcos exls-

tenteg, através da comprlacão dos mePaS eXlstentes em

bases topográfrcas uniformrzadas na escala L"?5Ø ØØØ ' e

da real 1zação de perfis de camPo regionais a nivel de

reconhecrmento;
b ) rntegracão doE trabalhos exlstentes na escala 1 :5Ø ØØØ ou

' em escal aE matoreg, dent ro da área escol h ida ( F19ura 3 )

envol vendo comp I ement acão de campo; eEt eE resul t adoE sãi

apresentados aqul na escala de i'3Ø ØØØ (Anexo ?'t ;

c ) levantamentos 9eo1ósrco-estrutura:-s de detalhe ' em áreas

selecionadas, visando a aná1 rse estrutural e caracte-

r:.zacão de contatoE entre unldades 1 rtoeEtrat rgráfl'ca5;

5

a5 areas
mostradas na frgura 4; não se procurou um levantamento

homogêneo dessas
:.n {ormacões , mas

hrpóteses inrcÍalmente colocadas

complementacão da caracterrzacão petrográfrca dos dados

obt rdos nos levantamentos de semidetalhe, vrsando uma

melhor def inrcão regrona'l do rnetamorf rEmo e

microest rut urag;

.l)

nas quals e atenção for concentrada são

áreas em termos de densrdade de

sím resolver certos ProblemaE e



f) enál iEe estrutural de rochas metamórficas pol ideformadas,
t a1 como preconizadas por Turner & [.Jeiss ( 19ó3 ) , Hobbs ef
e^I (1976) e l.Jillians (1985), envolvendo além de análise
em escala de afioramento e

mac roest rut ura , a

part icularmente
met amor f :. smo ;

g) t eEt es est at íst icos para a homogeneldade e orrent ação de

domín1os estruturais, tars como os indicados por Mardra
(L97?) e Cheeney (1983);
recomposicão da estratigrafra pelo estudo da polaridade
est rat tgráfica, at ravés da aná1 rse de est rut uras
sedrmentares preservadas, e pelo mapeamento de detalhe e

persegurcão de nivers-9u1âe;

h)

r) aná1rse quantitativa de deformacão frnita, taI corno

precontzada por Ramsay & Huber (1983), nas unidades sue

apresent aram um número sufrc rent e de est rut uras
rel rqurareE e l:.t ót rPos f avoráveis;

j ) caract errzacão Pet roquímica Prel lmlnar das rochaE

metabástcas, vrsando obter evrdênc1as de 5ua ambiêncra
tectônrca;

k ) tentatrva de aplrcar o método lsocrônico Rb/Sr para datar
alguns lrtótrpos;

I ) :.ntegracão de dados estruturars, estratrgrá{rcoE,
metamórfrcos, petroquímrcos e outros dentro de modelos de

evolucão tectônrca da regrão

aná1rse
re I ac ões

a recompos rcão da

mlcroest rut ural , e

entre

L .4 Trabalhos Real izados

d e formac ão

For organrzada uma compilacão geológrca regronal envolvendo

essenc ral ment e a Fol ha It araré na escal a t'.?5Ø øØØ ( SC . ea->,-B ) e

áreas vlz1nhas, englobando os maPeamentos 9eo1ógrcos ma15

recentes . Int egrada com a Cart a Geol ós ica do Paraná na eEcal a

1,.?5Ø øØØ (Brondr, 1983), esta compi.lacão e apreEentada aqul

srmplifrcadamente na escala !:! øøØ ØØØ (Frgura e)

A anál rse da I i.teratura geolósrca f o:. {e:.ta levando-se em

conta a local rzacão geográfrca e 9eo1óg:.ca dos trabalhos execu-
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tados por cada autor, permitindo uma melhor comPreensão da

correl acão ent re as d rversas un rdades defrn idas ( Frgura 5 )

Na área apresentada em semidetalhe (Anexos 1 e ?) foram

utilrzados os dados de campo de MMAJ./JICA (1983), IPT (tPBs),

Bistrichi c-.f ¡i ( 1985) e Campanha ef ¡/ (1985) . 0s dadoE de

MMAJ/JICA (1983) estavam aPreEentados em maPas de camPo, na forma

de caminhament os cont inuos, enquanto que os demais na forma de

pontos de descricão de afloramento em maPas e fichas de camPo,

a1 ém de anot acões em mapas de camPo e fot os aéreas . Sem cont ar

com os camlnhamentos cont ínuos Sem notaCão de pontos do

Ml'4AJ/JICA, f oram comp i l ados cerca de 930 Pont os de descrrcão de

afloramento, boa parte dos quais iá visitados anterrormente por

este autor. Para o Presente trabalho, forem descrrtos 47? novos

pontos de afloramento, além de revisitados cerca de 
"?O 

dos

descr:.t os ant er:.orment e Foram t ambém vrsrt ados cerca de 300

afloramentos de rnteresse re91ona1, fora da área de semidetalhe

eEt udada
0 conJ unt o dos pont os e camrnhament os de camPo real rzadoE

encontram-se representados no Anexo t A distribuicão 9eo9ráfrca
desses dados de campo não é unrforme, Já que no presente trabalho

o maior esforco de campo loi concentrado nas áreas de detalhe

most radaE na frgura 4 , al em da comP I ement aCão e resol ucão de

al gumas dúvrdas dos 1 evant ament os de semLdet al he A Porcão

paranaense da área estudada const rtur-se ne área mals

probiemát rca em termos de densj.dade de rnformacões, Já que não

for cobert a pel oE i evant ament os de semldet al he ant erlores e '

pelas difrculdades de acesso, aparentemente não for Percorrrda
nos levantamentos de reconhecimento mars ant rgos No preEente

trabalho foram executados apenas alguns Perfrs de reconhecrmentc

através dessa área (Anexo L), alem de um malor detalhamento numa

farxa margeando os rlos Pardo e Riberra
A1ém de cerca de laO secõeE delgadas executadas na área dos

anexos 1 e ? durante o mapeamento das folhas Iporanga e Gruta do

Drabo ( Campanha c-f ;1 .I , 1985 ) , f oram expcut adaE mals 118 secões

delsadas durante o presente trabalho, visando elucidar questões

de met amorfrgrno, caract errzar 1 rt ót lpos e mlcroest rut uras,

ecompanhar as anál rses geoguÍmrcas e geocronoló9rcas, e para

anál rse de sf l--rin Foram arnda execut adas t? anál tses de sf l-etrl

;
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em amostras de mão através de três seGões delgadas orj.entadas em

cada amostra, ?4 análiEes quÍm1cas para 10 elementos malores e

quatro menores, sendo cada amostra acompanhada de pelo menos uma

seCão de19ada, e 1ä dosagens rsotópicas de Rb'¡:" /9râà e Srñ7 /$rsâ ,

cada amostra acomPanhada de pelo menos uma seCão delgada A

I ocal izacão dos pont os de amost ragem para os d iversos ensalos

est á represent ada no anexo 1 at ravés de convenções adequadas,

além de figuras menores nos capítulos e itens Pert inentes.
Dados de at itudes de elementos estruturais das rochas

obt idos nos I evant ament os de semidet al he e no Present e t rabal ho

foram armazenados e t rat adoE em mrcrocomPut ador, t of al rzando

aproxrmadament e 5 000 med idas ind ividuars .

t .5 Nomenclatura Utilizada

A c i assl ficacão e nomenc I at ura das rochas met amórf rcas foram

baseadas em t^Jrlliams e-f ¡i (I97ø) e [^lrnkler (1977). às rochas

igneas t rveram sua nomenclatura e classrfrcacão segundo o que

recomenda Strerckelsen (L973, L978)

A nomenclatura para estruturas tectônrcas for basrcamente a

util:.zada por Hobbs sf ¡J. (t976), sendo referrdos também og

atlas de [^Jerss (797?) e de Borrada:.le sf sJ (198e) Para

estruturas Eedrmentares podem ser crtadas as obras de t^Jalker

(L979) e Coll1nson & ThomPson (198e)

A conceit uacão e nomenc I at ura de processos de deformacão em

rochaE são essencralmente as propostas Por RamEai (1967> e RamsaS

& Huber (1983, 1987)
Foram adot ados as segurnt es abrevracões e símbol os,

Sø - acamamento relrqurar

c_J tX'

x:.st osrdade

S,",-r. - prrmeira clrvagem de crenulacão observada
5,,,.Er - Eegunda clrvagern de crenulacão (sobreposta)

S, -fol racão de 1a geracão ( em gera i S* e S- )

S,,. - folracão de ?a geração (em geral S,.'. )

Sr;¡ - folracão de 3a geracão (em gereì S.,-¡:,r)

L,,,, - lrneacão de eEtrramento

c I rvagem ardoslana
c 1 rvagem de frat ura



L r. - I rneaGão de int erEeccão de S,, com S 
'

Lr,, - lrneação de rnterEeccão de S.,. com S,.ir

Lu-lrneacão de rnterçeccão de Sø cgm 5,'r

x, ! , z - elxoE cart esianoE de ref erênc:.a
1 , m, n - cosEenos drretores de uma I rnha

rel acão ao ErEt ema de referånc ra
À - ext en ç ão quad rát rc a

e - extensão
À' - ext ensão quadrát rca rec íproca ( =i,/ \ )

Àr, X,.*, \,:¡ - extensões quadrátrcas prlnclpals (do e1j.psóide
ou tensor de deformacão frnita)

X,Y,Z - erxoE prlnclparÉ do el rpsórde de deformacão f rnrta
Ru¡¡ - razão entre os comprlmentos ( À 1"'r't:'x) e1xo9 da e1ípse de

deformacão finita
R*;¡' - L/R,s

Rr,.. - razão de elrpsrdade observada (':-l'., Em clastos de

cong I omerados
R. - razão de eli.psrdade rnrclal (pré-deformacão)
Rø - razão inrcial 5rr:¡rz /Srîþá' (método lsocrônrco Rb,zSr)

V - ångul o de c rEal hament o

"/ - clsalhamento (tan ry' )

7r - número pr.

7c - elxo p i de gurrl anda

tr, t*, tr, - autovetores do tenEor de orrentacão
r | , r ¡j-, r ::, - aut oval ores do t enEor de orlent acão

K - indrce de forma para o tensor de orientacão (l¡Joodcook,

L1

:om elxo com

L977 )

F - Índrce de {orma para o tensor de

.rJ. t947, 1988)

C - índrce de dispersão Para o

( l¡Jood c ook , L977 )

D - índice de dispersão Para o

(Campanha rrf .rJ. L987, 1988)
N - número de dados

orlent acão ( Campanha rf

t enEor de orlent acão

t ensor de orrent acão
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-Formoçôo ltoiococo (Almcido, 1956, Eiond¡, 1983, 8l.lrlchi ,/r/.,
r9Eã).

-Formoçõo A¡uc CIoro (Morin¡ ,/ ol.,1961, Elondl, l9!!!.
-Formoçõo Córrrgo dor Morqu.. (Eltr.ichi .l dl. lgaal.
-Formoçöo Votuv¡rovo (BiOor.llo ¡ Solomun¡, ì93tb).
-Formoçõo Voa-uv.rôvo (Frit:onr Jr, P¡.korr a F6lcoda, lta2,

llonrll, l9E!).
- Subgrupo Lo¡.odo (Componho ,/ ¿1, 19t5, l-9aG).
- Açun9ui tlriÇlo ,tn.s (Ho¡ui t/ ol 

' 
19a. br'

-Srqüðncio Antinha (Dlo¡ A 3qloror,lr., l!17).
-Formogõo lÞorongo (Lronordor, l9!¿1, Ooltr, IICO, Conpoa

N.to, l9E5; Chlodl Filho, 1984, Componho .l al., lgaal
l9E6 ).

-Srqülncio Rlo dor Prdro¡ (Compor l{.to, tt!!, Componho
tt ol., lgaal.

-Grupo latuvo Formoçðo Parou (Fritronr Jr, Pi.torr I Fol-
cod., ID82, liondi, r98!).

-Soqüônclo Prou (Pi.korz, l9¡t, lolohothi .î al-r ltalr.
- Formoçôo !õo s.bo¡t¡oì ( Vrigo I totorõo, ltæ. Forãocå

Atsßeui ll Foi¡o !60 3.b6rliüo (Oqlt¡ rt d/, ltltl.
-3.qulnc¡ô Vulcono-¡.ólm.nlor (!chõll .l al., llrCzl.
-Srqiìlncio Químicc lnf¡rior (3ch8ll rt at., 19421.
-Srqälncio Cló¡tlco 8o¡ol (Schöll .t dl., l9C2r.
-Grupo Sctuvq (XUAJ,/JlCA, ì982,1985, ;atollo .l al.,

r98r ).
- Fomoçõo AçunCoi I ( t{HAJ/.tlCA, '19t2, l9l!¡, Ctto¡tt Filho

.l ol., tgarr.
-Formoçdo A0rngul ll (IIA.J/JlCA, ltal, ttt!1.
-Fornogõo Açungui ll Fol¡o Pllõ¡¡ (D¡ltr ¿1.1., laaal..
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A b rb I iografia referent e às un idades do embasament o

crist al ino da Res ião do Sudest e Paul ist a e Lest e Paranaense é

bast ant e ext ensa, Perfazendo mais de uma cent ena o número de

t rabal hos pub 1 icados e rei at órios considerados essenc iais Para o

entendrmento da evolução dos conhecimentos 9eo1ógicos da regrão.
0 quadro gerado e bas\ante confuEo e fragmentário

Por out ro I ado, a comp i I acão de mapa at ual rzado em escal a

t:?5Ø øøØ do escudo cristalino paranaense (Brondi, 1983), e a

realizacão de mapeamentos sistemáticos em semldetalhe, como os

real rzados pelo MMAJ/JICA e Para o Pró-Hrnério, tornaram
possívers novas tentat ivas de sínteses regiona:.s e de correlacões
I it oest rat i9ráfrcas, como a aPresent ada na Figura ? .

ReviEões e aná1 tses dessa b ib 1 rografra podem ser encont rados

em d iversos rel at órios de mapeament os geol óg icos e sínt eses

regtonais (Algarte eÉ ¡/., L974; Batolla Jr. ef *r,r' , 1981; Stern
s.f *ri , L?BA; Chrodi Frlho *f ¡i , 1983; Takahashr lrf ¡i L9BA,

198é-; Campanha Ef a/., 1985; Bistrrchr ef å/, 1995; HaEut, 1986,

entre outroE) além de temas de cual ificacão e seminárros do

curgo de pós-graduacão do IGUSP (Stein 1984a; Daitx, 1985;

Almerda, 19BS)

Numa vrsão ampla, a geologra, da regrão é caracter:'zada por

um conJunto de rochas supracrustals (Frgura ?), de gret

metamórfrco fraco a méd:"o, clasErcamente denomrnado de Grup

Acungur
0 embasament o dessas supracrugt ars é const rt uído por um

conJunto de rochas gnárssrco - m19matítrcas, com alguns núcleos

GEOLOGIA REGIONAL

-ís

charnock ít rcos mal.ores,
metassedrmentos. 0corre Prtncipalmente a sul , e local rzadamente

em al9unË núcleos antrformars ern meto ao Grupo AGtlngur. Embora

guase t odos os aut ores admrt am a exrst ênc ia desse embasament o

gnársslco - m19mat ít rco Para as supracrust ars, não há acordo

soÞre oe I rmit es prec lsos dest es , i á que muit os descrevem
passagens t ranslc t-onals por met amorf :.smo e anat exia ent re ambos

Boa parte das controvérsras na l rteratura sobre a geologra

regtonal refere-se àE relacões entre as Eupracrustats e seu

embasamento Outro tanto se refere às subd:.visõee estratigráf1cas

E 1nt ercal acões var r ad as de
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dessas supracrustars, e part icul armente sobre a ex:.stância ou não

de dors pacotes relat lvos a ciclos tectôn1cos drst lntos,
Em I inhas gerais, existe desacordo sobre a existência ou não

de um Grupo ou Complexo Setuva, amPl rado e drssocrado do GruPo

Açungu1 , E, ent re os aut ores que post ul am t al d rcot omla , onde

frcarra o 1 rmite entre tars unrdades. Esta polêm:.ca AGungur

ç/s¡-s¿¿5 Setuva for acrescrda mar.s recentemente com o Grupo RibeÍra
redefrnrdo (Hasut, 1986) .

Todas essas rochas são rnt rud rdas Por um

corpos granÍtórdes, com característ rcas varladas

e afet ado Por uma densa rede de zonas

an ast omosad as

0correm arnda a'l gumas bacras tectôn1cas tardtas, PreenchrdaE

com sedrmentos e rochas vulcân:.cas, afetados por metamorfrsmo

tncrprente a fraco. APresentam, em geral , franca drscordâncra

sobre as rochas anterl.ores São tnterPretadas classi.camente como

uma fase molássrca, som relacão à orogênese brasrl rana

const it uidas na

Camarrnha, 6uarat ub rnha e Quat is, e Pel o Cong 1 omerado Samamba:.a

Na revrsão que se segue , serão abordadas essenc I al men t e as

supracrust al.E referrdas t rad rc ronal ment e como Grupo Acungur e 5eu

embasamento, que constituem o alvo deste trabalho

e.L Estratrgrafra Regional

região pelo GruPo Castro, peÌas formacoes

? . L i. Breve h rst orrco

grande número de

0 conJunto todo
de clsalhamento

ê rmport ânc ra dos J azlment oE minerars das rochas cr15t al rnas

e eprmetamórfrcas do Paraná p sul-sudeste de São Paulo, suscrtou

o rnt eressp e exp I oracão desde o perÍodo col on lal Soment e porém

a part:.r do século XIX 5ur9em 05 prLmelros trabalhos de

rnvest rgacão geol ó9rca
Devem-se a Srlva & Andrade ( 18ø5) as prlmelraE referêncras

pscrrt as sobre a geol o9 ra da reg ião, sendo segurdaE por t rabal hos

de cunho bastante 9era1, efetuados por drversos PesqulsadoreE

est rangelros

a) 0s trabalhos P1onelro5

5ao
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Em L878, Orvilte Derby deEcreve os metassedimentos da regräo

de Acungut , refer:.ndo-se provavelmente à região ent re Currt rba e

ponta Grossa, 9up corresponderia às cabecetras do rlo AGungur

l.lars tarde, 0lrverra ( LqL6, L9e5, L927 ) englobou no que denomlnou

Sérre Acungui, de rdade mínima ordovrciana, os metamorf:'tos de

toda regrão t^J e Nl,l de Currt iba, seParados de um embasamento

crrst a1 rno de idade arqueana.
Em 1?33, lf oraes Rego denomrna de Sérre São Rosue os eP rmet a-

morfitos da regrão próxima à crdade de São Paulo As sérres
Acungur e São Roque foram consrderadas como contínuas através do

Vale do rro Rrberra de Iguape (Carvalho I Prnto, 1937; l'lartrns,
tg3B), tendo com o tempo srdo adotada a denomrnação únrca de

Acungur Por d:.versos autores

',J ) As subd rvrsõe3 proPost as no Paraná

No Paraná, durant e a década de quarent a, são efet uados

diversos estudos específicos sobre as Eeqúêncras I rtoló9rcas
localrzadas ao norte de Currtrba. Dentre eEtes, destacam-Ee

aquel es de Brgarel I a (!947a,b; t948) , versando Prlnc lpal ment e

sobre as rochas cal cárras São arnda desse Período t rabal hos de

cunho mars regronal, como os de MoraeE Rego & Almerda (194ó) e de

Maack (1947)

Nos anos 5Ø, há um fort e Lncrement o nos est udos do Pr .

Cambrrano paranaense A part rr de estudos das regrões srtuadas a

nort e de currt rba ( Brgarel 1a, 1953, Brgarel I a rf .: J 1955 )

esboc a-se uma

AGungur, const rtuída das formacões Setuva, CaPrru (Brgarel I a &

Saìamunr, 195óa, b) e Votuvereva (Brgarella e Salamunr, 1958a,

b).
A Formacão Setuva f or def inrda no núcleo de um ant lcl:.na1 ,

estando sobreposta pela Formacão Caprru em discordâncra angular
Brgarella & Sêlamunr (195óa, b) descrevem concordåncra entre os

compart tmentacão estrat rgráfrca para a SerrE

9naISses e

Set uva

angular
rel aCões ent re as formaCões Vot uverava e CaP lru nao serlam

claras, estando provavelmente a Formacão Votuverava acentada

sob re a Cap r ru

guart zitos do embasament o crrst al ino e a Formação

Formação Votuverava também aPresentarta drscordâncl'a

eros rve com a Formacão Set uva Por out ro I ado , aS

H

e
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Na década de 6ø, parte da área do escudo cristalino no

Paraná é tevantado srstemat rcamente pela Com:.ssão da Carta
Geol ós ica daguel e Est ado . Os resul t ados foram Ernt et rzados dent re
outrog por Marrnr sf si (7967) e Fuck sf a/ (I967a, b, c, L969,
1,97I). A Formacão dgua Clara é acrescentada à Eubdr.v:.são do

Acungui no Paraná, sendo suposta como unrdade superror assentada
sobre a Formacão Votuverava (Marinr ef s/., op.r¡f , )

Embora no Paraná ha:a então uma subdrvrsão
I rtoestrat rgráfrca geralmente aceita, a quase tot al rdade das

cartas 9eo1ógrcaE em semidetalhe não discrlmrnavam as formacões,
englobando suase todos I itót rpos metamórfrcos dentro do Grupo

Acungui indrferancrado, com exceção doE mrgmatitos

Formação Setuva com rel acão ao Grupo AcunguÌ, por consrderá-1a
mars ant rga Est endem t ambém a área de ocorrênc ra dessa formacão
para outras regiões, além da de{inida orlgrnalmente.

Ebert (L971,) levanta perfil 9eo1ó9rco entre os curlômetros
49 e ó1 da estrada Curitrba a Rrberra Com base em dados
pet rográfrcoE e de campo, reconhece dors grandes conJ unt os de

rochas. 0 prr.merro, const rtuído de para- e ortognaisses, denomtna

de Pré-Setuva 0 outro, const rtuído de mlcaxrstos, frl rtos e

quartzitos, rnclur na Formacão Setuva, consrderada por ele como

Marrnr (797Ø) e Fuck r¡f ai

¡

I

I

I

l

unrdade basal do Acungu:.

atual das formacões Caprru, Votuverava e ¿i9ua Clara nao 5erra
necessarlamente estratrgráfrca, mas serra provavelmente devrda a

uma sérre de napes tectônrcas
Popp s: ei (7979) elevam o Setuva a 9rupo, consrderando

formado por paragnarsses, xrEtos e quartzrtos.
Schol l sf ¡i (1,98Ø) , traba'lhando na regrão do Ant rcl rnaì do

Setuva, subdrvrdem o Grupo Acungur. nas fácres Votuverave e

Cap rru Consrderam-no assent ado em d:.scordânc ra sobre a Formacão

Set uva, e est a sobre o Comp i exo Pré-Set uva

Me'lo sf .ri (19FØ), trabalhando na mesma resião, reconhecem

o Grupo Acungur ( localmente representado pela Formação Caprru), a

Formacão Set uva e o Comp I exo Crrst a1:.no, separadoE por 1 rmrt es

tectônrcos

(t97t) advogam a separacão da

ConErdera arnda que a sobreposrcão
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Veiga & Salomão (t98ø) deflnem a Formacão São Sebastião, no

vale do r1o homônrmo. Consrderam-na numa posrcão rntermedrárra
entre a Formacão Setuva e o Grupo Acungur.

LopeE ( 1981 ) , trabalhando nas regrões do Tigre e Marquês de

Abrantes (PR), conclue pela equivalêncra lateral das formaGões

Cap rru e Vot uverava . Lopes ( 19ge ) d lscorre sobre a

compartimentacão ambrental do Grupo Acungui, consÍderando-o um

mer ep rcont rnent al
Prek arz ( 1981 ) defrn ru a Sequênc ra Perau Consrderou-a como

base do Grupo Acungui, estando asEentada sobre gnaisses e xrstos
da Formacão Set uva, e capeada pel a Formacão Vot uverava Admrt ru

ainda que fosse correl at a à Formacão São Sebast ião de Verga &

Salomão ( 198Ø) . Takahashr et ai ( 1981 ) apresentam coluna
detalhada da Sequênc ra Perau

Batolla Jr ¿¡f .rJ (1991) l:.mrtam o Grupo Setuva a núcleos
gnáissrcos das ant r formes malores, seParado do Acungur

Subdrvrdem-no nas formacões Betara (ect rnrtos) e Mera Lua

(gnaisses)
Schö11 ef ¡i. (198e) amplram a abrangêncra da Formacão

Setuva no Estado do Paraná Subdrvrdem-na em quatro "secuânc1a5"

1 rt ol ó9 rCas, as quats serlam, dã base Para o t oPo , c 1 ást rca

basal, químrca inferlor, químrca suPerlor a clasto-quÍmrca, e

vul canossed rment ar
Sebast i.ão ( Verga & Sal omão , 198Ø) e a Sequånc ra Perau ( Prek arz

L98?> Consrderam este esquema váìrdo para os blocoE tectônrco:
sul do Lrneament o de Agudos Grandes

¡í9ua Cl ara Rest rrngem o GruPo ACungu:. a Part e supertor da

Formacão Votuverava, e à Formacão Capiru 0 embasamento serLe um

comp 1 exo de augen-gnaLsses, mrgmat rt os e gran rt os de anat exra A

separacão ent re o AcunguL

met amórficos P est rut urars

Est a

abrangêncra do Setuva, rìo Estado do Paraná, elevando-o ao Etatus
de Grupo Drst rnguem o Grupo Acungul, drvrdrdo nas formacões

Caprru e Votuverava, sobreposto ao Grupo Setuva, formado pelas

formacões Perau e Água Cl ara, o Comp 1 exo Pre-Set uva, e o Comp I exo

Crrst a1 rno. A Formacão Perau t ambém t eve sua área de abrangênc ra

aumentada, com relacão aquela defrnida Por Prekarz ( 1981 ),

Frrtzons gf si

úl t rma equrval erra à Formacão 5ão

e o Setuva terra como base crrterros

( 198e) tambem ampl raram o troncerto e

Não rnc l uem ar- a Formacãc
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passando t ambém a eng I obar as áreas c I ássicas de

Formacão Set uva . Tant o a Perau ¡ como a Água

consideradas basaiE e mais ant rgas gue o Acungu:',

crrtér:.os metamórf rcoE e estruturals '

Este último modelo estratigráfrco for adotado

porcão do trrlst al:.no do mapa geol óg ico do Est ado

(Brondi, 1983) Este mapa incluÍ alnda a Formacão

(Almeida, 195ó, L957 ) no GruPo Acungur

Lopes ( 1983) , na mesme região de seus trabalhos anterlores,

delrmrta os cont¿¡tos entre a Formacão Setuva e o Erupo Acungul. A

prrmeira serra const rtuída por paragnaisses na base, e quartzo-

mrca xrstos e quartzrtos no topo, em nít rda discordâncra com o

Acungur . A Farxa Perau pert enceria ao GrUPo ACungur .

Trern u'f ¡J ( 1985) :.dent if rcam na Formacão Itaracoca
(Aimeida, ¿rtr. cil') a Seqüåncra Abapã, na localrdade homôn:.ma

(PR) , const ituida Por uma seqüêncra vulcanossedrmentar

Dias &.Salazar Jr (1983, I9e7) defrnem a Sequêncra Antrnha,

egrupando um conJunto de rochas anterlormente atrrbuidas à

Formacão Vot uverava .

Soares ¿'f ¡i (L987), eEtudando a "Farxa Itaracoca" no

Est ado do paraná a sui da c idade de It araré , rdent r frcam t rês

definicão da

C 1 ara, foram
com base em

unrdades metassedlmentares,
plagrocláEro e brotita, correlacronáveis a Formacão ¿i9ua Clara do

Grupo Setuva; metassrltrto e metacarbonato da Formacão Itaracoca;
e met arcóseos com met avul cân rcas, do 6rupo Acungul' , consrderados

em posrcão Euperlor à Formacão It aracoca

Frorr ef ¡i (!987a, b, c), nã regrão ao norte de Currtrba,
reconhecem quat ro conJuntoE l:'t oest rat:'9ráf rcos dist rnt os

Comp I exo Pre-Set uva, 6rupo Set uva ( formacões Perau e Ä9ua C1 ara ) ,

Grupo ACungur (formaCões Caprru e Votuverava) e FormaCão

Camar rnha .

Brondi s'l -rJ ( 1989) voltam a reEtrtnglr a del rmrtacão da

Formacão Perau do Grupo Setuva àquela defrnrda orlgrnalmente Por

prekarz (j-gg1) pare a Sequêncra Perau, englooando a mats algumas

farxas rest rrt as na reg ião do Ant rc 1 rnal do Set uva, t rdas como

correlatas Correlacronam os várros núcieoE gnársErcoE (antes

denomrnados de Pré-Setuva por Biondr, 1983), ao ComPlexo Apraí-
l-,1rrrm, def rnrdo por Takahashr 8.f ;J ( 1984, 198ó) Na regrão de

ent ão na

do Paraná
Itai.acoca

a saber xrst os a quart zo,



Adrianópol is, at ribuem parte das un idades, ant eriormeñt e

englobadas na Formacão Votuverava do Grupo Acungut, à Formacão

Äsua Clara do GruPo Setuva.
Frorr (199Ø), na regrão ao norte de Currtrba, delrmrta três

blocos tectônIcos, separados pelas falhas de llorro Agudo e

Lancrnha No bloco a norte da Falha de l"lorro A9udo, reconhece o

Grupo Acungur, constrtuido localmente pela Formação Antinha,
Subdrvtdrda naS sequêncras BOm Jardrm, Caprvara e Voturuvu, e o

6rupo Setuva, const ttuido localmente pela Formacão rigua Clara,
subdrvrdrda nas seqüânc1es São Srlvestre e Serr:.nha No bloco

entre as falhas de Morro Agudo e da Lancrnha, reconhece o Grupo

Acungur , const rt uÍdo
subd rvrd rda nas sequênc ras Bromado , Col on rnha e Vot uruvu, e GruPo

Setuva, const rtuído pela Sequâncra Perau, tncluida na Formacão

¡igua Cl ara A sul da Falha da Lancrnha, reconhece a Formacão

Captru, tncluída no GruPo ACungur, subdrvrdrda nas seqúânclag

Juruqur , Rro Branco, Morro Grande e Bocalna

Referêncras à Seologra e recursos mlnerais do Vale dc'

Riberra em São Paulo foram realrzadaE por Bauer (189ø), Knecht

(19e9, 1935, t937, 1939) e Knecht & Fe'l rcrsË1mo Jr (1938)

Leonardos ( 1934 ) :.nt roduz a des:-gnacão de Formacão Iporanga
para conglomerados da reglão homônrma, :.nterPretados comc

trlrtoE Mars tarde (LeonardoE, 1"94L) subst:,turu esta denomrnacãc

por Sérre Rtberra, a part tr da obEervacãc. de malcr áreo dE

exPosrcão ao longo do rro Rrberra
A prrmelra proposrGão de emp 1l hament o das sequiânc I'as da

então Sérre São Roque é real rzada por Barbosa (194L) , na regrão

ent re Ap raí e Iporanga, SP ( Tabel a 3 ) A eEt rat rgraf i.a da reg rão

t ambém é anal rsada por Geofrev & Sant oE ( t94?)

c) As subdrvrsões em São Paulo e aE tentatrvas de correlaCã-

localmente pela Formacão Votuverava,

L9

I ocal rdades de Ap rai e Iporanga, e ent re Curlt iba e e Serra do

Vot uruvu, correl ac ronando-os ent re 91

Barbosa ( 1948 )

Sérre Rrberra de Leonardos ( 1941 ) , consrderando os cong I omerados

de Iporanga como pertencentes à Série Acungur Crit rca também a

uso do nome São Roque, dando prlorrdade ao Acungur

apresent a perfrs geol ó9 rcos ent re a5

Crrtrca a defrnÍcão de
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Na região entre Castro (PR) e Itapeva (SP) Almeida (L936,

1957) defrne a Formacão Itaracoca, com presenca de

estromató1 itos, anterrormente descritos Pelo próPrro autor
(A1merda, t944) Alme:.da (L957) proPõe arnda a volta da

desrgnacão Acungur Para o Estado de São Paulo, dada a

contrnuidade da então Sérre São Roque pare o Estado do Paraná
petri & Suguio (t?69), num trabalho clássico de sedrmentacão

do Erupo Acungur , consrderam gue as formaCões It aracoca,

VOt uverava e CaP rru serlam cont emporåneas , pel O menos pró-part e,

e correlac:-onávels lateralmente,
Na década d e 7Ø, desenvol vem-se t rabal hos de maPeament o

geológico em escala de reconhecrmento ( 1: ?5Ø øøø), executados
pelo convênro DNPM/CPRH Pela próprra escaìa de trabalho, erl

geral não I ogravam uma del :-mrt acão mals Prec 1sa das un rdades

1 rtoestrattgráfrcaE, alem de um gruPo ACungul lndivrso e um

Complexo Basal (Algarte gf ¡i 1974, llorgental ef ai. L975 '

Silva ef ¡i , 1977, !97A, Parva gf -ri , 1977)

Nesta época, o Grupo Acungur no Estado de São Paulo alnda e

consrderado rndrvlso (s.g,, Melcher c'f aJ , t973)
Nas regiões a oeste e norte da crdade de São Paulo, Hennles

eÉ -ri. (L967) e Hasur sf -r/. (1969 ) retomãm a desrgnacão de Grupo

São Roque Para os metassedrmentos aí ocorrentes
Hasui (1973) volta a eEtender o Grupo Acungur até a regrão

de prlar do Sul e São Roque em São PauÌo, reconhecendo ai as

formacões Cap r ru , Vot uverava e Set uva

Hasur ( 1925 ) e Hasur & SadowEk t (197 6) separam o Grupc Sãc

Roque, ao nort e da Fal ha de Taxaquara, do Grupo ACunguL , ao su1

desta Conslderam que estes gruPos são drst rngurdoE por

drferentes estrìos estruturars. Propõem a subdrvrsão do Grupo

Acungu:. em Comp l exo Pr I ar ( ect ln rt os ) P Comp l exo EmÞu

(mtgmatttoE), com pagsagens amplamente translclonars Conglderam

arnda que o Complexo Embu pode rnclu:'r porcões do embasamento

prÉ-Acun9u1, não facrlmente separável's
Segurndo eESa concepCão, Hasul sf ; i ( L978 ) est endem o

Complexo Embu Para todo o leEte paul rsta, abrangendo a área

defrnrda antes como Grupo Paraiba POr Ebert (19ó8) Com essa

mesma poEtulacão, Hasur s.f ¡i (1981) e Hasur ef ai (1984d)

est endem o ComP lexo Embu at é os eEtados do Rro de Janetro e



Esp írit o Sant o , embora Hasui & 01 iveira ( 1984 ) considerem essa

extensão duvrdoEa. Hasu:. sf a/ ( 1981 ) e Hasur et al ( 1984d )

estendem também o Complexo Embu em d:.recão ao Vale do RÍberra até
Sete BarraE (gP), termlnando-o ao norte do Lrneamento de Cubatão

A sul deEte, defrnem o Complexo CoEtelro
Srlva & Algarte (1981a, b) defrnem a Sequêncra Turvo-CaJatr,

no Est ado de São Paul o, com área de ocorrênc ra a 5ul dos

1 rneamentos Lancrnha e Riberra. Consrderam-na correlacronável ao

Setuva do Paraná. Serra subdivrdrda nas subsecLiêncras Turvo-
Areado, Capeìa do Cedro e Caiatr

estrat lgrafrcamente, com base nos ambrentes de mlneral rzacões, as

regrões da llrna do Perau (PR), e Rrberrão do Lerte (SP), bem como

as de Panelas e Rocha (PR), com as de Furnas, LaJeado e Espirrto
Santo (SP)

Fa:.rchrld ( 198e), estudando os estromató1:.tos das f ormaçõeE

Itaracoca e Caprru, sugere a manutenção destas como ent rdades

drstrntas.
Campos Neto ( 1983a) drst rngue :.n{ormalmente Eete sequåntr1as

I it oest rat rgráfrcas na reg ião ent re Barra do Turvo, Iporange e

Ap raí , a saber : 5ecüânc ias do Rro Pardo, Ri.berrão das Pedras ,

Iporanga, Betarr, Furnas-LaJeado, Serra da Boa Vrsta e Gorutuþ¡

a1ém do "Anfrbolrto de Apraí", e "Xrstos A1óctones'' ao

mesmo aut or ( Campos Net o, 1983b ) , no domín ro do Bi oco Cos

(regrão de Jacuplranga, SP), defrne as assocraCões CaJat r, quÊ

tronsrdera correlat rva ao Grupo Acungur, e Alto Jacuplranqurnha.,
que poderta ser correiato ao Complexo Embu e Grupo Setuva

0 MMAJ/JICA (tq3L, 198a, 1983) em convânro com o DNPM

(ProJeto Anta Gorda) , real lza reconhecrmento regronal nas áreas

do Vale do Riberra cont igua aos estados do Paraná e São Paulo,

O IPT (1981) e Silva ef

?T

€i¡ (198e)

segu:.do de levantamentoE de sPmldetalhe e detalhe

correlacronam

Formacão Set uva aos núc I eos 9nárESrcos dos várros ant rc I rnats
ocorrent es no Paraná, de modo semel hant e a Bat ol i a Jr . l:l C' .r i
(1981) e Takahashr sf ¡i (1981)

formações, denomrnadas da base para o topo 1, II e III A

Formacão III Eerla Eubdrvrdrda em orto membros, alternadamente
carbonátrcos e terrí9enos (Ll, S1,, Le, Sa, L3, 53, L4,54)

Drvrdem o Grupo Acungur Pm t res

Llmltam a
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Daitx ef s/. (1983) apresentam também os resultados da fase

3 do Projeto Anta Gorda (Ml'lAJ/JICA, 1983) Admitem as segulntes
correlacões com trabalhos anter:.ores: o Grupo Setuva do ProJeto

Anta Gorda serla correspondente ao Pré-Setuva de Ebert (t?7t); a

Formação Acungu:. I à Seqüênc ra Perau ( Tak ahash I sf '¡ J , 1981 ;

Prekarz, 1981); a Formacão Acungui II corresPonderia total ou

parc ral ment e à Formacão Vot uverava, embora t ambém eng 1 obe a

Formacão São Sebast ião (Veiga & Salomão , t98ø) , t rda como

correl at a à Seqüênc ra Perau; â Formacão Açungur I I I

corresponderra em sua guase total idade à Formação Votuverava

Drst rnguem, alnda na regrão de IPoranga, a Sequêncra "Betarr-

Iporanga" ( Leonardoe ,

MMAJ,/JICA ( 1983) como Formacão Acungur II Consrderam tambem que

na área a sul de Iporanga não ocorre a Formacão Açun9ur I, como

proposto pelo IíMAJ/JÍCA (1983), mars sim a Formacão Açungur II
Separam então dentro da Formacão Acungur II, as farxas Pilões e

São Sebatrão, truncadas pelo recorte da área de mapeamento do

proJ et o Ant a 6orda
Este megmo modelo estratrgráfrco (M|'1AJ,/JICA, ÐF.fJf . ),

rnclurndo a Formação IPoranga, é adotado e eEtendrdo Para a

regrão de Capão Bonrto (SP) , por Chrodi Filho ef -ri ( 1983) 0E

aut ores defrnem t ambem as suÍt es met amórfrcas Rro Abarxo e âp raÍ-
Mrrrm, t rdas como basars ao Grupo Acungur

Þlapeamento 9eo1ó9rco em escala 1:5Ø ØØØ da Folha Prlar do

Sul , SP ( IPT, 1983) atrrbur as denomrnacões de Grupo Açun9ul para

as unrdades a suì da Falha de Taxaquara, Grupc São Roque a norte

dest a, e um poEsível núc I eo do ernbasament o Pre-Acungur Cons:.dera
que as sequênctas ai expostas são possrvelmente correlacronáve1e
com as porcões rmedratamente superlores a sequêncla basal do

6rupo Acungur de Batol 1a Jr sf eJ ( 1981 ) , presentes no nordeste
paranaense e sudeste paul rsta Nesse mesmo sent rdo Stern ( 1984)

correlacrona ae seqúênc1as da área o€ Pilar do Sul àquelas da

Formacão Setuva de Schötl ¿¡if .ri (198P) e Srlva & Schöll (198e),

bem como a porcões do Acungur I e II do l'41-'1AJ/JICA (1983)

Hasur g'f ¡J (1984b) reordenam toda a estratrgrafra na

regÍão, consrderando a existåncra de uma extensa área de

embasamento Na farxa costelra, englobarla rochas 9nár5s1cas,
m:.9mat Ít icas, granul ít rcas e rest rrt as manchas met assed rment ares

19e3b; Daltx, t9AØ) , referida Pelo
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Na área interior, corresponderia a um Complexo Setuva ampliado,
inclurndo
metaultrabasttos e massa5 9náissicas Todo este conJunto terra
idade arqueana, Restr:,n9em as seqüêncles metasEedrmentaree mals

novas a três faÍxas estreitas e alongadas: a noroeEte o Grupo

Itarcoca (correspondendo à parte da Formacão Itaicoca de Almeida,

1?5ó, L?57), a sudeste o Grupo Caprru (correspondendo a Parte da

Formacão Caprru de Brgarel la & Salamuni 195óa, b ) €, na farxa
cent ral o 6rupo AGungur ( correBpondent e a Sequênc ra Ant :.nha no

segmento su1, e parte da formação Acungur III da IIMJA/JICA,

L98e,1983, ño segmento norte) Este Grupo Acungur redef:.nrdo é

subdrvrdido formalmente em c:.nco formações, adaPtando-5e as

proposrcões de Barbosa ( 1941 ) e CamPos Net o ( 1983a )

Hasui ef ,r J ( 1984b ) abordando a reg ião do at é ent ão

denomrnado "Gran rt o Três córre9os" , reconhecem gue a maior Part e

daquele corpo corresPonder:.a a rochas gnár551cas com

intercalacões metassedimentares restritas, eup const tturrlam a

parte lnferror do Complexo Setuva. A parte superlor desse

complexo serra const rtuÍda pela Formacão rigua Clara
Hasur È'f -r i . ( 1984c ) est udaram a reg rão do Ant rc I rnórro da

Ant a Gorda, rebat izado como Ant rc I :.nórro da Serra do Cadeado
( PR ) . Conc I uem que t odas as ordenacões est rat rgráf1cas ant erlores
para a res ião carecem de con fiab i I idade, uma vez quP cont at oE

met assed iment os , met avul can 1t os, metabasitos,

tectônrcos, transposrcäo, lentrcular:.zacão,
remoÞ r i rzacões
lmpossrÞ r'l rt ando a separação de un rdades Propõem o abandono de

t oda a t ermlnolog ra ut i I rzada at é ent ão, em proL da adocão da

desrgnacão de Comp I exo Set uva

Uma sínt ese da 9eo1 og ra daE regiões sul -paul rst a e I est e
paranaense é efetuada por ChÍodr Filho ( 1984) 0 autor admrte um

srgn r frcat rvo aument o da área de exPosrCão do Grupo Set uva

Reconhece o Grupo Acungul , subdrvrdrdo nas {ormacões Votuverava,
Caprru e Iporanga (sÍncronaÉ), sendo a prtmelra d:.vrsívej em sels
membros 0 Grupo Setuva, sotoposto, lnclulrra as formaCões

Itaracoca, Á9ua Clara e Perau, além da Sequêncra Turvo-CaJatr As

rochas gnársElco-m19mat Ít rcas do Bioco CoEterro lormariam o

embasament o Pré-Set uva

lnternas masc aram a

recr:.stal rzacões e

estratrgrafta,
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Takahashi eÉ a/. (1984), em mapeamento na escala 1:50 øøø da

Folha Guaptara (SP), dist lnguem os gruPos Setuva e AEungui, bem

como o embasament o dos mesmos, al ém de rochas gran rt ó¡'des

diversas. 0 Grupo Setuva for dividrdo em duas farxas, denomlnadas

de It aiacoca-It apeva e Capot e-Cant agal o Consideraram o Grupo

Acungui como correlacionável à Formacão Votuverava, de idade
proterozórca mÉdra a suPerior, e Eubdiv:.drdo numa seqüênc:'a

carbonát ica suPerlor e uma sequência terrigena inferior É

admrt ido, t ambém, um embasament o para esses dors gruPos,

const ituido pelas suítes metamórf icas Santana e Apraí-f'4irrm
Campanha ef ¡i (1985) e Brstrrchi. ef .ri (1985) apresentam

resul t adoE do

respect ivament e das fol has Iporanga e Grut a do Drabo, e Aracaiba

e Barra do Chapéu, na reg ião I rmít rofe ent re os est ados de São

Paulo e Parana

Campanha ef .: I ( 1985 ) reconhecem t rês grandes un rdades : o

Grupo Acungur, o Complexo Setuva e o Complexo Pré-Setuva.0 Grupo

AcunguÍ for subd rvrd rdo no Subsrupo LaJ eado, Sequânc 1a Iporanga e

Sequêncra Rro das Pedras 0 SubsruPo Laieado for subd rvidido em

sete formacões (Frgura 6 e Tabela 3), adaptando-se as proposrcões

clássicas de Barbosa (L94L), as denomrnacões de Campos Neto

(1983a) e MMMA/JICA (1983), e as denomrnacões formais de Hasur ef
ç i ( 1984b ) 0 Comp i exo Set uva for subd rvrd rdo nas seqúênc las

Serra das Andorrnhas, Turvo-Areado e CaJat r , sendo nele também

rnc 1uído o Mármore da Serra da Bandel'ra

Campanha gf ¡J ( 198ó) , publ rcando os reEultados desse

t rabal ho, subst rt uem a denomi.nacão de Seqüênc ra Rio das Pedras

por Formacão Perau, por correl acão com a reg rão paranaense , e

mudam também a denomrnacão de Seqüêncra Iporanga Para Formacão

Iporanga As várras un rdades são defrn rdas com seCões-t lPo e

áreas-t rpo
St ern c-f ; i ( 198ó ) t ambém denomlnaram a assoc racão

ocorrent e em Pr I ar do Sul ( SP ) como Formacão Perau, most rando 5uã

drEt rrburcão nos est ados de 9ão Paul o e Paraná

Brstrlchl É.t ei ( 1985), na regrão das f olhas Aracaíba e

Barra do Chapéu, reconhecem um embasament o gnárEslco-m19mat ít rco

que denomtnaram de Complexo Pré-Setuva, sobrePosto pelo Comp'lexo

Set uva Est es serlam recobert os pel os grupos It ar acoca, Acungur e

map eamen t o de semidetalhe ( 1 :5Ø øøØ) ,



pel a Formação Córrego dos llargues . Para o Grupo It aiacoca , '1oi

el aborada uma co 1 una est rat rgráf rca int erna , gue no ent ant o não

recebeu denomrnacões formars. Para o Grupo Acungut, for adot ada a

parte Euperlor da coluna estrat rgráfica proposta por Campanha s,f

a / ( 1985 ) , para o Subsrupo LaJ eado . As demars un rdades foram

subdivrdidas em I itót ipos. Almerda ef ¡/
part e do Comp I exo Set uva ( assoc raGão vul canoEsed rment ar ) em

Aracaíba e Barra do ChapÉu com a Formação Água Clara.
Theodorovrcz ef .? ¡' ( 198ó, 1988 ) apresent am oE resul t ados de

mapeamento geológrco ( 1:5Ø øøø) das folhas Engenherro Maia e

Rrberrão Branco ( SP ) , em cont rnuldade ao maPeament o execut ado Por

Chrodr Filho ef ¡I
ef ,ri (1985)

Itaracoca, subdrvrdido rnformalmente em trâs unrdades (4, B e C),

o 6rupo Set uva, represent ado pel a Formacão figua Cl ara, e o

Complexo Metamórfrco ApraÍ-Mrrrm É reconhecrda rmportante
assocracão vulcanossedrmentar dentro do GruPo Itaracoca (unrdade

A, basal, e B, :.ntermedrária), além da assocracão químrca e

pelÍtrca clásstca (unrdade C, suPerror)

Ident r frcam, do t opo para a base, o Grupo

(1983), Takahashr ef ¡/. (1984) e Brstrrchr

anterrormente (Hasur g.f ei 1984a, b, c ) . Separa aË supracrustars
mels ant rgas da reg rão em duas un rdades, o Grupo Set uva, sit uado

a sul do Lrneamento Lancrnha-Cubatão, e o GruPo Rrberra
redefrnrdo, a norte daquele 1:.neamento. As gupracrustare ma15

novas são rest r rt as a t rês farxas est rert as e Paral el as ,

representadas por parte doÉ grupoe Itaracoca, Acungul e CaPIru C

embasamento das supracrustars serla representado peloe complexos

Ap iaÍ-l'1 rrrm e Cost erro
Hasur gf -ri , (1989) ampl ram esse modelo para uma reg:.ão que

rnclur, além do EEtado de São Paulo, os estados do Paraná, Santa

Cat arrna, Mat o Grogso do Sul , e Part e dos est ados do Rro de

Janerro, Mrnas Gerars, 6oiás e 14at o Grosso

Hasu r

25

( 198ó) correlacronam

(198ó) desenvol ve og

Na reg rão do Val e do Rrberra, aquel es aut

segurntes unrdades "l rtoestruturars"
- Comp 1 exos de al t o 9rau, represent ados Pe

modeios

Serra do Itatrns e Serra Negra;

- Comp I exos 9nársstco-9ran rt órdes ,

Complexo ApraÍ-Mrrrm

apresent ados

(engiobando

ores admrt em aE

I os comp I exos da

representados pelo
os granrtos de
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Cunhaporange, TrêE Córregos e Agudos Grandes) e a maior
parte da regrão do Bloco Costerro (não nomeada);

- Secüêncras vulcanossedlmentares essociadas a comPlexos de

alto 9rau, que na região rnclurrla o Grupo Setuva (a sul

do Lineamento Lancrnha - ItaPeúna - Cubatão)

- Secüâncras vulcanossedlmentares assocradas a complexos

gnárssrco-grenrtóides, representadas na região pelo Grupo

Rrberra , o quaì fol lnc 1 urdo no SupergruPo Ribesrt a , que

rnclulrla arnda os gruPos Embu, Serra de Itaberaba e

Itaprra
- Secüånc1as metassedrmentares, rePresentadas na regrão pelo

SuOergrupo Açungut , const rt uido Fel os gruPos Cap iru,
Itaracoca, Antrnha e LaJeado (englobando parte das

unidades definidas orlgrnalmente)
Prres ( 1988 ) , na reg ião ent re Iporanga e. Ap raí , d rEt ln9ue

clnco Eecüênc1as deposic ronars ( Iporanga, Bet ari , Furnas-LaJeado,

Serra da Boa Vrsta e Gorutuba-Passa Vrnte) e um complexo

turbidit rco (Rro das Pedras)

Sant oro & Frascá ( 1989 ) est udam em área de det al he a

FormaCão Itaracoca, na regrão de Camprna do Veado (SP)

Apresentam uma coluna estrat rgráfrca rnterna do Itaracoca,
drst inta daquela apreEentada antes Por Brstrrchr sf aI ( 1985) e

post ertormen t e por Souza < t99ø)
Souza (199Ø), estudando a regrão de Bonsucesso (5P e PR),

apresenta ume coluna estratrgráfrca para o Itaiacoca (elevado a

Grupo) , const rturda pelas segurntes formacõeE, da base para o

topo, Formacão Barrro da Est rva (metarenrtos arcoseanoE, com

rntercalacões básrcas),
frnos, metassiltrtos, metarenitoE e fÍlrtos), Formacão Serra dos

Macacos ( quart z:.t os ) e Formacão Barrro doE Campos (dol omrt os com

oól it os , est romat ol rt os ,

el evacão do Acungur a Supergrupo . O embasament o 5er1a const rt uido
pelo Complexo

bandados, xtstos pel it rcos e quartzrtos

Formacão ¿igua Nova ( met asEed tment os

I res Uorre905,

dolomitos srl:.cifrcados)

o qual eng i oba paragnalsses

Propõe a



e.t.2 Discuseão

Boa parte da controvérsra exrstente refere-se a ProblemaE de

denomrnaCões estratrgráficas, Já que, fìo está9ro atual de

conhec rment o , adm:.t e-se que grande Part e das un rdade-' 9eJ am

correìacronávers entre sl. (ver, Por exemPlo, âlmerda, 1985) A

pouca at encão dada às normaE dos cód rgos est rat r9ráfrcos t em uma

parce 1 a de rn f1 uênc ra nPssa sit uacão

Em sínt eEe, os segurnt es prob 1 emas emergem da anál rse da

1 iteratura versada sobre a est rat rgrafra da região,

estratrgráfrcas por eles propostas Excecões são os trabalhos de

Verga & Salomão (198ø), Hasut.,s¡ a/ (1984a), Campanha sf *i
(t?Bó) A suase totalldade dos trabalhos restantes propõe

- Poucos

denomrnacõec lnfcrmars,
deciarado, sob a Just ifrcat 1va de não aumentar a confusão

exrstente, o gue no entanto acaba tendo eferto oposto.

aut ores

I rtoestrat rgráf1cas rmpl rca o reconhecrmento de assocracões de

rochas, at ravés de caract eres fisrcos observávers e concret oç,

não através de elementos rnferrdos, tars como a hrst*. -

geol óg rca , o modo de formacão e as rdades das rochas ( SBG, 198ó )

A prát rca na reg rão t em srdo a cont rárra, resul t ando em un:.dadeE

- Não é murto lembrado

defrnrram

defrnidas oLi redefrnrdas Por

rnferenclals, tars como fases

e7

trcr vezes Ce modo exP 1 rc rt ament e

deformaCão, metamorftEmo, paleoambrente=, e dataCõea PYecárra;

- A mator parte das unidades não pcsEur- secão ou area-trpo
- MurtaE delas foram defrnidas ou redefrnrdas em relatórros

rnterno; (ir.5'., formacões Acungu:. i, IL ilL Sequânc:'a Betarr
Iporanga, Grupo Rlberra redefrnrdo, Sequânc ra Ant rnha, Comp 1 exo

âprai-t'l:-rrm) oLr em teses 1nédrtas (s.9. , denomlnaCões do perf rl
Ap raí a Iporanga, de Barbosa, t94I )

- Foram crrados homôn lmo; tnJ ust r frcávers ( Formacão São

Sebast rãc, ¡á exlstente na Bacra do Recôncavc'; Seqúêncra do Rrc

Pardo, exlstente na Bahra; Formacão Furnas, Já exlstente na Bacra

do Paran á )

- Foram muttas vezes utrlrzadas categorlas tals como

sequån,:1a-Þ, a99OC1aCõeS e ComPlexo;, de mOdo rnf ormal e/O¿

con t rad rt órro com aE norma-Þ dos cód rgos eEt rat rSráf rcos

formal ment e as un rdadeE

que a defrnicão de unldades

crlt er ros esPecul at tvos
de de{ormacão, reg 1 me de

ou
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- Muit os t rabal hos referem-se a est udos I ocal rzados , com

¡.nt eresse de prospeccão ou acadêmrco, que cont rrbuíram Para a

profusão de

Protred Íment o J uEt r frcava-se ,

geologicamente desconhecrdas (algumas arnda o são), e não havlam

subdrvrsões reconhecrdas reglonalmente
est ág rO de conhec lment o , murt as denomrnaGões t erão de ser

abandonadaE em favor de out ras , prlorlt árras ou me I hor

concebidas, enguanto gue outras terão de ser redefrnidas

nomes est rat isrá{rcos

Al guns nomes são consagrados na 1 rt erat ura,

Acungur, Itaracoca, CaPlru, ¿igua Clara, Votuverava,

out ros, como Set uva e

redefrnrcões

- Algumas subdrv:.sões dadas nas décadas de 30 e 40 na regrão

de Ap iaÍ e Iporanga (¿:. s'. , Formacão Iporanga, SÉrre Rrberra ' e

subdivrsões menores propostas, ver tabela 3) tertam prlor:'dade

No ent ant o, foram abandonadas, e post erlorment e ret omadas soment e

na década de B0

Ja

locarE
que amp ì as areas

- 0 nome âcunEur é prlorltárro como des:.9nat rvo reglonal do

conJunto de rochas metamór{tcas de Þarxo a médro grau

.- [Jefrnrcões formars com baEe no crrtérro de empl]hamento

das camadas {requent ement e Eão rmpossíver E ou enganosa=, facP eo:

complexos padrões estruturalE e metamófrcoE observáverç, a nãa

Éer em áreas restrrtag Neste ca5o, uma I'nterpretacão possível

dos códr9os, é que as unrdadeE I rtoeEtrat rgráfrcas básrcas possarì

Ser def rn IOa' com baEE na:. Suas egsOC raCõEs de l rt Ot rpO-=,

contrnurdade e maPeabil:.dade

Em part e, est e

No ent ant o, no at ual

Perau , Eo freram mu r t aE

eram

t ars como

enquanto que

rst orcões e

Acred rt a-se aqul que a aP

1 rtoestrat rgra{ra clás91ca, no sent

seJ a um pasgo necessárro na compreensão

procurando-se deflnrr unrdades concretas

1 rcacão dos

too defrnrdo peìos códr9os,

da geol og ta reg Ìonai

, que 5e-l am oPerac 10nals

precertos da



em t ermos de

acertacão

:.ndependentemente dos modelos evolut rvos e cronolós1cos adotados
Nesta lrnha, Campanha, Brstrrchr e Almerda (1987) procuram

defrnrr algumas unidades litoestratigráf1cas de menor abrangêncra
que possam ser mals segurament e défrn rdas, por sua cont rnurdade
fÍsrca e assoclacões I itoló9rcas, as quals Por sua vez possam

mepeamento,

ma 19

re{ I et :.r amb rent es 5ed rment ares,
drst intos. Conflguram um zoneamento de farxas paralelas com

drrecão aproxrmadamente NE Essas unrdadeE serram as segurntes,
segundo sua drsposrcão de Nt¡ Para SE:

geral

e

entre

const it uam-se numa

t-ormacao Italacoca
Formacão Água Clara
Complexo ApraÍ-tfrrrm
Subsrupo La.l eado

t- ormaGao Iporan9a
Formacão Perau

Formacão Set uva
Þ ormaG ao Lap I ru
ComplexoE Pré-Setuva e Costetro

o9 d rversos

I insuagem de

Pesqursadores,

Acredrta-se gue a acertacão dessas unrdades I rtoestrat r-
gráfrcas pela malor parte dos autores seJa mals fácrl do que

das unrdades mars abrangentes, pelo seu caráter mars descrtl:.vc.
cont lnuldade frsrca e geográfrca, apesar de event uars desacordoE
quant o aos seus 1 rmrt es exat os

Na organrzacão dessas unrdades em grupos ou comP lexos
malores, surgem as polêmtcas marE fortes. Há arnda a tendêncra da

elevacão de algumaE unrdades, como o Itaracoca e o Setuva, a

e9

vulcân:.cos e tectôn1cos

h:.erarqura de

"Eupergrupos" DrverEos modelos de reorganlzacão Eão posElvels

Um esquema possÍveì pode ser o quË Ée geque

gruPo, o que Pode forcar à defrnrcão ds
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Suc erg rup o

Ac.ungur

Grupo It aracoca

I

Formacão cigua Cl ara

Grupo Vot uverava

Formacao LaPlru

Grupo Set uva

Complexo Gnársslco - Mrgmat ít rco

A5 formações rigua Cl ara e Cap 1ru serram mant rdas nessa

h rerarqula, por arnda não t erem srdo avent adas subd tvrsões Uma

t ent at rva de Ee mant er o nome Vot uverava , aProxrmadament e com 9ua

concepcão orrgrnal, const:.tu1r1a em elevá-lo a Grupo Englobarla
dors subgrupos 0 LaJeado rnclulrla a Sequâncra Ant rnha, e terta
pre{erencralmente as formaCões Oefinrdas no perfrl de ApraL a

Iporanga O Rrberra Lnclurrra a Formação Iporanga e a Formacão

Perau Caso esta últtma fosse mantrda restrrta a Éua concepcão e

área orIglnaIs, terra que Ser crrada uma tercelra unrdade,

equrvalente a Sequåncra vulcanossedrmentar de Schol l .'J,f 'll
(198e)

Embora a t endånc ta predomlnant e na b:-b 1 rografra 5eJ a a de

at rrbur r rdades d r ferent es a t r'âE agruPament os malores ( Acungu: ,

Setuva e embasamento gnárssrco-mlgmat ít rco) , conErderando-os

emp i I hados est rat rgrafrcament e, acred:.t a-se aqul que correspondam

mals a agrupamentos tectono-metarnórfrcos. Assrm, o que tem srdo

denomrnado de Aqungur em d rversos t rabal hos eng I oba em geral

assocracões de barxo grau met amórfrco, ate a zona da c iorrta ou

da b rot rt a , com abundant es est rut uraE rel r qul.ares Preservadas ,

Sub g rup o

Sub s rup o

LaJ ead o

Riberra

embora com grauE de deformacão murt o varlavels
deste eEquema são as rdéras de Hasul åi ¡i (1984 a, b' c, 1.989)

e Hasur (1,986), que restrrngem a denomrnaqão Acungur àqueias

assocracões murto pouco deformadas, com estrat rgrafra lnterna
preservada Já o Set uva, em geral , eng I oba xlst os, do t opo da

grau fraco ate o lrmrte dos graus médro e alto, trom folracões

Uma varrante
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tectônicas mars intensas e estrutura rel iquiar' pelo menoE ao

grau do det al he f:.no, dest ruída . 0 "embasament o" gnárssico-
mrgmat ít rco compreende as aEsocracões de médro e alto 9rau, orto-
e paragnárss:.cas Inc I ui sem dúvrda porções de embaEament o mais

ant rgo. Porém deve também rncluir restos de supracrustats mais

novas , met amor{rzadas em méd ro e al t o grau, assrm como rnt rusões
granitórdes também mals novas, gnalssifrcadas por eventos de

c rsal hament o t ard ros

e.1.3 Modelo adotado

Em termoE descrrt rvos é adotado equ1, em l:.nhas gera15, o

modelo 1 rtoestrat igráf:.co proposto por Campanha, Brstrrchr e

Almerda (7987)

descritas sumariament e

Frgura a As correì acõeE

dentro da área de estudo

a ) Formacão It aracoca (Almerda, 195ó )

A segur r

1 rt orâneas ( Pet rr
carbonát lcos, psamít icos e pel ít icos Sua elevacão à categorre
de grupo f or proposta por BrEtrrchr ¿"f .ri ( 1985) e Souza ( 1991)
No entanto, não ex:.ste ainda uma subdrvrsão estrat rgráfrca
geralmente acerta Em alguns locars o padrão estrutural e

relatrvamente srmpleE, o grau metamórfrco barxoa lnctFìrente, e ¿

ordenacão estratrgráfrca orrg:.nal esta presprvada (Blstrrchi .:;r.l

*i , 1985, Santoro & Frascá, 1989) Em al9uns outros locars,
princlpalmente em algumaË porcões Pe1ít:.cas, o aì'ranJo estrutural
perece Eer ma19 comp I exo ( Brst rrch 1 b-f *i,' 1985, Soares,
Stevanato e Camargo, 7987) Segundo estes últlmos autores grandes

t rat os dessa un rdade est arram com suas camadas lnvert rdas ,

Corresponde a uma Seqüêncra plataformal de á9uas raEas e

, as caract erÍst:.caE dessas un rdades são

Sua det:.mrtacão regronal É mostrada na

e denomlnacões ant er:.orment e propost as

est ão srnt et rzadas na t abel a I

& Suguro,

en quant o que para BrEt rrch r ef cl J

(1989) e Souza (1991), o Itar.acoca apresenta grandes porcóes com

estrat rgrafra preservada e camadas com topo normal Souza (L991,)

propõe arnda uma subd rvrsão est rat rgráfrca formal na re9 ião de

Bom SucesEo

0s mármoreE do Formacão Itaracoca são predomlnantemente

dol omít rcos, apresent ando por vezes eEt rut uras eEt romat ol it rcas e

t969) com eEpessos pacotes

( 1985 ) , Sant oro & Frasca
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oo1 ít icas. Alguns pacotes de quartzitos muito lrnos têm sido

:.nt erpret ados com cert a frequênc ra como met achert es . A domlnânc ra

de sedimentacão carbonát ica e clást:.ca murto frna sugere ambiente

ca1mo, talvez lagunas del rmrtadas Por recrfes, com Pouco aPorte

de mat erial c 1 ást rco
Recentemente, vem sendo rdent rfÍcado expresslvo vulcanlsmo

básrco a intermedtário, localmente ultrabásico, associado à

Formacão Itaracoca (Trern gf -rJ . , 1985; Theodorovrcz ef *rJ

198ó) Na região de Abapã (PR) ocorrem basaltos, basaltoE

andes Ít rcoE , andesr t os ,

os.rjf .). Na regrão de Rrberrão Branco (SP), ocorrem dtversoE

t rpos jgneos e vul canosssed tment ares , assoc rados a sed rment os

c1ástrcoE como arcóseos e conglomerados, caracterrzando uma

seqüåncra Þrmodal, derrvada de magmas alcal rnos no camPs dos

basal toE t ol eít rcos oceânlcos ( Theodorovlcz c'f ¡I

b ) Formacão rigua Clara (Mar1n1 et ¡i

nant ement e a uma Sequânc 1a carbonát rca rmpura, com posrcão

estrat rgráfrca prováveì no topo do Grupo Acungul

Conforme defrnrda

dacrtos e rról:.tos (Trern sf ¡J ,

posterloreE tenderam a colocá-ta numa posrcão basal ao GruPo

Acungur, rnclurndo-a no Grupo ou Complexo Setuva (Fr:.tzons Jt- r:f
j?l 198e, Brstrrchr ef si 1985, Almerda si *ri t98ó)

Fritzons Jr ,j:f ¡¡' (r:Ë.g:f . ) consrderam-na como correlata a

FormaCão Perau , est endendo-a para os núc I eos do Al t o Acungur , dc

Cerne e Bet ara, no que f orarn segurdos por Brond r ( 1983 )- Já

þ
Chrodr Frlho gl .rJ

Theodorovlcz áf

orr.9:.nalmente,

Formacão It aracoca, ambas porém rnc 1 gidas no Comp 1 exo Set uva

pontes ( 19g?) mostra que esta pode ser Eubdrvrdrda numa Sequêncra

carbonatada rmpura

vul cân:-ca ( Fác res São Sr I veEt re )

que corresponde à porcão mars t rprca da Formacão c,i gua Clara, e

const rt uida predomlnant ement e por rochas carbonát Icas lmPuras e

calclossrl rcát rcas, alternadas com metapel rtos A Sequâncra

vulcånrca por anf rból:.o x:.stos, quartzrtos , granada-clorrta-

brottta xlstos, metacherts, metatufos básrcos e lntermedlárros,
met abasrt os e c ornuÞ ran r t os

!967 )

corresponde predoml.-

ÐË. ¿::f . )

s¡

(1983), Takahashr
( 198ó) consrderam-na como trorrelata

( Fác res São Domtngos ) e numa Sequênc ra

Trabal hos

A SeqLiånc ra carbonat ada lmPura,

r.i ai (1984) e

:-à
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Associadas à Formacão rígua Clara, posslvelmente com posicão basal
em relacão a esta, ocorrem algumas seqüêncras terrí9enas formadas
por quart zo xrst os , mÍcaxist os , quart zit os e paragnatgses . São

reterrdas como Suít e Het amórfrca Rro Abarxo por Chrodi Fil ho e-f

ai ( 1983) , SuÍte lletamórf rca Santana por Takahashl c'f -r.¡

( 1984), Formacão Setuva por Brstrrchr sÉ ¡i ( 1985) e Xrstoç
Santana por Campanha et ¡J (1988)

rnc 1 ur essas seqüênc ras met assed rment ares c 1 ást rcas basar s à

Formação ¡igua Ciara no Complexo Apraí-Hrrrm, posrção esta que e

adotada neste trabal'ho (Frgura e). 0corre arnda a sul da Formacão

rjgua Cl ara out ra un rdade t errí9ena, compost a essenc ral ment e Por

mrcexrstos, referrda como Xrstos de Apraí ou Xistos do Morro do

0uro . Est es úl t rmos são t rdos como llembro Se da Formacão AGungur

III pelo MMAJ/JICA (1983) e como Grupo Setuva por Brstrrchr ef

carbonát rcas de barxo grau metamórfrco referrdas como Formação

Córrego dos llarques por Ai merda *'f ¡ i ( 198ó ) , t rdas por esEeÉ

aut ores como corre 1 at as ao Subgrupo LaJ eado, sendo porém suas

rel acões de cont at o arnda rndet ermrnadaE .

0 grau metamórfico varra do topo do grau fraco ao topo do

grau medro, aumentando de SE Para Nl'.J (Almerda ef ¡J. 1?8ó)

Metamorfrsmo térmrco é evrdente em alguns locars Certas porcões

apresentam-se fortemente afetadaE por zonas de crsalhamento, suÞ-

horrzontars e vert rcars, por vezes com padrões estruturars

( 1985 ) ûcorrern arnde algumaE Seqriêncr.as terrigenas e

Theodorovrcz sf ¡i (1988)

compiexos, enquanto
estruturas sedrmentares rel rqularPs

0s contatos entre as {ormacões À9ua Clara e Itaracoca se dão

em geral por zonas de c tsal hament o t ranscorrent eE, assrm como

entre a Formacão Á9ua Clara e o SubgruPo LaJeado Já al9uns
contatos entre a Formacão Á9ua Clara e os complexos Três Córregos
e ApraÍ-H1rrm most ram-se lmbrrcados at ravés de zonas de

clsalhamento dúcters de barxo ângulo

c ) Comp i exos Trâs Córre9os, Cunhaporanga e Ap raí-llrrrm

que em alguns locars sãa observávets

Correspondem a

granrtórdes, de text
9eral granodrorÍt lcas
parte mlgmatrzadaE,

um conJ unt o de rochas predomrnant ement e

ura porfrrórde e composrção varlável, mas Pm

a tonalítrcas, em parte ortognaÍss1ca3, em

cont endo encraves e rnterca'l acões de



suPracrustais, o

de carát er malE gran ít ico ou al cal rno

O Gran it o Três Córregos f or def rn rdo Por Fuck e-f .3 '
(1967a), sendo denomrnado de Complexo Trâs Córregos por Patva e.Í

.ri (t977) , e Complexo Granit rco Três Córregos de Trern 8i å,'

( 1g85 ) A presenGa de gran rt órdes mels ou menos deformados ,

35

conjunto todo afetado por rntrusões mars novaÉ

varlando de

mi I on rt os , t êm 1 evado d rversos aut ores a constderar grande Part e

dos 1 rt ót rpos ant errorment e at rrbuídos ao Gran rt o Três Córregos

como pertencentes a um embasamento mars antrgo Assim, Hasur rlf
¡I (1984 b ) crlam uma ent rdade tectônrca, o MaciGo de Catas

Al,tas, para tnclurr todo esse coniunto, €nquanto que Ch:'odr Fiìho

t ermos porfrrórdes

ef .ri
Apraj-Hrrrm para rnclurr o conJunto de rochas ortognarsslcas,
mrgmat it icas e encraves de supracruEt ars Esse mesmo conJ unt o

corresponde ão Complexo Pré-Setuva de Brstrrchr s,i eJ ( 1985)

Esses autores restrrngem o Trås Córregos a lntrusões menores com

rochas com textura Lsótropa Porém a natureza lgnea orrgrnal
dessas rochas 9nársslcas d demonEt rada por Tak ahash r €f .ì ^I .

(1983) e Takahashr e-f .ei (1,984, t-986) crram o Complexo

198ó), não havendo drferencracão composrtrva, qulmlca

mlneralógrca, com os "granrtoE Três Córre9os" Petrografrcamente,

1 evement e orlent ados

correspondem a

granodrorrtos e

granrtórdes de texr,ura mars rsótropa e aîrns composlclorlr:-
(Granrto Três Córregos) não é clara (os contatos são

aproxrmados noS

present e aut or tndrcam passagens t ranslc 1ona1s por varlaGao 0a

deformacão Em al quns I oca1s, Parece que mesmo porcões de

granrtos pós-tectônrcos, localmente deformados (como o Granrto

Capão Bonrto, nas proxrmrdades da localrdade de Apraí-Mtrtm)
foram rncluidas no Complexo Ap:.ai-l'1rrrm

Desse modo, parece ser mars adequado rncLurr todas as rocha'-

granrtordes e ortogná:.sslca5, a{rns texturaì e

composlcronalmente, no Complexo Três Córregos, restrrngrndo c

Complexo Aprai-lf rrrm as rochas m:.9mat ít rcas, e alguns encraves de

supracrustars, que pocJerlam eventualmente corresponder e um

embasament o malE ant rgo

quart zo mon zod r or I t os ,

granrtos

at e

mapas exlStentes) e onde observacas Pe.-

As relacões dos ortognalEses ccrn

quart zo mon zon I t os ,

OU
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llenos dados são d ispon íveis sobre o Gran it o CunhaPoranga
(Fuck sf -î,r' , t967), srtuado a noroeste da área de expoEicão da

Formacão It aracoca. Est a área for considerada como embasament o

para a Formação Itaracoca por Almerda ( 1957 ) e como talvez um

granrto srntectônico por Fuck a't *r,' (op.rj.f . ) Fot denomrnado de

Comp 1 exo Gran ít rco CunhaPoranga por Trern ef ¡ I ( 1985 ) Sua

situacão é posslvelmente correlacronável ä dos comPlexos Três

Córregos e Apraí-Mrrrm, estando separado destes pela Formacão

Itaiacoca.

É ref errdo t ambém como Formação Açun9ur I I I ( l'4MAJ/JICA,

1981 , 198a, 1983, Dart x c-f ¡ i 1983 ) e Grupo Acungur Ef r-¿sf ,:

sc-ns{.{ (Hasur €i ¡i 1984b, Chrodr Frlho, L984) É provavelmente

correlato à Sequâncra Antrnha (Dras e Salazar Jr , 1983, tqBT)

Corresponde t ambÉm à part e mars carbonát rca da Formacão

Vot uverava c 1 áEsica Trat a-se de uma seqüênc ra p I at aformal de

águas rasas, porém não lrtorâneas (Petrr & Suguro, 1,969),

conEt ituída por al ternânctas de pacotes rel at tvamente espessos de

d ) Subsrupo LaJ eado ( Campanha ef * J

composrcão carbonát rca
eEtrat rgráf:.ca rnterna for reconhecrda desde Barbosa (194L) 

,

tendo stdo admrt rda pelos demats autores com maiores ou menoreg

variacões (Tabela 3) No entanto, apenas Hasul rrl' ,ri (1984b)

trl-opuseram denomrnaGões f ormats A col una desseE aut ores {o:.

mod:. f rcada Þor Campanha f .i J.'
(Frgura ó)

0 padrão eEtrutural {or c.onsrderado por Hasur clf si (1984b)

e por Campanha e.f s.I ( 1985 , L986 ) como sendo re I at rvament e

1985, 198é )

srmples,
estrat rgráfrco or:.grnal Dreservado Nc entanto, PsEe esl rlo
est rut ural mals Ermp I es parpcp ser rest rrt o a uma porcão cent ral
do Subgrupo LaJ eado, t rp rcament e na re9 rão do ent orno da est rada

de Aprai a lporanga Conforme se passa longrtuolnalmente para NE,

em drreCão ao Esprrrto Santo, ou para St¡, em drreCão a Rrberra,
ou t ransversa ì ment e, para Ntl ou SE, o grau de deformaCão e

recrrst al rzacão das rochas aument a, e o est r I o est rut ural ee

comp I rca llesmo em sua porcão cent ral , ocorre uma est rut uracão em

e psamoPelítrca

o grau metamórfrco baixo,

( 1e85

Sua

l98ó), e e aqur adotada

Eubdrvrsão

e o emp r. t hament o
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I ascas t ect ôn icas, a qual I eva a crer que as un idades defrn idas
ant errorment e são em part e repet :.cões da col una por empurrões .

Cabe lembrar que o Subgrupo LaJeado, e as formacões Iporanga
e, Perau correspondem à contrnurdade f ísrca da Formacão Votuverava
clássica no Paraná (Brgarel la .1 Salamunr, 1958b ) Julgou-se, no

entanto, excesErva a abrangêncra de 1 rtót lpos e ambrentes para se

manter essa denomrnação e hrerarguia estrat igráfÍca.

e ) Formacão Iporanga ( Leonardos , L934, Dait x, L98Ø, Campos

Neto, 1983a, C.ampanha sf -Tr'., 1985, t986)

0corre numa farxa eEtreita 1o9o a sul do Llneamento da

Frguerra em São Paul o, sendo rnt erromp rda pel o Lrneament o

Riberra Reaparece no Estado do Paraná como parte da Formacão

Uotuverava clássrca (Conglomerado do Cerne de Bigarelia ef sJ.,
1955, porcões c I ást rcaË superrores da Formacão Vot uverava, de

- ßro\¿ào
Schöl1 ef å f , 198e, Seqüênc ra åiåæÊå de F1or1 , LegØì ,

correlacão esta proposta por Campanha, Brstrrchr e Almerda

<1987) AlráE, Barbosa (1948) .lá atesta que a ocorrêncra de

conglomerados pol rmÍt rcoe em melo a frl itos vroláceos na estrada
da Rrberra próxrmo a Cerro Azul e nas cercanles da zona calcárra
da Serra do Voturuvu, "é completamente semelhante à dos arredores
de Iporanga"
de metabrechaE e metaconglomerados polrmitrcos, com clast-- Å'

drversos tamanhos e l rtolograE, matr:.2 iamít rca, em m,

metapel itos ritmlcos predomtnantes

rnt erpret acões em t ermoE de pal eoamb rent e t r 1 rt oE ( Leonardog
1934 )

( Da:. t

flor+

Caracterrza-se pela ocorrâncra de nívers e lentes

X,

e

turbrdrtos drstars (Petrr & Suguro, L96ç), molassae

798Ø), wi'ldf lysh (Campanha *f ¡i
turbrdrtoe canalrzados (Prres, 1988)

{) Formacão Perau
Camp an h a sl ¿,r I

frlrtos, xrstos,
met arrit mrt os frnos, com grande número de rnt ercal acões de

É composta predomlnantemente por metapel rtos (ardósras,

metabásicas e

quart zrtos, carbonato pel rtoE,
olrgomítrcos Entre os dlversos outroE trpos de rntercalacões

( Prek aru, 1981

, 198ó )

ïem rPceb rdo d r v¡

conforme o qrau metamor{rco) trprcamente

metavulcânrcas

1985, 198ó), debrrs

ïak ahash r sf -q i

Subordrnadamente
marmores,

1981

met acong 1 omeradoE

OCOrfeÍri
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1i.to1ógicas, destacam-Ee, corTro indicadores paleoambientars,
pequenas formacões ferriferas, camadas de metachertes e dePósrtos
su 1 fet ados

A ext ensão dest a un rdade Para o Est ado de São

defendrda por drversos autores, como o IPT ( 1981

( 198e), Chrodr Frlho ( 1984), Stern (1984), Stern
Campanha ef ;i (198ó).

Vulcanossedrmentar de Scholl ¡-f ¡/ (198e), a Formacão 5ão

Sebastião (Ver9a & Sajomão, L98Ø), parte das formacões Açungur I
e Ii (HHAJ/JICA, 1981, 198e, 1983), e a Sequêncra Rro das PedraE

( Campos Net o, 1983, Campanha ef ¡ I 1985 ) Est e concert o e marE

restrito do que aquele proposto Por Fritzons sf ¡i ( 198e)

Brondr ( 1983) e Chrodr Filho ( 1?84 ) sendo mar.s Próxrmo à

cÐncertuacão or:.9rnal de Prekarz (¿frr.rl:f . ) e Takahashr .sf ¡i
(op crt.) Brondr s'f si (1989) no entanto retornam a uma

del rmrt acão mals rest rrt a, en9 1 obando pouco mars quP o n ível das

mlneraìrzacões
Pela coluna estrat:.gráf rca Proposta por TakahaEhr Ëâ .ri

Na concepcão aqul adotada,

( 1981 ) na sua área-t rpo ( Tabel a ?) ,

Quimrca Superlor a Clastoquimrca e a Sequêncra Químrca Inferlor
de Schô11 sf çi
carbonát rco lmpurc gue abrrga a mlneral rzacão da 1"1 rna do Perau e

compreende

outras correlatas

Paulo tem E:.do

), Srlva ef *i
sf .ri (198ó) e

a Sequênc:.a

quart Zrt OE, por veZes Int erpret ados Como met aChert eE, o qua 1

deìrmrta algumas grandes estruturas antrformats, como as da Ant;

Gorda, Cerne e Bet ara
reg ronal Não possul , porém, equlva'[ ent e no Est ado de São Pau] o

( 198a ) A prlmerra corresponde a um n rve.l

g ) Formac ão Set uva

1958b )

A segunda corresPonde a um espesso pacot e

No Eent rdo aqul t omado compreende a Seqüênc ra Cl áEt rca Basal

de Schö11 g"f *ï,' ( 198e) e o Complexo Turvo-CaJat:. de Srlva &

AlEarte ( 1981a b ) A vantagem desta defrnrcão e gue engloba

todas as unrdades metassedrmentareE af'lorantes no Ant rcl rnal do

Setuva sub,lacentes a Formacão Captru, o que corrËsponde a mPlhor

aprox:.maCão possivel da defrnrCão orrgrnal de Brgarel 1a &

Saiamun:. (op crt ) e do sent rdo que f or ut rl rzado Por Marrnt,

rnclui também a Sequêncra

Trata-se de um lmportante nivel gura

(Brsarella & Sa I amun r. 195óa, b 1958a
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Trern e Fuck (1967>. É uma def rnicão de conveniência, já que não

exrstem drscordânc1as ou hratos claramente defrnrdoE e acertos
pela maiorra dos autores, separando-a das unrdades sobreJacentes
Compreende as Eequênc las de mrcaxrst os , xlst os a1 umlnosos,
paragnarsses, quart zrt os e quart zo xiEt os que ocorrenr no

Ant rc I rnal do Set uva No sent rdo de Bat o1 1 a Jr
Takahashr ef .ri (1981), e do MHAJ/JICA (198e), aflora tambem no

núcleo de uma sérre de ant iformas que ocorrem no bloco*ao norte
do Lrneament o da Lanc rnha, como aE da Ant a Gorda , Perau, Cerne,
Hetara, etc , embora outros autores (s'. ¡r. , Brondr, 1983) atrrbuam
as rochas desEes núcleos ao Pré-Setuva (Tabela e)

No Estado de São Paulo corresponde à Seqiiênc:.a Turvo-Areado
(Silva & Algarte, 1981a,b; Campanha ef *rJ

provavelmente em parte à Seqüência Cajat r (Srlva & Aigarte,
¿fp,rJ.i Campos Neto, 1983b, Campanha si rr j , ,.jF-.c:f . ) A

Sequênc ra Ca.i at r d t f erenc ia-se, no ent ant o, por ser em geral de

grau metamorfrco mal-E barxo e apresenta maror quant rdade de

metapelrtos (frlrtos e xrstos frnos)
rnc I ur t ambÉm a Sequênc ra Serra das Andorrnhas ( Campanha et al
1985, 198ó ) ou Sequênc ra do Rro Pardo ( Campos Net o, 1983a ) ,

srtuada entre os i rneamentos de Rrbe:.ra e Lancrnha/Itapeúna no

EEt ado de São Paul o e reg rão t rmít rofe no Paraná a Seqúênc ra

Serra das Andorrnhas, embora com grau met amórfrco um pouco ma1-Þ

barxo, epresent a assoc racões 1 rt ol óg r-cas semel hant es , em t ermc:
de Eeus protólrtos, àcue'las srtuadas abarxo do Lrneamenl
Lãncrnha /It¿peúna

0 chamado Comp 1 exo Embu em São Paul o ( Hasur & SadowEk i ,

1976, estendrdo até a regrão do Vale do Rrberra por Hasur si:i

a1

( 1981, 1984d ) ,

( 1981) .

alumlnosos, xrstos feldspátrcos e mlgmatrtos de paleossoma

xrstoso Pode ser consrderado também como provável cont rnurdadE
da Formacão Setuva a norte do Lrneamento RrbetraiCubatão

1985, 198ó ) e

Consldera-se aquì que

Da meEma forma que a FormaGão lt aracoca, corresponde a uma

Sequêncra plata{ormal de á9uas rasas e 1 rtorâneas, com

alternâncrae de pacotes carbonát rcos, psamÍt rcos e pel it rcoE 0s

mármores da For-macão Cap rru são predom).nant ement e doì omit rcos,

h ) Formacão Cap rru ( Brgarel I a & Sal amun r

e constrtuido eËsencralmente þñ!-

195óa,b

XI5LU5

1958a,b
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mac lcoE e

estromató1 rtos Hasui ef ¡J . ( 1984a) consrderam sue esta unrdade
possuL um estrlo estrutural srmples, com uma estratigrafra
interna orrg:.nal arnda em parte preservada, embora trabaihos
recentes (Frorr ,¡f *i , L987a, b, c) venham demonstrando que esta
formacão mostra relações de aloctonre com relacão ao embaEamento,

sendo suas secuênc las basars fort ement e a{et adas Por zones de

clsalhamento de barxo ângulo (empurrões) Sua diferencracão com

relacão à Formacão Setuva em termos de eEtrlo estrutural torna-se
ambÍ9ua nestp contexto, ¡á que ambas são afetadas Pelos mesmos

si I icosos,

eventos cr.salhantes
denomrnacões Set uva

dest acando-se

1 rtotectôn1cas, do gue unrdades I rtoestrat rgráfrcas
A extensão da Formacão Caprru até a Porcão Eul da área

est udada em semldet al he nest e t rabal ho for proPost a Por Parva Êi

¡i (Ig77) e Brondr (1983) llostra-se aqur que a drferencração
entre Setuva e Caprru se dá mars em funcão do grau metamórfrco,
mars barxo para o Caprru, do que em funcão do est rlo estrutural
ou da assocracão de prot ó1 itos Neste sent:.do, Pode-se levantar a

hrpótese de que os mármores dolomÍt rcos brancos e macrcos

ocorrentes na área do . Turvo-Caiat I em São Paulo (Subsequêncra

Capela do Cedro, Srlva & Algarte, 1981 a, b) e o Mármore da

Tapagem seJam correlatos aoe mármores da Formacão Caprru Embora

pela presença de

Frorr (1987) sugere tambem que as

e Caprru correspondam mals a unrdades

ã augenc la
est romat ól r t os , noS mármores do Turvo-CaJ at r e Tapegem não

corroborem esta hrpótese, a 5ua posrCão estrat rgráfrca €

estrutural, bem como os aspectos mecY-oscóPrcos e composlclonalg

das rochas, são sugest tvoç desEa correl acão

r) Complexos Gnársslco-Mrgmatítrco e Costerrc:

de estruturas

Correspondem ao embasament o gnáreslco-m19mat ít rco ao su1 da

f arxa met assed rment ar É pol êmrca, no ent ant o, a quest ão de 9eu'Þ

lrmrtes exatos, pors são descrrtaE em várros ìocars Pa.ssageng

transrclonars dos mrcaxlstos para gnalsËes e ml9met rtos Sãc

também comuns o-- encraves de rochaE metassedrmentares. Frorr sf
¡I (t987a, b,

prlmerla5,

demonstrando qup as relacõeE de contato entre esse embasamento e

as supracruEt ars são dadas por zonas de c rsal hament o sub-

partrcularmente os

c), na reg rão ao nort e de Currt rba, vêm
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horizont ats, num padrão rmbrrcado comp I exo, com desenvol vrmento
de dúp 1 ex e out ras est rut uras assoc radaE . Em part e, esEe padrão

foi confrrmado no presente trabalho
As subdrvrsões I rtoestrat rgráfrcas desse embaEamento

gnársslcc-m1ç¡ matítrco tambem'são precárras Segurndo a proposrcão
de Dantas sf ¡J (1-987), Eão drstlngurdos dors conJuntoE
lrtoestrat rgráfrcoE malores¡ o Complexo Costerro, e o Complexo

Gnárssl co-Þ1r9mat í t rc o .

0 Complexo Costerro (Brstrrchl c-f ai , 1981 ) e redefrnrdo
como abrangendo as rochas t rdas como mals ant rgas, Na Regrão Sul

do Estado de São Paulo e LeEte do Paraná, o Complexo Costerro
rnclur dors núcleoE charnockítrcos maiores, oe maclcos de Itatrns
e Serra Negra, uma sequênc ra vul canossed rment ar, a Sequênc ra

Cachoerra (Srlva & Algarte, 1981 ), t ida como possíve1 crnturão de

rochas verdes, e o Comp I exo bás:.co-ul t rabásrco de Prên Sobrepöe-
se a essas unrdades um extenso conJunto de rochas gnársslco-
mrgmatÍt:.cas,
:-ntercal acões ect rn ít rcas e de

mrgmat rzacão
cálciossrlrcátrcas)
unrdades mar.s basars e e Formacão Setuva for denomrnado de

Complexo Gnárssrco-m19mat Ít ico (Dantas sf *ri L987) , Assoc:.acão
Alto Jacuplranqurnha (Campos Netc,

ort o

Setuva (Brondr, 1983, modrfrcando o concerto de Ebert, L97i.
Esse Complexo Pre-Setuva redefrnrdo tem Erdo drst:.ngurdo r

embasamento mals antigo no Parane poì- possuìr fercõe= ce

deformacão murto mars rntensa:, mrlonítrcas e blastomrìonitrcas,
enquanto que o Complexo CoEterro terra fercões mals rsótropas

0ut ras denomrnacões mals I ocars t ambem são encont radas, como

( mármores,

e paraderrvadas,

fsse conJunto rntermedrárro entre aS

Xrstos Forqurlha,
Capel rnha ( Campos Net o, op

eEc

?.2

rochas mars resrstentes a

quartzrtos,

frequent emente

0 Arcabouco Est rut ural

û padrão

caracterrzado

1983b ) e de Comp I exo Prc'-

Gnarsses da Barra do Ouermado, Gnalssee

anfrbolrtoE,

est rut u ra I
por um grande

com

crt.), Gnarsses da Barra do Azert:

regronal e

número de

numa prlmelra vlsao
rntrusõe5 granrtórdes
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mú1 t rp I as, de idades e caract eríst icas d:.versas, afet ando t ant o

as supracrust ars como o embasament o gnáisslco-m19mat ít rco.
Esse conJunto é afetado por um denso srstema anastomoEado de

zon es

predomlnantemente dúctrl e dúcti'l-rúptil Este Erstema Produz uma

lentrcularrzacão tectônrca re9rona1, fac.rlmente evrdencrável nos

mapas, defrn:-ndo blocos tectônrcos com formas de slgmóÍdes A

deformacão aEsocrada é t rprcamente heterogênea, concentrada ao

I ongo de ferxes est reit os de rochas com fol rações e I Íneações

extremamente paralel rzadas, condlclonendo o desenvolvrmento de

de crsalhamento

1 rneament os morfol ós lcos,
protól rtos são favorávets, e

cataclástrcas ;f¡'¿cfu J€ns¿{ Apesar da deformacão concentrar-se
ao longo desses i rneamentos, produz também efettos notávers nos

blocoE adJacenteE, como rotacões e lnflexões nas estruturas pre-

exrst ent es da ordem de at É qui 1 ômet ros ou dezenas de qui I ômet ros ,

rótensrfrcando ou atenuando o frór-¡r preexrstente daE rochas, ou

produzrndo novas est rut uras
Nest e t rabal ho most ra-se que t ambém ocorrem zonaE de

ctsalhamento sub-horrzontars assocradas a este srEtema, com as

zonas vert rcal rzadas at uando como rampas 1 at erar5, e movlment acão

na drrecão NE-St^J

COmO OS reJ ert Os assoc radOç podem ser murt o grandes, da

ordem de at e qur I omet ros ou dezenas de qur I omet ros, podem est ar

Justapostos blocos com drferentes característ:.cas seológ1cas,
tarS Como estratrgrafra, metamOrfISmo, magmatrsmc, estrutura;,
rdades, metaiogânese. Isto é part rcularrnente notórro quando se

real:.za um perfrl perPendrÇular a essas estruturas
No ent ant o, como a nat ureza daE deformacõeç assoc radaE a

essas zonas de c Lsal hament o é de nat ureza predomlnant ement e

dúctrl ou rúptrl-dúct:.1, e õe se esPerar que haJa algum tlpo de

t ranscorrent es ,

Deseçtvol vem mr i on rt os

menog comument e brechas e rochas

com c arat er

contrnu:.dade físrca e de

quando os

est rat rgráfrcas ocorrentes em blocos vlzrnhos. Essa cont rnu:.dade

deverá ser observada quando se pprcorrP longrtudrnalmentE o

lrmrte entre dors blocos tectônrcos, no caso da movrmentacão que

produztu o reJetto ser do t rpo drrecronal Pode-se argumentar quÉ

eEtas estruturas seJam ant rgas, condlcronando tnclus:.ve as bacras

de deposrção, os focos de.magmat rsmo e o fluxo termal

c orre I ac ão ent ra AS un:.dades

Porám



mesmo nestes casos, os i rmites entre os ambrentes tectônicos não

devem ser absolutamente bruscos, e se os dors blocos t rveram uma

evolucão srncrônrca, devem ser observrivers reglstros de eventos
correlacronávers em ambos Drto de outro modo, acÈedrta-se aqul
que, emÞora essa del rmrtacão em blocÒs tectônlcos exrsta e seJã
perfert ament e observável ,

compartrmentacão rígrda e absolut,a

cont rnurdade, como na del rmrtação de blocos tectônrcos, sãc o

Lrneament o de l-ancrnha-It apeúna, qup se J unt a ao Lrneament o

Riberra pare formar o Lrneament o Cubat ão, os I rneament os de 14orro

Agudo, Quarenta - 0rtava e Frguerra, que parecem ser ramos

drvergentes do Rrberra; e o Lrneamento de Itaprrapuã, mars ao

norte (Frgura ?)

De maror rmportâncra regronal,

( Grupo' Cast ro,
Cong I omerado Samambara ) ,

tcorrem reqronalmente uma serre de

não deve ser t omada

assocrados ao srstema de zonas de crsalhamento transcorrente:
Conflguram um conJunto de bacras tardr-tectônr-ces, provavelmen:

orrgrnadas dentro de

desenvolvrdas segundo o caráter transtensrvq ou transpresslvo das

cunhas formadas pe I a un rão de zonas t ranscorrent es

0 srstema de crEalhamento transcorrente sobrepõe-se, segundo

a marorla dos autores, a estruturas geradas em pelo menos dors
eventOË deformaCronals anteriores De um modo murtO general tzado
e sr.mpl:.{rcado, ja que ìocalmente o estrlc eElrutural va:-if
bastante, pode*se obsprvar um prrmelro grupo de estrLltura:
caracterrzado pelo desenvolvrmento de xrstosrdade paralela ou

subparaLeLa ao acamamento, dobras {echadas a l-soclrnars, com

formacões Camar rnha ,

45

tanto em extensão' e

aue Þarecem pe I o menoE Pn Part e

c omo ume

flancos frequentemente drsruptos

um srstema de bacrãs ¡¿¡/i--tËJ¡".-

caracter:.zado por doÞras em geral mar; abertaE, com planos axial=-
emplnaoos e por vezes com uma c l rvagem d" crenulacão em posrcão
plano-axral ücorre arnda um tercerro grupo gobreposto, con

dobras do t rpo ¿t¿nJi com elxos e planos-axrars em geraì emprnadc,E,

referrdoç frequentemente como',terce1ra" e "quarta faEes" por-

drversos autores, porÉm consrderados aqul como provavelmente

assotrrados ao srstema de clsalhamento transcorrente, na forma de

est rut uras con J ugadas ,

deposrtos molaseor.ces
Guarat ub rnha, Ouat rÉ,

A esse grupo Eobrepõe-se out ro,
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0 prÍme1ro gruPo de est rut uras t em sido at ribuido a um

processo de deformacão rotaclonal, com drrecão .de ctsälhamento
Paralela ou subparalela às camadas sedrmentares or191na1E (suÞ-

horrzontal ), enquanto que o segundo gruPo poderta 5er puremente

compresslvo AmÞos grupos de est rut uras podem ser reat rvados peL o

c rsal hament o t ranscorrent e post erlor
ent ant o, são t ambém de nat ureza het erogênea, podendo predomtnar

ora um grupo de est rut uras, ora out ro . Ocorre uma fort e

lent rcularrzaCão tectônrca assocrada Prlnclpalmente ao Prlmelro
grupo de eEt rut uras, dest a vez menoE aParent e em mapa5, em funcão

de suã drsposicão sub-horrzontal Essa lent rcularrzacão tectônrca
ocorre em t odas as escal aE de observacão, podendo no ent ant o

rsolar algumas lente9 em escala reglonal , com estrat rgrafra
p reçervad a e

preservacãc desses,{¡,r,:t-üÐ¿¿r,J¿ns e provavelmente condrcronada oel a

natureza dos pacotes orl91nars
compet ênc ra mecân rca ) ,

provávels exemplog dessas lentes tectônLcas porcões das {ormacões

Itaracoca e

estruturacão prlmarla preservada, porém separadas por fat ras

rochas al t ament e de{ormadas

deformacão rnt erna

Local ment e sequênc ras est rut urar s mals comP 1 exas podem ser

observadas, com malor número de "fases" reglstrado Isto'ocorre

algumas vezes nas zonas de crsalhamento, onde heterogenerdades Ja

exrstentes ou rnduzrda"- durante a defOrmaCão progressrva podem

produzlr perturbacões no fluxo plást rco das rochas, gerando

Essas deformacões, no

Cap rru , bem como do Subgrupo LaJ eado,

est rut uras sobrepost ds

e pela sua pos:.ção tectônrca São

entrarxent es em comport ament o p I ást rco podem t ambém produzl r
fercões est ruturals drscordantes das reglonals por baloneamento

EsEeE processos de c:'salhamento heterogêneo provocam em

geral forte aloctonra dos pacoteç rochosos, produzrndo por- vezes

uma "eEtrat rgrafra tectôntca" Assrm e que, a sul do Lrneamento

de Lancinha-Itapeúna, os contatos entre Caprru, Setuva e o

embasamento são dados por zonas de lort e deformação, i evando

F:.ort e colaÞoradores (Frorr r'f ¡i L987a, b, c ) a Propor- um

modeìo de dúplex para a área c1ássrca do Antrclrnal do Setuva ao

norte de Cur:.t rba 0s cont at os basars no Ant rc'l rnórro da Serra do

Cadeado, no b I oco srt uado ent re os I rneament os de Lanc rnha e

relatrvamente pequena A

( espesËurå dos est rat os e

Intrusões forcadas de grenrtórdes conî as

com

de
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Ribeira-Morro Agudo são dados por fortes zonas de cisalhamento
subhorrzont ars, FEdobradas numa segunda
con{:.9uracão do ant rcl rnórro Na área estudada dentro do presente
trabalho, certos contatos dentro do Subgrupo La¡eado evrdencram
alguma aj octonra, com deslocamentos paralelos a esses contatos

Drfícr1 no momento é estabelecer regronalmente em que medrda

estes deslocamentos
1n1c1ar.s, e em que medrda são componenteE de

eEsoc:-adas ao

reat rvando est rut uras pre-px1st ent es

ocorre na área presentemente estudada, e parece também ocorrer ne

região ao norte de Aracarba, onde o Granrto Três CórregoE e

crsalhado e colocado sobre' os metassedrmentos- da Formacão ¿í gua

Clara
Entre o Itaracoca e o La¡eado ocorre uma unrdade tectônrca

s r st ema t ran sc orren t e

denomrnada de l'1 acrco Catas Altas por- Hasur sf -ri

são devr dos

correspondendo aproxrmadamente à área do denomrnado Gran rt o Três
Córregos Ê tronst rtuído pelo Complexo Aprai-Mrrrm e peia Formacão

¿i9ua Clara, afetados por rntrusõeç granrtóides de natureza:,
drverEas C sentrdo dos empurrõeE observados, Jogando o Granrto
Três CórregoE sobre a Formacão rígua Clara, é compat ível com as

vergêncra= observadas no Itaracoca e no LaJeado, cerecterrzando a

área do llacrco Catas Altas como ìlma zona de drvergêncra axral Å

sul do Catas Aìtas a vergêncra de toda a farxa e para Sa

enquanto que a norte é para Nt^J

0 est ilo estrutural e o qrau metamcrr, rcc tem sldo ã Dã->:

rmplicrta oi-r explrcrta, para .dtversas pr-oposrcões da

caracterrzacão de un:.dades 1 rtoeEtrat r9ráfrcas matores,
prrncrpajmente na redefrnrcão de um Grupo Setuva amplrado, conì

est rlo estrutural mars complexo e grau metamórfrco maror, em

contraposrcão a um Grupo Acungur., de est ilo eEtrutural mars

Etmples e menor grau metamórf:.co No enianto, várros casos dE

transrcão de estrlo qstrutural e grau metamórfrco podem ser
crtados, dentro do âmbrto de uma mesma unrdade de mapeamenio,

rnvalrdando a adocão de crrtérros gpneÌ-rcos

etapa

as et apas

gerando a

tardro,
Esta últrma alternatrva

deformaclonals
barxo ânguio
eventualmente

( 1984c ) ,
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3 COI{PARTII{ENTACÃO GEOLóGICâ DA

3. 1 0s Blocos ilaiores

compart imentaGão tectônica, defj.nida Por cinco blocos seParadoE

por zonas de cisalhamento maiores. 0 sistema mais facilmente
evidenciável é de caráter transcorrente, natureza dúct i1 e

dúct il-rúpt i1 e de posicionamento temporal tardio no coniunto das

estruturas. No transcorrer deste texto, serão consideradoE

rnformalmente na área estudada em semidetalhe os seguintes blocos
(Figura 7) :

L - Elcso Costeiro - ensloba as unrdades oco!-rentes ao suJ

do Lineament o de Lanc rnha/It apeúna; Possui uma est rut uração

int erna pOr zonas de c isal hament o de barxo ângu1 o, sendo as

princ ipais denomr.nadas in f ormal ment e agui de z . c . da Barra do

Turvo e z.c. do São João, s€Parando três sub-blocos;
e - Bloco Andorinhas - é const ituido por uma cunha

delimitada a sul pelo Lineamento de Lancrnha/Itapeúna, a norte
pelo Lineamento Ribeira, e a oeste pelo emPurrão da Forquilha, iá
lora da área estudada;

3 - Bloco Ribeira - delimrtado a sul pelo Lrneamento Riberra
e e norte pelo Lineamento da Figuerra; Possui um lormato em

cunha , represent ando a pont a de uma das macrol ent es reg Lonat s

del rneadas peio sistema de clsalhamento transcorrt:nte; o trend
geral das est rut uras most ra uma forma srgmóide, asstnt ót rca com a

direcão do Lrneamento Rrbeira; o Lrneamento de Agudos 6randes

est á cont rdo nest e b I oco, Porém não separando domín ros

est rut ural ment e d ist i.nt os;
4 - Bloco Lajeado - del:'mitado a sul pelo Lineamento da

FigueÍra, e a norte pelos lineamentos de Quarenta-0itava e

Carumbé; e

5 - Bloco Apiaí - confrgura-se como uma lente tectônrca de

d imenEões menores que as ant eriores, del imit ada Pel os I ineament os

de Quarenta-0itava, Carumbé e EEpírito Santo, no I rmite norte da

area mapeada.

Na anál rse

ÁREA ESTUDADA

da area est udada ver i ficou-se uma



3.e Descricão Suadria dos Blocos

De um modo geral, as rochas da área de estudo situadas
abaixo do Lineamento Ribeira (blocos Andorinhas e Costeiro)
carecterizam-se por uma deformacão muito intensa ao nÍvel
mesoscóprco e microscópico, com as rntercalações I itolégicas e o

bandamento composicional lenticularizados e rompidoE, pElFãlelos à

forte xrstosrdade Texturas milonit icas de secão delgada são

comuns. A fol iacão principal das rochas apresenta freqüentemente
redobramento complexo, embora o acamamento rel iquiar possa ser
inferrdo pelo bandamento composicional e pelas intercalações
maiores. Não são observáveis estruturas sedimenteres mais finas,
nem mesmo naÉ rochaE de menor grau metamórfico. Deve-se notar,
t ambém, que a d i {erenc iação ent re as seqüânc ia.* Tur,.,o-Areade,
Serra das Andorinhas e Formacão Caprru se dá mais em termos de

grau met amórfico e grau de crist al inidade, do gue em t ermos de

associacão de protólitos ou estilo estrutural.
Por out ro I ado, âs rochas sit uadas ac ima do Lrneament o

Ribeira (blocos Ribeira e Lajeado) caracterizam-se pela
abundânc ra e quase que on ipresenGa de est rut uras sed iment ares, a

níveis mesoscópico e microscópico. fsso ocorre mesmo nas faixar
mais deformadas. AE est rut uraE sed rment ares est ão por vezeE

deformadas, mas raramente destruídas por completo Para rsso
concorre sem dúvrda o grau metamórfrco baixo a rnciprente gue

afet a esgaË rochas. 0 metamorfismo passa a ser mals rntenso
somente no Bloco Apiaí, mes ainda dentro do grau fraco. No Bloco
Ribeira, os metarritmi.tos frnos encontram-se afetados por intenso
dobramento, fechado a isocl rnal, e transposicão em eEcaìa de

af l orament o C l rvagem ardosiana f ina é penet rat Íva at ravés de

t odo' o b I oco, sendo normel ment e subparal el a ao acamament o e

plano-axral a pequenas dobras. Essa estrutura apresenta notável
paralel rsmo através de todo o bloco, em geral com altos merguìhos
pera Nt^J Essa cl ivagem ardostana e transposicão associada mantém-

se conEt ant e at ravés do Lineament o da F Ígueira e no Bl oco

Lajeado, até a zona de clselhamento do Palmital
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estrat rgráfrcas anteri.ormente propostas na area
encontram-se srntet izadas na tabela 1.

As corre I acões ent re AS d i versas denomrnações
de est udo
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No Bloco Costeiro, ocorrem o Complexo Gnáissico-l"ligmat Ít ico,
a Formacão Setuva, localmente denominada de Seqüência Turvo-

Areado (Silva E Algarte, 1981, CamPanha e'f *rf ., 1995, t986), e e

Formacão Capiru (Figura 8) Dispõem-se nessa ordem, de baixo Para

crma. Porém seus contatos são tectônicos, dados Por zonas de

cisalhamento de baixo ângulo, redobradas Não foi Possivel
del ineer uma subdivisão est rat i9ráfica dessas unidades, sendo

discriminados seus I itót ipos componentes. CI ComPlexo Gnáissico-
tligmat ít ico é const ituido predominantemente Por migmat itos de

estrutura bandada, com paleossoma mais comumente de biot ita e/ou

hornblenda gnaisses. A Seqüência Turvo-Areado é const ituída Por

xistos aluminosos, quartzo-xistos, QUeFtzitos e mármores, A

Formação Caprru por fil itos ctnzentos, quartzo-fi1 itos,
quartzitos e mármores.

3.e,1 Bloco Costeiro

3.e.e Bloco Andorinhas

No Bloco Andorinhas ocorrem a Formacão Perau, localmente
designada como Formacão São SebaEtião (Veica & Salomão, 198Ø) ou

Faixa São Sebastião (Daitx e'f åf., 1983), a Formação Setuva,
localmente desrgnada como Seqüência Serra das Andorinhas
(Campanha ef åf , 1985, 79Ê6) ou Seqriåncra do Rro Pardo (Campos

Neto, 1993), e o llármore da Tapagem (também referrdo como da

Serra da Bandelra, Serra das 0st ras, ou de André Lopes ) (Figura

I ) . 0 l,lármore da Tapagem assent a-se sobre a Formação Set uva, numa

estrutura sinformal , porém o contato é posslvelmente tectônrco. A

Formação Perau está colocada sobre a Setuva, provavelmente também

de modo tectônico. A Formação Setuva neste Bloco é const ituida
por fi I it os ou xist oE finos, quart zo xrst os , quart zit os,

carbonato xistos e pequenoË corPos de mármores

3.e.3 Bloco Ribeira

0 Bloco Ribe:.ra é const rtuído pelas formacões Iporanga e

Perau (Figura 8) . Esta ú1t rma corresponde neEte bloco à Seqüêncra

Rro das Pedras ( Campos Net o, 1983a; CamPanha c'f .r f , , 19BS ) ou

faixa Pilões (Daitx ef å/., 1983). Predominam metarritmitos de

granul acão muit o fina, mas ocorre t ambém uma grande variedade de
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litótipos em intercalacões menores. A Formação Perau destaca-5e
pelo seu caráter marcadamente vulcanossedimentar. 0 1 imite entre
as duaE formacões foi adotado como sendo o nível de metabrechas e

metaconglomerados pol imít icos que ocorre na altura da cidade de

Iporanga. Estão afetadas por dobramento fechado e isocl inal e

intenso lat iamento tectônico. Apesar disso, localmente for
possível inferir um empilhamento original em dois pacotes.

3.?.4 Bloco Lajeado

0 Bloco Lajeado é ocupado pelo subgrupo homônimo (FLgura 8).
A subdivisão desta unidade já foi reconhecida por Barbosa ( 1941 )

em tese inédita, tendo sido também propoEtos nomes informais pelo
MMAJ/JICA (1983), Campos Nlto (1983a) e nomes formais por Hasui
ef ¡I (1?84b) (Tabela 3).lCampanha sf ci. (1985, 7986) adotai-am
as seguint es denominaGões, da base para o t opo, adapt ando a

proposicão formal de Hasui ef ¡I (op . cit . ) : Formação Bet arr,
subdividida em membro inferíor e membro superior, Formacão Bairro
da Serra, Formação Agua Suja, Formacão Hinas de Furnas, Formação

Serra da Boa Vista, Formação Passa-Vinte e Formação Gorutub,:
(Figura ó)
de Aprai . Pires ( 19Bg) divide o pacote em quatro seqüênc ias
deposrcronars A ocorrância de desl izamentos tectônrcos paralelos
aos cont at os de grandes pacot es comp 1 rca, rìo ent ant o, a

recomposicão da coluna origrnal e a correlacão de seqüênc l.eE

sedimentares, A unidade de topo (Formacão Gorutuba) provavelmente
ei a1óctone, e as demais unidades podem represen.tar repetrções
tectônicas de um menor número de unidades. Apesar drsso, pF€fere-
se aqut mant er as denominacões I rtoest rat igráf¡.cas formalment e

propostas, já que const ituem unrdades concretas e operactonars de

mapeament o, en quant o que a correl acão I at eral de un idades
repet idas e emp i I hadas t ect on tcament e é de carát er mars

especul at ivo.

Int ercal ado ne Formação Gorut uba encont ra-se o Gabru

Den t ro da área est udada , podem ser
grandes domínios eEtruturais:

1 ) a zona sob a in 1l uênc ia
{ortemente deformada;

do Lineamento da F:.9uerra,

diferencrados cr.nco
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a) ume zona central dominada Pelo Ant icl inal do Sem

Fimlllanduri , Sinc I inal do Bairro da Serra e Ant ic 1 inal da

Biquinha,
uma zona definida como flanco norte do Ant icl inal da

Biquinha ou flanco sul do Sincl inal do CalabouGo,

dcminada por recorrânc Ias na eEt rat iSrafia Provocadas
pelas z.c. da OnGa Parda e de AraPongasi

a zona do Sinc I Ínal do Cal abouco, sEParada das demais
pela z.c. do Palmital; e

3)

5) a zona de entorno do Granito Itaóca, dominada Pelas
deformações e met amorfismo produzidos pel a int rusão

dest e

3,e.5 Bloco ApÍaÍ

4)

0 Bloco Aprai, no I imite norte da área aqui estudada, é

const ituído pelo I'lármore de Apiaí e pelo Xisto do t'lorro do Ouro

(Frgura I ) Crê est e aut or que essas unidades const it uam

cont inuidade da Seqüênc ia do Laj eado Para nort e , em cond icões
met amórficas e deformac ionars mais enér9 lcas .

3.3 SuÍtes e CorPos Ígneos

A1ém dos granitos Itaoca, ApraÍ e Vargem Grande (Figura 8),
situados nos I imites da área aqui estudada, o magmat ismo pós-

tectôni.co é represent ado na área por pequenos corpos. Dest acam-se

oE diques de granito pórfiros e quartzo-srenito pórflros na

região de Barra do Turvo, o quartzo-microcl ínj.o srenito pórfrro
de Bombas, um pequeno corpo de granito na região do Betarrzrnho
Alguns corpos com dimensões reduzidas de granrtos, microgranrtos
e microtonal rtos, assocrados à Formação Perau no Bloco Ribeira,
t âm posrção duvrdosa

0 magmat rsmo básico mesozóico e representado Por drques

drabásio, diabásio porfirít ico e lamPrófiros, com orientaCão
geral NtJ Ent re os d i ques de d rabásio, dest aca-se o do Bet ar I ,

qual condicrona o vale do rio homônimo

de

em

o



3. 4 Coberturas Scdimenteres

CoberturaE sedimentares modernaE ocorrem principalmente no

denominado Planalto Embut ido, acompanhando os vales dos rios
maiores, sendo const it uÍdas por depósit os descont inuos da

Formacão Eldorado (Melo ef ,irJ. , 1991), anterrormente considerados
como correlatos à Formação Pariquera-Açu, aluviões e terraGos
aluvÍonares atuais. l'laÍs restritamente, \ocorrem travertinos e

depósitos de cavernas associadoE aos grandes corPos de mármore.

Devido ao escopo deEt e t rabal ho I eseas cobert uras não foram

representadas no maPa anexo.

55
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DESCRICÃO DAS UNIDADES E LITóTIPOS

4 . L Bl oco Cost eiro

4.L.t Complexo Gnáissico-Higmat Ít j.co

0 I it ót ipo predominant e é represent ado Por migmat it os de

est rut ura bandada ( est romat it ica ) e , 1 ocal ment e, est rut uras

dobradas, flebíticas e sr:ålie-r€n (Hehnert, 1968). Inclui-se nesta

un Ídade pequenas porcões não ind ividual rzadas e I ocal izadas de

t rama homogânea e rsót ropa ( est rut ura homof ân ica de l'lehnert , oP

cit. ) . 0 paleossoma é Oe natureza vartada, Predominando biot ita
e/au hornblenda gnaisses P,

quartzitos,
cal c iossi 1 icát icas . 0 neossoma é PredomÍnant ement e de nat ureza

granrtóide, e raramente Pegmatóide Na região do l'lonJolo

(Prrmeiro Ribeirão),
eminent ement e an fibol Ít ica, conEt r t uindo rochas bandadas ( bandas

milimétricas a decimétricas) de coloraGão cinza-claro e cinza-
esverdeado, t ext ura granobl ást ica, cont endo como mrnerais

essenciais o pla9ioclásio (50-55%), suartzo (15-eCIZ), hornblenda
(L5%) , clorita (tO%) e feldspato alcal Íno (5%) , ocorrendo como

traCos o epÍdoto, titanita, apatita e alanita Raros nívers
paleossomát rcos quartzit rcos e xlstosoE são rdent ificados São

ainda fercões bast ant e marcant es, nest a área de ocorrånc ra, fort e

deformacão e t ransposrcão assoc iada, coñ figurando rochas com

componentes bastante est irados e alongados de natureza mrlonít ica

e blastomilonítrca. Raros níveis pegmatóides baslcamente

compostos de mÍcroclinro róseo e guartzo Podem ser observados

Forte draftorese é feicão bastante comum, ÊVrdencrada Pela

clorit izacão, sericit rzação e ePidot izacão de feldsPatos e

máficos (Fotomicrografia 3ê) Esta concentra-5e, no entanto, noË

contatos com a unrdade sobrePogta, os Paragnalsses e micaxlstoE

da Seqüênc ia Turvo-Areado, que são de nat ureza t ect ôn rca, dados

por faÍxas milonÍt rcas com espessuras de até centenas de metros,

mlcaxtstoS,
Eecundariamente, anfibolitos,

o paleossoma snáissico tem natureza

marmores e, rarament e,

4.t ? Formacão Setuva



A Formacão Setuva é

Turvo-Areado.
Compõe-se predomÍnant ement e por micaxist os e micaxÍst os

feldspáticos, pãì'ã!fnaisses, mármores, além de intercalacões
menores de quart zit os e carbonat o xist os.

Os lrmites entre os micaxistos, fllicaxistos feldspáticos e

paragnaisses são t ransrc ionais, sendo comuns as recorrênc ias
desses I itót ipos. A feldspat ização e o grau metamór{ico aumentam,
grosso modo, de Nt^J para SE, paEsando do grau f raco ( zonas da
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const it uÍda nest e b I oco pel a Seqüênc ia

brotita e

ret romet amór f r c as sao c omunE

0s micaxistos diferenciam-se mesoscopicamente dos mrcaxrstos
feldspát rcos pela presenGa de feldspatos viEiveÍs a olho nu

. nest es ú1 t imos
feldspatos em ambos São rochas de grenulacão frna a médra,

c inza-eEcuro a c inza-esverdeado quando frescas . Acamament

rel iquiar pode localmente ser evidenciado pela alternância t

bandas mars ou menos quartzosas, de espessura mil ÍmétrÍca a

centrmétrica. No entanto, todos os bandamentos composicionais
deste t rpo estão extremamente est rrados e paralelos a uma

xist osidade int ensa, aEsoc iada a fort e achat ament o e eEt irament o

de agregadoE minerais. Mrcroscopicamente, apresentam textura em

geral granolepidoblást ica A xrstosidade apresenta-se por vezes

como um bandamento submilrmétrrco de quartzo e m1cas, lembrando
um bandamento diferencrado Em geral, não se observa claramente
uma c I rvagem de crenul acão assoc rada a esse bandament o, a qual ,

se exist tu, deve ter sido apagada peia recrrstal rzacão mals

rnt ensa dessas rochas sendo preservada apenas como rnc ì usões em

porfiroblastos (Fotomicrografra ?9, 3Ø e 31) Predomina, em

geral, ä muscovrta (?0 a 60%), ocorrendo também freqüentemente

da granada ) para o grau méd io

Em seção del gada, no ent ant o , observa-se

quartzo, brotita, clorita, plagroclásios e granada

aceEsorros ou t raGos, ocorrem opacos, t urmal ina, ep ídot:-
estaurolita, titanita, apatita, zircão, ortoclásio, cârbonato,
rutilo. Granada, biotita, estaurolrta e cordierita podem ocorrer

Feicões

como porfiroblastos Evidências de retrometamorfrsmo,
seric it rzação e c I ori.t izacão de mlnerais, são comuns .

OE paragnaisses diferenciam-se dos micaxistos e micaxlEtos
feìdspát icos pela maror quant idade relat iva de feldspatos

Como

com
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visíveis a olho nu. A estrutura varia de predominantemente

xistosa a homogênea, esta em núcleos reEtritos. A granulacão

dessas rochas é média e a textura granolepidoblástica. Ocorrem

como mrneraig essenc iais quart zo, P 1 ag ioc I ásio ( + fel dsPat o

alcal ino) , biot ita, granada, sil I Ímanita
aceEsórios OcOrrem oPaCoS, musCOvita, Clorita, zirCão, aPat ita,
turmal ina. A composicão mineralógica evidencia o caráter
al uminoso
met assed iment ar , e as Paragêneses ind icam grau méd io de

metamorfismo. Podem ser chamados de k rnzigitos
Int ercal ações de quart zit os são freqüent ement e observadas na

Seqüência Turvo-Areado, geralmente em corpos de drmensões não

mapeáveis, sendo resPonsáveis pel a sust ent ação das princ ipais
crrstas alongadas nesta unidade. ApreEentam-se quase ÊemPre Pouco

est rut urados, às vezes fol iados, com t onai rdades do branco ao

crnza-claro, geralmente imPuros e de granulaCäo fina a muito
frna. Ocorrem por vezes com intercalacões de micaxistos e quartzo

xrstos.
0s mármores ocorrem como I ent es int ercal adas nos micaxist os.

São rochas de granulação frna a médra, granulareg, em geral

brancas ou clnza-claro, dolomit icas, e Por vezes calcít icas.
Possuem est rut ura mac 1ça e ¡ por vezes, em escal a de afl orament o,

percebe-se uma part rção j.nc rP ient e .

4 . t .3 Formacão Cap iru

d esgas rochas, c arac t er r zando

Como minerais

Compreende, na área, de estudo frlrtos e ardósias, em geraì

crnza-escuros, sem bandamento comPosit rvo vlsível APresentam

aspect o sugest rvo de defOrmaCão int ensa, Por vezes com ume

cl rvagem de crenulação fina como foi racão PrincrPal
HicroEcop rcament e, são compost os esspnc ral ment e de muscovit a e

quartZo, ocorrendo ainda clOrita, oPaCos, turmalrna, zircão e

apat rta.
Ocorrem corpos alongados de quartzrtos, de granulacão frna a

médra, com espessuras de até alguns metros. Em alguns locais,
apresent am fort e expressão morfol ó9rca, const it uindo uma sérre de

cristas al rnhadas. Mais localmente são observados quartzrtos
murto fi.nos, com aspecto de metacherts, Etrì geral brechados (Fotos

6? e ó3) 0correm também peguenos corPos de mármores, calcíticos

uma orl9em



e dolomÍticos, Em um local foi observado um dolomito brechado,
const it uido por fragment os de carbonat o, com granul ação vartada,
cimentados por carbonato de granulacão mais fina, ocorrendo ainda
quart zo em agregados granob 1 ást icos d ispersos . 0s cont at os da

Formacão Cap iru corn as un idades adj acent es são t ect ôn icos .

4.? Bloco Andorinhas

4 .?. t Formacão Set uva

Corresponde neste bloco à Seqüência Serra das Andorinhas
Foram individual izadas em mapa as seguintes associacões
litoió9icas, 1) filrtos e xistos carbonáticos predominantes;
?> mármores; 3) guartzo xistos p guartzitos, 0s contatoE entre
estas 1 rtót lpos são sempre paralel izados com a fol tacão
met amórf Íca das rochas .

Trata-se de essociacão litolósica ne qual predominam rocfrå
com xistosidade bem desenvolvida, com brilho lustroso forte,
porém, êfrì geral , sem 9rãos de mrcas individual izáveÍs a ol ho nu,
podendo ser denominados ora de fil itos, ora de xrgtos frnos A

coloracão varia de clnza-escuro, em xrstos e frl rtos localmente
grafrtosos, a cinza-esverdeado

a) fiiitos e xi.stos frnoE
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(localmente serlcita), biotita e quartzo, com ProPorçóes
variávers ent re Er . Cl orit a p opacos aparecpm em proPorcões que

variam de tracos até 5-tA%. Como traGos podem ocorrer zrrcão,
turmalrna, titanita, granada. Localmente a clor:.ta pode aparecer
em guant rdades relat tvas maiores. As texturas mlcroscóprcas
variam entre granoblásticas, granolepidobÌáEt:.caE e milonÍttcag
Por vezeÉ a foi iacão princrpal da rocha é uma xrstosrdade
contínua, porém, €fiI murtos casoE, é um bandamento fino,
submil rmÉtrico, definrdo, por. bandas de quartzo e pel Ículas
mrcáceas (Fotomicrografras ?7 e 28). Algumas secões delsadaE

mostraram que esta estrutura relaciona-se a um bandamento

diferencrado assocrado a uma c1 rvagem de crenulacão, Porém em

outras 1âminas observou-sp apenas uma xiEtosrdade paralela

0s constÍturntes essencrars deEsas rochas são muscovtt a,
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Bandas guartzosaE milimétricas a centimétricas são Por vezeg

observadas, paralelas à foliaCão metamórfica e, muitas vezeç,

lent icularizadas, podendo ter sido originadas Por segregacão

met amórfica
cent imét ricos a mét r icos, são mais raros nest a assoc iacão

I rtológica, sendo em 9eral, caracterrzados Por bandas de quartzo

xistos ou guartzitos, e localmente bandas carbonáticas.

b ) fil itos e xtstos finos carbonát icos

Bandamen t os

acrma, indrvrdualrzada em Poucos corPos. A delimitaCão em maPa é

bastante aproxlmada, iá que algunÉ contatos são transicronais e

não existem fercões geomórficas ou {ototexturars t iPrcas '

Ðist insi i¡em- se da associaGão anterioi' essencialmente por

Trat a-se de variacão fac iol óg ica

apresent arem Predomrnânc ra

comP051c1c,na15

carbonáticos, maior proporGão de clorita, e de intercalacões
dec rmét ricaE a mét rrcas de mármore, assim como de quart zit os. Em

secão delgada observa-se como minerars essencÍais muscovita,

dolomita e calcita em quant idades variáveis, quartzo e clorrta
Em menor quant rdade e como t raços Podem aParecer oPacos,

turmalina, zircão, ãPatita, ePÍdoto, trtanita, biotita e

plagioclásro

c ) mármores

ma 15

da un idade descrit a 1 o9o

e5Pe550S,

filitos e xistos finos
cal cÍt icos, frnos, brancos, homogâneos, I ocal ment e podendo ser

bandados , ac inzent ados ou xist osoe , Dest aca-se nest e asPect o um

corpo ocorrent e no val e do rlo João Sura, caract errzado Por um

bandamento rítmrco muito bem marcado, com bandas cent imétricas de

mármore ca1 c ít :.co rnt ercal adas com bandas de carbonat o xrst os

(Fotos 64 e 67) .

d ) quart zo xist oE e quart zit os

0Correm al guns corPOE menores de mármOres encatxados nos

de f r.l itos e xrstos f inos

0correm como freqüent es rnt ercal acões de esPessura

cent rmét rrca a decamét rrca Normal ment e são quart zit os finos,

impurOs, xistosos, PaEsando Para quartZo xistos e quartzo

Trat am-se em gerat de mármores
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filitos. Em alguns trechos são particularmente abundantes, como

nas cabeceiras do Córrego do Garacui, no Estado do Paraná Por

vezes condicionam cristas morfolósicas, permit indo a visual izacão
da mac roest rut ura em fot os aéreas ,

4.?.? Hármore da TaPagem

Trat a-se de ext engo corpo com lorma el ípt ica em mapa, com

dÍmensões maiores de e3 por 4 km Sustenta o planalto da Serra da

Tapagem ou da Bandeira, com feicões k árst icas murt o bem

desenvol vidas, como drenagem superfic ial ral a e errát ica,
dol inas, cavernas ¡ sumidouros, I agos e paredões vert icars de

mármore. O nível topográfrco médÍo é um pouco rebaÍxado com

relação aog xrstos e filitos circundantes, que lormam um anel
morfol ósico mais elevado ao Eeu redor

0s contatos com as unidades subJacentes em geral são bruscos
e extremamente bem marcados em lotografias aéreas e mapas

t opográfrcos Exceção acont ece com part e do cont at o nort e, o qual

se dá com xistos carbonáticos da Seqüência Serra das Andorinhas,
que t ambém apresent am int ercal acões dec imét ricas a mét rrcas de

mármore, sugerindo um contato rnterdrg:.tado Os mármores da

Tapagem são de um modo geral finos, brancos, rsót ropos,
homogÊneos e dolomítrcos 0bserva-se localmente, varlacões de

brancos para creme e c lnza-c I aro a escuros, de homogêneos ppr:'

muito localmente bandados, de dolomÍt rcos para calcÍt rcos. CI

de sii rca também é varrável ,

ortoquartzitos finos,
prlncrpalmente no trecho mals elevado da Serra da Bandelra e

região da Caverna do Diabo, ne porção norte do corpo. Raramente
pode-se observar alguma clivagem ou partrção metamórfrca, e quaEe

sempre nas porcões mers intemperrzadas Estruturas relrquleres,
além de aigum bandamento compos:.t ivo murto raro, não foram
observadas.

4.? 3 Formação Perau

Corresponde nest e b I oco à denomrnada Farxa ou Formacão São

Sebast ião de Verga & Salomão ( 198ø) .

Diferencra-se da Formação Setuva presente no mesmo bloco em

t ermos de assoc racão de prot ól rt os . A Formacão Set uva, como aqul

brancos,
passando localmente

r sót ropos e homogêneos ,
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considerada, seria uma associacão essencialmente clástico-
terrigena, enquanto que a Formação Perau mostrarta uma exPresslva
cont ribuicão ignea de natureza básica.

Êonstitu:.-se de filitos com forte britho luEtroso, PaEsando

a micaxistos f:-nos. Predominam a muscovit a fina, QUârt zo e

opecos. Caracterrzam-se pela ocorrêncra comurn de rntercalacõeE
quartzít icas, desde cent imétricas até métricas, configurando um

bandamento tromPosit ivo em escala de afloramento (Foto ó5) é

comum observar-se boudinage de camadas guartziticas e de veloÉ de

quartzo, bem como aË texturas mÍ1onít icas.
São também relat ivamente comuns rntercalacões de carbonato

filÍtos e metabasitos, ñâ forma de corPos alongados e

concordant es . Local ment e,

olrgo¡níttcos, com seixos de quartzo e quartzito Afora e55as

ocorrênc ras, não {oram observadas est rut uras rel Í qulares '

0s metabasitos são const ituídos por anfibol itos e Por

clorita milonltos
Os anfibolrtoE caracterizam-se pela Predominância de

hornblenda e plagioclásio, e de ume fot iação metamórfica, de

int ensidade varrável . OE p i agroc I ásios encont ram-se quase que

totalmente transformados em epÍdoto e carbonatos Ocorrem em

menor guantrdade opacos (provavelmente trtanomagnetita), envoltos
por titanita, e como tracos, quartzo e aPatita

Os clorita milonitos são rochas de granul acão mais frna,

foliadas e esverdeadas, Podendo ser classif rcadas como

plagioclásro-clorrta xrstos mrlonit rcas, sendo a clor:'ta
predominant e .

0correm também para-anfibolrtos, corresPondentes
provavelmente a metamargas metamorfrzadas no topo do grau fraco

foram observados met acong 1 omerados

4.3 Bloco Ribeira

4.3.1 Formacão Perau

Corresponde neste bioco à Seqüêncra RÍo daE Pedras de{rnida
na estrada Barra do Turvo a Iporanga, no trecho que acomPanha o

rro homônrmo CorresPonde também à falxa Pilões da Formação

AcunguÍ II de Baitx s'f eJ ( 1983) Predomtnam nesta unrdade



metapel itos de granulacão fina a muito fina.
ocorrênc ia de rochas met abásicas . 0correm
met amargas , met acal cários ,

pequenas formações ferrÍ feras e I âminaE de

diversos 1 itót ipos ident ificáveis, quando

dest acados em corPos seParados, e quando não, reun rdos - como

intercalacões não representáveis dentro da associacão
predomlnant e.

0s I it ót ipos mars freqüent es nest a unrdade são fi I it os e

ardóstas, com estratificação rel iqurar rítmica bem desenvolvida,
submitimétrica a centimétrica (Fotos 46, 47,53, 54, 55, 5ó, 57)
Em 9eì'al mostram estratificação gradual, laminada ou coñìFo=ta
(Dzu.lynEki & [^Jalton, 19ó5; Frgura 9). Estas rochas têm srdo
interpretadas como associadas a leques turbidÍt rcos drst aiE. A

maior parte mostra clrvagem ardosiana, ora mals ore menoE

desenvolvrda, malÊ freqüentemente paraiela ou I rgelramente
obl iqua ao bandamento. A granulacão é frna, e a textura
grenolepidoblást icas a lepidoblást icas (Fotomicrografras ? e tø)
A cor é c rnza-eËverdeada quando a rocha est á sã ou pouc i:'

alterada, e amarelada, arroxeada, avermelhada ou rosada guando

mals al t erada. As rochas mais comuns apresent am mtneral og ra
relativamente srmples dada por Eericita, guartzo, opacos, podendo

ocorrer brot ita, mugcov:.ta, clorita e hrdróxrdos de f erro A

malor parte dos mrneraiE parece ser ciást ica, reEtrrnglndo-se a

recrrstal rzacão metamórfrca a Ëerlcitas multo frnas (ver rtem
5.3. 1) Ass:.m sendo, a malor parte da; rochas pode ser
classrfrcada como metassiltrtos murto finos a finos, em termoE de

granulacão Em gera1, a serrcita e quartzo representam mars de

90% da rocha, e a serlcita, somente, mars de óO - 70%

a ) met assed iment os

met aren i t os ,

ó3

É também notável a

subord rnadament e

met acong I omerados,
met achert es Os

possÍvel, foram

Estilpnomelana e,
amost ra IP-1958.
caracterizado por bandas deEde submilrmdtrrcas a métrtcas, mars

comumente submrl rmétrrcas a cent rmétrrcas, com varração ne

granulação e/ou composicão mineraiósica que por vezes Ee

manr.{estam na varlacão das cores de alteracão (Fotos 46, 47,53,
54, 55, 5ó, 57). Ao microscópro tem-se uma alternâncra de bandas,

posgivelmente, talco, loram observados na

A nivel de afloramento, o bandamento e
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estrotif icoçõo groduol (A ),
(Dzulynski & Wolton, 1965).



ora com enriquecimento em sericita, ora em quartzo, ora em

minerars opacos, hidróxido de ferro e biot ita, ou ainda em

assoc iacão de um ou de out ro t ermo . Est rat i licacão gradual e

mlcrolamrnacõeE também são observáveis ao mrcroscópio. Ocorrem

também fil itos de estrutura mars maciGa e granulação muito frna
(silte muito frno a argila, esta últrma transformada em serrcrta
muito fina). Apresentam em geral clrvagem ardosiana nítida, porém

não t âm um bandament o comPosit ivo t ão consP ícuo como os

metarritmrtos. Foram del imitados alguns corpos com predominância

desse t itót ipo São interpretados como seqüências com predomínio

de folhelhoE peláSicos. Metarenitos e metassilt itos de maior
granuiacão são I rtót ipos também freqüentemente encontrados na

unídade, embora em gua maiorÍa na forma de lentes ou

intercalações de drmensões não representáveis na escala de

trabalho. As espessuras variam de decrmétrrcas a decamétrtcas.
0correm também nÍveis de metacongiomerados ol isomít icos, com

serxos de quartzo e guartzito predomrnantes, e mais raramente dos

frlitos circundantes (Fotos 4?,43, 44,45). A matriz é arenosa,
com 9rãos de quartzo, quartzito, feldspatos, a1ém de eerlcita
tracos de zrrcão (Foto 43) 0E clastos são em geral arredondac''
com excecão dos de fi I it os, que são achat ados e angul osos . A

est rat i frcacão é pouco desenvol vrda, às vezes com al gum asPect o

gradual (Foto 4?) Passam Para clma e lateralmente Para

metarenrtos conglomerát icos, metarenrtos com 9rânulos e

metarenitos 0s contatos basars com os fil rtos são bruscos, e em

part e d rscordant es Est ão por out ro I ado afet ados por c ì rvagem

ó5

ardosrana concordante com a das encarxantes
apresentam-se ortentados, Eendo dÍfícrl dtzer até que Ponto essa

orlent acão é t ect ôn rca ou sed rment ar ( Fot o 44) 0 afl orament o

maÍs acessÍvel e mel hor expost o é uma I avra de cascal ho do DER,

situada numa elevacão à margem esguerda do Rro das Pedras (Ponto

IP-538 ) As dema:.s ocorrânc ras correspondem ou a aflorament os de

difícil acesso, ou a concentrações de matacões e blocos ao longo

dos rroE Riberra e das Pedras

Os conglomerados P arenitos têm sido interPretados como

fluxos turbrdíticos canalizados de alta densidade (Prres, 1988)

Drvergos out ros I rtót rpos são arnda encont rados como

intercalaCões menores ou corPoE não maPeáveiE, tars como

0s clastos
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carboneto filitos, mármores (calcítÍcos e dolomíticos), filitos
grafitosos, clorita filitos, xistos verdes, filitos maculados,

metacherte, calciossilicáticas, e lormações ferríferas.
Algumas rochaE podem ser consrderadas como origtnadas do

metamorfiEmo de tufos, ou de sedrmentos com contribuição tufácea
e de c rnzas vul cân icas . Como, por exemp 1 o, assoc rações do t 1Po

quartzo-albita-sericita xistos, epídoto-clorita-albita xisto, e

clorrta filitos.
As rochas cal c iossi I rcat adas most rarr assoc iacões do t rPo

epÍdoto-act inol ita-biot ita, com texturas lepidonematoblást ica, ou

então contendo flogopita (+ clorita), actinolita, quartzo (+

feldspatos) e ePídoto, além de carbonato, oPacos, granada,

titanita e esfalerrta. Provavelmente derivam do metamorfismo de

margaË.

Embora os carbonatos fil Ítos seJam vistos frequentemente em

toda a Formacão Perau, poucos corpos ou lentes alongadas foram

individual lzados, devido a sua Pequene exPreEEão em área. São

rochaE de granulacão fina, de estrutura bandada, com bandas desde

milrmétricas a decrmétrtcas, €ñrrguecidas ora em sericitar ora em

carbonato, ora em guartzo e carbonato
Met aChert es OCOrrem rarament e , na forma de peguenag

intercalacões milimétrlcas a centrmétricas, em meio aos filitos e

ard óE i as

Foram encontradas, na área da Formacão Perau, ocorrêncras de

rochaE t idas como formacões ferrÍ feras A amogt ra lP-039J

corresponde a um met achert e ferr Í fero, const rt uÍdo Por quart zo +

sil ica microcrrstal rna, Eericita (+ clorita), oPacos (hemat ita +

nsut it a ) , fel dspat os e h rdróxidos de ferro , As bandas ferri feras

encont ram-se fragment adas e c lment adas por quart zo e serlc it a No

ponto IP-949 tem-se um corPo, com pelo menos cinco metros de

espeEsura, de

Eubmi.limétrrcas a mit:.métricas, de frlito carbonátrco, e bandas

mi 1 imét ricas ( est aE maÍs freqüent es ) de cor c lnza-escuro,
fortemente magnét rcas, contendo quartzo, ankerita (carbonato de

cálcro, magnésro e ferro), caul inita e magnet ita ( ident ifrcados
por difratometrra de ratos x). Esta tromposÍcão ceracteriza uma

formacão ferri fera fác ies carbonat o No pont o GD-393 t ambém se

encontra uma rocha fLna, fol rada, clnza-escuro a preta, rrca em

rocha bandada, com bandas esverdeadas,
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magnetita e hematita, apresentando porcões em que a presenca de

minerars f erríferos é predomrnante. A t^J do Rio das Pedras, na

cabeceira de afluente da margem direita do rro Riberra ocorre,
por no mín imo 40 rr, formacão ferrÍ fera bandada const it uída por

bandas centimétricas a decimétrrcas de filÍtos cinza-escuro,
bri t ho met á1 ico,
cent imét ricas de metachertes brancos, por vezes verdes e

vermel hos, bandados, mac icos .

A un rdade é cort ada arnda por uma rn fin rdade de velos de

guart zo, desde cent imét ricoE a pert o de uma dezena de met ros, a

marorla concordant es com a est rut ura das rochas . Nest es veios é

comum se observer manchas de sulfetos, como pirita e/ou
calcoprrrta.

frnos, fol iados, com magnet it as e bandas

Rochas met abásicas ocorrem prat Ícament e em t oda a área de

Formação Perau, ñã forma de corpos alongados e concordantes, c;
espessuras da ordem de met ros a a1 gumas cent enaE de met ros . Em

9eral, mostram relevo rebaixado em relaGão às encalxantes, na

forma de pequenos morrotes arredondados.
Foram separadas em mapa duas associacões. Uma com composicão

relat rvamente pouco transformada¡ const rtuída por act inol rta
anfibolito, prroxênro t'eIs e clorrta mllonrtoE ({rlitos) Outra

Suite metabásica

const rt uída por rochas
hidrotermal, constrtuÍda por carbonato {s1s e clor:.ta m:. 1onrto..

0 termo anfrboì rto é apl rcado aqui no seu sent rdo lato,
sÍgnifrcando rochas compostas predomlnantemente por anfibó1 ros 0

termo f¿¡ls e aplrcado aqur no sentrdo oE tlrnkier (1977),
signifrcando rochas metamórfrcas isótropas e de granulacão frna

0s act rnol ita anfrbol rtos são rochas normalmente com

est rut ura homogênea, al gumas apresent ando fol racão, de granui acão

f :.na, €rÌì gerel de cor c lnza-escuro a esverdeada quando pouco

alteradas, e amerelada a ocre guando mals alteradas, Predomrna

textura blastofÍt rca , mas são observadas também texturas
int ergranul ar a Eubolít ica, e decussada a granob t ást ica Compõem-

se essenctalmente de actrnolrta e epídoto (+ clorrta), os últrmos

que sofreram rntensa alteracã,:

em agregados
plagroclásros Act rnol rta tende a ser fibrosa ou fibrorradrada

r ip i formes, suger indo pseudomorfoge sobre
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OpaCoS, titanita e algum guartzo otrorrem acessoriamente. 0

arranjo textural é vartadO, ma5 em geral cOnservam arranJo

original ofítÍco, com uma trama isotrópica.
Os clorrta mrlonrtos diferenciam-se por terem uma granuiacão

bem mais frna, trama foliada e textura decuEsada, não conservando

nada do arranio Í9neo orlginal
0s piroxênio feJs são rochaE de grenulacão fina comPostas

predominantemente por cl inopiroxênio (diopsÍdio) , em agregado

granoblást ico pol rgonal fino, onde se dispõem riPas mit rmétrrcas

de prováveis cristais de plagroclásio, atualmente com comPleta

subst itucão por cl rnozoisita e a19uma clorrta magneslana. A

clorita magnesiana usualmente envolve os clinoptroxêntos, maE

também forma agregados arredondados, com Pouca act inol rta
ãsqociada. qr-!Þ oorleri-am representar amigdalaç Cristars maiores

de cl inoplroxânro são raramente observados, Alguma albrta e

opacos leucoxenrzados ocorrem como acessórros.
os clorita-carbonato fs'ls são rochas frnas, Elrll geral

rsótropas, de cor cr'nze a clnza-escuro esverdeada. Como mineraiE

eEsenciais ocorrem carbonatos (35-40%>, clorrta (30-4OZ), quartzo

+ plagioclásio (?O-?5%>, ocorrendo arnda oPacos Na amostra IP-

53e e ocorrêncra de raros crrstais rrpiformes de plagioclásro,

assoc iados a agregados mrcrocrist al rnos de cal c it a em cont at o com

agregados c ì orít rcos, dão rndíc1os de uma rocha orlgInal ment e

básica que sofreu rntenEa altereGão hidrotermal
A grande malorla das amost ras I amrnadaE for c I assr frcada

como metadiabásros, €ñquanto que outras Podem 5er classrf:'cadas
como metabaEaltos ou metatufos basálticos

4.3.e Formacão IPoranga

A Formacão IPoranga const rtui-se numa farxa alongada,

separada do SubgruPo Laieado, a noroeste, pelo Lrneamento da

Frgueira, e Interdrgitada com a FormaCão Perau. 0 contato trom

essa últ rma for assumido como sendo o Prlmelro nível de

metaconglomerados de SE para NtJ. Para sudoeste, afunila-se entre
os I rneament os Riberra e da Figuerra

Predomrnam rochas de granul acão 1 rgerrament e mals grossa,

quando comparadas com as da Formação Perau, com malor número de

rnt ercal acões arenoses , dest acando-se a ocorrênc ia de numerosas
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níveis de metaconglomerados e metabrechas pol imit icos,

Os metarritmitos constituem a litolosia principal da

Formacão Iporanga Predominam, de modo geral , os met assi I t tt oE,

sendo também freqüentes as rochas de granulacão mals fina
Pet rograficament e podem ser chamados de fi I it os e ardósras A

eEtrutura é geralmente bandada, ocorrendo cl rvagem ardoslana
paralela ou subparalela ao acamamento. Estrat ificacão 9radual,
laminada e composta são as estruturas rel iqurares domrnantes São

compostos por quartzo e sericita, podendo aparecer clorita (de

tracos até |Oy,), e traços de oPacos. Brotita e muscov:.ta
(principalmente) de orrgem ciást ica Podem ocorrer como 9rãos
maiores, de drmensões de até 1 mm, visívers a olho nu, Apenas a

sericita muito fina parece ser de or19em metamórfÍca
(Fotomicrografias 3 a 6)

Ocorrem também metarritmitos com contriburcão carbonát rca,
na forma de bandas e 1âmÍnas carbonáticas impuras.

bao treqüent es as rnt ercal ações cent rmét rtcas a mét rlcas de

metarenitos, prTt geral arcoseanos, de granulacão variada. Como

mi,neralogra essencral têm-se quartzo, feldspatos (microcl ínro,
plagioclásio) , biot ita, muscovita. Grãos de plagioclásio e

brot ita apresentam-Ee parcialmente sericit izados e c lorit tzadoE,
respectivamente. 0correm ainda grãoE lÍtrcoE, polrcrrstallnos,
princrpalmente de metassiltitos e quartzitos bem crÍstalrnos
( ext ra formac ionais ) . Pode t ambém ocorrer carbonat o . Como t racos
aParecem oPacos, z:.rcão,
observam-se níveis microconglomerát rcos (com grânuloE e peguenos

serxos predominantemente de quartzrtos e frl rtos) e de

metarenitos com grânulos. Por vezes, essas rntercalacões
met apsamít rcas assumem um carát er rit mico.

assocrados a metarenrtos, ocorrem ern varras lentes mapeadas, a1ém

de rnt ercal ações menores em meio aos met arrrt mit os . 0 corpo mator
local iza-se na encosta sul da Serra do João Ferretra , com

aproximadamente ?5Ø m de largura, estendendo-se para St^J até quase

a JunGão doE 1 ineamentos Frgueira e Ribetra, a sul do Granrto
Itaóca. A sul faz contatos bruscos com os metarritmitos da

Formação Iporanga, e a norte contato tectônrco, através do

Met acong I omerados pol imÍt rcos

apatÍta, turmalrna

de mat riz

Localmente,

arcoseana,
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Lineamento da Figueira, com

met acong I omerados aPresent am

granulacão grosBa, e€ixos mil imétricos e cent imétricos de

quartzito¡ euâFtzo, fil itos e fragmentos rosados de feldsPatos.
São bem delormados e orientados nas Proximidades da ¡unção dos

i ineament os Figueira e Ribeira. APresent am Passagens graduais
para metarenitos de granulacão variada, microconglomeráticos,
micáceos.

out ras I ent eE de met aren it os e met acong I omerados com

característ icas semelhantes foram maPeadas ao norte e Para

sudoeste do Horro do Descal vado, aPresent ando esPessuras

varÍáveis entre Bø a 15Ø m.

Típ icos da Formação Iporanga são os met acong 1 omerados e

metabrechas pol imÍt icos de matriz pet Ít ica (Fotos 38 a 4t)
0correm como uma grande I ent e e int ercal acões menores, I o9o a Nt^l

de Iporanga, A faixa maior for assumida como o contato com a

Formação Perau As drmensões dos clastos varlam de milrmétrrcas a

dec rmét rt cas . 0correm c I ast os de met arg i I it os, ¡nêt arrit mit os ,

guartzo, quartz:.to, metarentto, metarenito mlcroconglomerático,
metaconglomerado ol isomít ico, anfibol ito, possíveis vulcânrcas
(de composrcão ácida), gnaisses e granitóides. Não loram

observados serxos de mármores. Apresentam serxos varrando de

anguloEos a arredondadOs, ConfOrme as I rtolOgias, sendo os de

quartzo os mals arredondadoE, e os de filitos os mais angulosos e'

de menor esferrcidade. 0s clastos são em geral bem orrentados,
sendo difÍcil separar a comPonente tectônÍca de uma eventual

component e sed rment ar , No ent ant ó, anál rse de sf¿-¡rn pel o mét odo

Rn./fi de um amostra sugere a tnexlstêncra de orlentacão
preferencial pré-tectônica (ver item 7 .L.?, A matriz é fil it ica
(siìto-argilosa), com cl Ívagem bem desenvolvida, e cor vermelho-

arroxeada quando alterada. Nas partes bagais, os serxos

predominam sobre a mat riz, podendo a est rat r frcacão most rar
carát er gradual , Pobrement e desenvol vido , guando não t of al ment e

augente Os contatos basais se dão em gereì com metargil itos
maciços (filitos roxos) Para o topo mostram Passagens gradual.s e

rnt erest rat i {rcações dec rmét ricas de met aren it os .

0s clastos de fil itos mostram, Por vezes, a dimensão malor e

a foliacão rnterna oblíquas e discordantes da clivagem externa,

o5 mármores do SubgruPo Laieado. 0s

matrÍz areno-arcoseana, de
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da matriz. Exame microscópico cuidadoEo mostrou uma situacão
complexa (Fotomrcrografias 79 a ?3) A ma:.oria dos clastos e a

matriz Eão cortados por uma clivagem ardosiana e ume clivagem de

crenul acão ( St e S* ) , penet rat lvas at ravÉE dos cont at os ent re

êles, apesar de fortemente refratadas conforme as litologras
at ravessadas . 0correm no ent ant o al guns serxos com uma c I ivagem

ardosiana anterÍor e discordante (S-). Esta srtuacäo sugere gue a

área lonte t inha também +i1 itos uma brechacão tectônrca
post erlor afet a t odas essas mrcroest rut uras .

Localment e, e quando os c I ast os de fi I it os são

predomÍnantes, oE metaconglomerados podem se encontrar bastante
deformados, com desenvolvrmento de fol iação' intensa, achatamento

e orrent acão dos seixos paral el ament e à fol:.ação Na farxa de

ocorrência dessas rochas; ao lado da estrada que acompanha o r1o

Iporanga, observam-se est rut uras const rt uÍdaE por camadas com

aproximadamente ø,5 a L,ø m de espessura com fragmentos em forma

de pequenaÉ rrpas, milimétrrcas a centrmétrrca5, de filitos, com

matrÍz e as rochas encarxantes também constituidas por filrtos
(Foto 4t). Trata-se provavelmente de brechas rntraformacÍonals,
com {ragment os orrundos da Próprra bac 1a, sendo no ent ant o

dificil de estabelecer o mecanismo predomrnante de sua formaGão

-,$

4 .4 Bl oco Laj eado

Est e b I oco e ocupado por rochas pert encent es ao SubsruPo

Lajeado Compõe-se de sete formações, alternadamente de natureza
terrigena e carbonát rca, com um corpo de rnt rusrvas básrcas no

topo ci a sequêncra

4 .4 . L Formacão Bet ari

Trat a-se da formaGão basal do SubgruPo LaJ eado Sust ent a em

geral rel evo mars e1 evadp, formando serraE al ongadas e com formas

mals arredondadas, com relacão aos mármores cfrcunvizinhos da

Formacão Bairro da Serra . Sua forma em mapa é determrnada pel a

int erseCão na t opogra{ra do Srnc l:.nal do Barrro da Serra, e dos

ant rc 1 rnars da Serra da Br qurnha e da Serra do Sem Frm . Foram

observados cont at o t ant o bruscos e concordant es, como no fl anco

norte do Ant rcl rnal do Sem Fim, como aparentemente transicionais,
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como no flanco norte do Anticlinal da Biquinha, e talvez mesmo

discordant es , como no f I anco St^J do Ant ic I inal do Sem Fim . é

considerada como subd ivisível em dois membros ( Campanha e.f .a J . ,

1gBS, !986). 0 membro inferior constitui-se de metarenitos,
metarenitos arcoseanos de granulacão média a grossa, metarenitos
com grânulos, ocorrendo niveis e lentes de espessura decimétrica
a métr1ca de metaconglomerados oligomíticos de matriz arenosa, e

clastos centimétricos de quartzo e quartzito (Foto e5). Todas

essas litologias são micáceas em grau maior ou menor.

Conforme se Passa Para o Membro SuPer:'or da Formacão,

predominam os metarritmitos, com granulação varlando de arela
fina a sitte. No toPo da Formação, ocorrem níveis com grande

quantidade de porfiroblastos de cloritóide No flanco noroeste do

Ant ic I inal da Bi quinha, ño topo da formacão, ocorrem n Íveis
carbonát icos' cent imétrrcos a dec¡'métrlcos

No membro suPerior a estrutura rel iquiar Predominante é a

eEtratifrcacão gradual (níveis C-D-E, de Bouma, t96?, Foto ?7)

Na parte mais basal do membro in ferior são observados n íveis
gucessívos de metaconglomerados, metarenitos e metarenitos
arcoseenos. Os c I astos são em geral bem orlent ados, não se

conseguindo discernir com certeza as comPonenteE 'tectônica 
e

sed iment ar Na porcão rnt ermed iária da FormaGão, observam-se

marcas ondul adas (Foto ?4) , lamrnacões trruzadas Por migracão de

mercas de onda (Foto eB) , e estrat ilicacões cruzadas àcanaladas

de porte cent rmétrico a decrmétrico
Uma cl ivagem ardoslana fina corre penetrat rvamente em toda a

unidade (Foto eB) Ao mlcroscópro apresenta um aspecto

anastomosado, contornando os grãos c1ást 1co5, sendo em geral uma

cl rvagem t rprcamente por domínIos (Fotomlcrograflas 1, ? e 11 )

Existe tambem

frlossÍlicatos segundo a estratifrcação sedimentar, fazendo com

que por vezes a clivagem ardosrana assemelhe-se a uma clivagem de

crenulação não murto bem rmPlantada (Fotomicrografia 2).
l'1 icroscoPtcamente, predominam o quartzo e a Serrcita e, em

al9uns casos, os opacos. A estratificaCão é definrda Pela

variaCão da quant idade rel at iva desses minerars e da sua

granulação Em quant idadeE menores podem ocorrer cloritórde e

biotita e, como traços, turmalÍna, zircão, rutilo, apatita. A

penetrativamente uma boa orientacão de

.ît,i
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biotita aparece normalmente como grãos maioreE, cloritizados,
sendo, provavel ment e, de origem c I ást ica na maior part e dos

casos. De origem claramente metamórf ica, €fr'r geral observa-se
apenes a serrc it a muit o fina. Porém, ñâ amost ra IP-02?4, a

biot it a é domrnante e aparent ement e de orrgem met amórf¡.ca. EsEa

ocorrênc ia, mals a assoc iacão com c I orit óide, psde sugerrr gue o

grau metamórfico tenha sido um pouco maior em alguns pontos. Nas

rochas de granul ação mars grogsa (membro rnferior ) ocorrem t ambém

grãos c i ást icos de fel dspat os e lragment os I it icos . 0s fragment os

líticos são prrncipalmente de quartzitos, alguns claramente
extraformacronais, pela forte recrrstalizacão (Fotomicrografras
L7 e 24) Em um caso foram oÞservados fragmentos de clorrta
fil itos, com uma cl rvagem interna anterior e drscordante da

ext erna, sugerindo sua orrgem ext raformac ional (Fot omrcrografra
18).

0 membro inferror aflora apenaE nes seções da estrada Apiai
a Iporàn9à e no vale do rio Betari. Isto pode ser explrcado peìo

fato do vale do Betarr const i.tuir-se num corte profundo nos

ant ic I rnars do Sem Fim e da Serra da Bi quinha, d issecando as

porGões ma15 basais da unidade. Foram feitos camrnhamentos ao

longo do leito do Rro Betart, buscando identificar a unidade
sotoposta, o que não for consegurdo No restante da área, aflora
appnas o Membro Superror da Formação.

4 .4 .? Formacão Bar rro da Serra

d rst rrbuicão na área Ocorre em dors corpos, um de format o
al ongado ( que rnc I ur a Caverna de Sant ana ) , I argo para Sl',J e

estrerto para NE, e out ro com área de exposicão bem malor, com

formas drtadas essencralmente pela rnterseção na topografra do

sinclinal do Barrro da Serra, do Antrclinal da Serra do Sem Frm e

do 
"nÈ 

t c I inal de fl anco lnvert rdo do Ba:. rro do Bet arr Possur
feições kársticas extremamente conspÍcuas, com grandeE dolinas e

sumrdouros, prtncipalmente próximo às suas bordas, drenagem

Est a unrdade, de nat ureza carbonát rca,

superfic ral ra1 a e errát rca,
ext remament e n Ít idos .

Trat a-se , em geral , de mármoreÈ + 1nos, c inza-escuro e

méd ros, homogâneoE, por vezes bandados, nest e caso trom bandament o

tem ampla

e cont at os fot ogeoi óg rcog
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em geral
correspondendo ao acamamento reliquiar (Fotos ?? e 34). São em

geral calcÍticos, e localmente dolomítÍcos, sendo que não se

¡ul gou possível seParar est es t 1Po5 em maPa . São em geral

Impurog, margo5O5,

carbonát icos, Eom rnt ercal acões de

decimétrico e mais localmente cent imétrico,

metasEilt itos. Apresentam freqüentemente pontuacões de sul fetos,
trpicamente prrita, sendo que em alguns locats esta ePresenta-se
em grande quantidade, disseminada na rocha. Ocorrem por vezes

camadas cent imét ricas a dec imét ricas de mármores cal c ít icoE com

texturas de recristaì izacão mais grossa, Porém composicão simiiar
ao rest ant e da rocha . Essas camadas são mec an tcament e mais

competentes, rnduzrndo dobras Por þ¿1¿1'Iins (Foto 34).
Observa-se com certa freqüência estratificacões cruzadas

truncadas por ondas de porte centimétrtco a decrmétrico (m¿¿l-o*

hunnorkys) ( Figura LØ; Fot os ?ø e el ) . Em um I ocal foram

observadas marcas ondul adas assimét ricas de tamanho dec imét rico a

métrico (Foto ??) . Em outro, estruturaE sÞmelhantes a b¿udins, de

romp iment o de camadas, devidas possivel ment e a desl izament os

subaquát tcos (Foto e3) . Apresentam uma xrstosidade de ¡.ntensrdade

variável , êÍt geral fraca, refrat ando-se con forme a5 camadas

atravessadas (Foto 34) Ao mrcroscópio, observa-se carbonato (em

9eral 9O%), guartzo, muEcovita e oPacos (em grande Parte,
prrrta) . Em geral, a granulaCão é lina e a textura clást rca bem

preservada.

passando 1 ocal ment e

fil itos serrcít icoE e

a fititos/xistos

4 .4 .3 Formacão Ägua Sui a

0corre numa faixa alongada, interrompendo-se na Porcao

cent ral da área mapeada, Provavel ment e de modo t ect ôn ico Trat a-

se de fiiitos cinza-escuros, bandados, amarelados quando

alterados, localmente com cloritóide, com intercalaCões de

metassiìtrtos e metarenitos, e, localmente, de filitos
carbonát lcos c ínzent os .

Nas proxrmidades do Granito Itaóca, apresentam-se fortemente
afetados p?r metamorfismo de contato, desenvolvendo quartzo-

muscovrta-brot rta xistos, com porfrroblastos pós-crnemát icoE de

andaluzita

l/
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FIGURA lO - Exemplos de

cosos o), b), os reloções
cortes perpendiculores de

b)

estrotificoções cruzodos truncodos por ondos
ongulores estõo distorcidos tectonicomente. As
um mesmo locol

d¡t.: lQana¡it

(mrcrohummækys). Nog

figuros c), d), sõo
--l
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4.4.4

É const ituída essencralmente por mármores, 9u€ ocorrem nume

f arxa alongada na porção Nt^l da Folha IPoranga, Nela situa-çe a

Hrna de Furnas, que the deu nome suas caracterist rcas

morfoló9icaE, titótÍPos e estruturas säo semelhantes às da

Formacão Barrro da Serra. 0corre um nível estreito baEtante

cont Ínuo de fi I it os int ercal ado nos mármores, Passando nas

proxrmidades da vi 1a residenc ial da I'lineracão FurnaE . Trat ä-se de

Formacão l"lina de Furnasl

filitos bandados centimetricamente,
met arenrt os frnoE e met assi 1 t rt os .

4.4.5 Formacão Serra da Boa VÍsta

Sust ent a um qist ema de serras al on-qadas e dest acadas daE

regiões crrcundantes, confrgurando em mapa a estrutura conhecrda

como s1nc1:.na1 do Calabouco É const ituÍda Por metarenitos de

granulacão variada, desde muito fina até grosse, e localmente

ocorrendo nívers congiomerát lcos. São bandados, com bandas

cent rmét ricas a dec imét ricas , î?P resent ando o acamament o

rel rqular, com estruturaE sedrmentares bem Preservadas, tars como

microlaminaçõeE cruzadas truncadas por ondas. A estrat ifrcaGão
adqurre em al guns 1 ocals formas 1 ent icul ares e I embrando

sismóides (Foto 19 ) São geralmente mal selecionados, mlcáceos em

maior ou menor grau (biot rta e/ou muscovrta detrít rcas),
raramente feldsPát tcos e com caráter arcoseano, São freqijentes as

rntercalacões de metassrlt rtos e fr1 rtos, bandadoB cent rmétr1ca ä

decrmetricamente, localmente com cloritóide ou magnet ita
Apresent a varraCões muit o grandes na quant idade de

deformação sofrida, atestada pelas varracões que a rocha sofre em

sua textura. No flanco sul do Srncl:.nal do Calabouco aPresenta-se

como met aren r t os guase que não de formados , en quant o que no f 1 anco

norte varia gradualmente desde rochaE murto pouco deformadas, até
guart zo xrst os e quart zo mi 1 on it os As vartaGões progressivas da

com int ercal acões de

deformacão e

un idade . ,

Nos cont
Betarizrnho,
desenvol vendo

a cont rnuÍdade físrca at est am que se t rat a da mesma

atos com o Granrto Itaóca e o 6ranito do

apresenta texturas de metamorfismo de conta.to,
quartzo-m1ca hornfels, Junto ao 6ranrto do

nl

t



Bet arizinho, desenvol ve

muEcovi.ta e andaluzita

4 .4 .6. Formacão Passa-Vrnt e

Apresent a fe:.cões k árst lcas proemtnent es É const it uÍda por

mármores c Ínza-escuro a c 1 aros, bandados, cal c ít rcos e

dolomíticos, por vezes lmpuros, São observadas lamrnações

cruzadas por migracões de marcas de onda (Figura LL; Foto t7), e

feicões gue sugerem eEt ei ras al sáceas .

O cont at o com a Formação Serra da Boa Vist a, sot opost a, é

brusco e defrnrdo na escaìa de mapeamento. Em um ponto em que for
observado drretamente, o contato se dá através de intercaiaçõeE
dec rmét rlcas do met aren it o dent ro do mármore . No ent ant o, al gumas

f eicõe; comc uma la¡n:.nacão tectônrcè paralela à estrat if lcacão e

microbot¡¿l¡n-rge sugprem a ocorrênc ¡.a de al9um c lsal hament o ao

longo do contato (Foto 18) 0 contato superior, com a FormaGão

Gorut uba, é dado pel a Zona de Crsal hament o do Pal mrt al , de barxo
ângulo (Fotos I a 12)

ume assoc iacão de

4 . 4 .7 F ormac ão Gorut ub a

quart zo,

A caracterÍst ice mers marcante dos I Ítót rpos deEta unrdade é

a alternâncra rÍtmrca das 1âminas e eEtratoE, submil rmétrrcas ate
decimétrlcas, ressaltadas pelas varracões de cor e composrcão
(Fdto 15) Em alguns afloramentos nota-se eEtrat rfrcacão gradual

bÍotrta,

77

frna nesses nÍvers rítmrcos
(slunq¡ng) e dobras convolutas foram observadas em um local (Foto

1ó)

Predomtnam os metapel:.tos (metassÍltrtoE, metargrlrtos),
ocorrendo t ambém cal c rossi I icát rcas ( conhec idas rn forma I ment e

como qorut ub it os, denomrnaGão rnt roduzrda por Geofrey & Sant os,

794?) e mármoreE, todos com a caracterist rca ritmrca oa

est rat i f:.cacão As rochas podem aPresent ar-se desde Prat rcament e

sem deformação vrsÍvel , sem cl rvagem ardosrana, até bastante
deformadas, prrncrpalmente em seu contato basal, dado pela zona

de clsalhamento de baixo ângulo do Palmital
Os met assr i t it os compõem-se essenc ral ment e por seric rt a (7O-

AO%, e quartzo (5-102), mostrando arnda opâcoE, brotita, ciorita

Est rut uras de des I r zamen t o
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e zircão. Por vezes podem apresentar textura hornfélsrca,
constituÍda por máculas submitimétricas de biotÍta ou clorrta.

As ca I c iosEi I icát icas bandadas, in formal ment e conhec idas
como qorutubitoE, moEtram em geral granulação multo frna, textura
granonematob.lástÍca, e bandamento composicional bem definido.
Quando em contato direto trom o 6abro de Apiaí, podem mostrar
f ortes f eiCões de met amorf ismo t ermal , corn mácul as e

porfirobiastos milimétricos de actinolita e/ou diopsÍdÍo, e

textura hornfélsica. Em secão delgada, de uma rocha em contato
com o 6abro, a qual const it ui Provavel ment e um horn fel s

metassomát ico, puderam ser observadas as segurntes associacões de

mineraÍs, em bandas dist intas r const ituídas, Prtt ordern decrescente
de abundânc ia, PoF:

?) d:.opsídio, epÍdoto, clorrta, trtanita, quartzo
(+ plasiocláEio?), calcita, sendo gue o diopsÍdro forma

t ambém microporf irobl ast os diversos ;

3) calcita, epÍdoto, leucoxênro, (+ actrnolita?), quartzo,
oPacoS;

4) di.opsÍdio, calcita, quartzo, epídoto (+ actrnolrta?);
5) actinolrta, calcita, oPacos (grafita?), leucoxênro,

epÍdoto
6) act rnol rt a, d ropsid io, fl ogop it a, ep idot o, com mácul as

elrpsordars milimeítricaE de actrnolita;
7 ) crtst ats malores de fel dspat o pot ássico ( mrcroc I ín ro" ) ,

em matriz de feldspato Potássico, ePÍOoto, cìorita,
brot ita, t itanÍta, com Porf rrobiastos de 'anf rból io (")

4^ 4 Ê Gabro de Apiai

1) quartlo (+ plagroclásio?),
epidoto, titanita;

clorrta (+ muscovrta?),

Const rtui-se de rochas rsótropas, de granuìacão média,

escuras . l.'lost ram t ext uras varlando de of ít rca a subof Ít rca e

fnt ergranul ar e , COmO mlneral Og ra e5senC lal , aPresent ando

plagroclásio (andesrna, e andesrna- iabradorita), e augrta (+

hrperstênro + prgeonrta) Exibem fraca alteração hidrotermal, nas

bordas dos grãoE de p I ag ioc 1 ásro, aug Ít a e h iperst ân ro Em

quant rdades menores ou como t raGos podem ocorrer oPacoS,

hornb I enda , b rot it a, c 1 orit a, quart zo, feldspato alcal rno,
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microcl ínio e apat ita. Pouco se dist inguem petrograficamente doE

diabásios mesozórcos em forma de diques¡ fiostrando, Por veze5,

alteração hidrotermal até menor. A única diferença notada foí a

presenca de hiperstênio nas 1âminas do Gabro de Apiai, e a sua

ausência nos drques de diabásio, como aguele do Betari,
Pelo menos em um local mostra relacõeE de contato

discordante, a1ém de metamor{Ísmo de contato sobre as rochas da

Formacão Gorutuba, Em outro local, faz contato com guartzÍtos
milonitizados da Formacão Serra da Boa Vista, iunto ao Lineamento

de Carumbé, sem mostrar ferções de deformacão, mes ePerentemente

também sem afetar termicamente as encaixantes. '

4.5 Bloco Apia:.

Inclur aE

est udada .

4.5.1 Hármore de ApraÍ

Trat a-se de mármores cal c ít rcos c inza-escuros ,

{regüent ement e sul fet ados, e Por vezes com camadas cent imét rlcag
a decimétricas com textura de recristal izacão mais grosse (Fotos

1 a 6). Af loram sob os quar,tzitos da Formacão Serra da Boa Vtsta,
na aba nort e do Srnc I rnal do Cal abouço

Foram correlacionados à Formacão Hina de Furnas (Formação

AçunguÍ III, membro L3) pelo ÄnAJ/JICA. Assrm o foram também Por

Brstrichr ef aJ ( 1985) e Almerda ef ai ( 1986), Para as porcões

a sul do Lineamento de Carumbé, porém considerando as porcões a

norte como pert encent es à Formacão ¿igua Cl ara Nest e t rabalho são

consideradoE como correl at os à Formacão Hina de Furnas, pe I as

Éuas caract eríst rcas t it ol ósicas e Posicão est rat rgráfica, embora

não apresentem continuidade fisrca com esta 0s Mármores de Apraí

drst tnguem-se da Formacão Mina de Furnas aPenas pelo seu malor
grau de deformacão. Estruturas sedrmentares mals finas são raras,
e quando obEervadas, como por exemp I o Pequenas est rat i frcaGões

cruzadas, estão fortemente deformadas (Flgura 1?b)

unrdades situadas no I imit e noroeste da area aqul
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Constituem-se de granada micaxÍstos, quartzo mlcaxrstos e

mrcaxistos ¡ eventualmente com intercalacões de rochas

calclossil rcát rcas. Foram rncluídos na Formacão ¿ígua SuJa

(Formacão Acungui III, membro Se) Peio l'4MAJ/JICA.

4 . 5 . a Xist os do l'lorro do 0uro

4 .5.3 Formacão ¿i9ua Cl ara

. Ocorre no i rmite norte da área maPeada é const ituÍda
predominantemente por rochas calciossit icát icas bandadas OE

contatos com as unrdades anterrores são tectônrcos na Presente
área, o que difrculta as correlaCões. Porém, logo a nordeste, na

fol ha llrna do Esp rrit o Sant o, for observado que est a encont rava-
se sotoposta à Formacão Serra da Boa Vista, aperentemente de

forma concordant e Est as ferCões sugerem gue a FormaGão ¿ígua

Clara possa ser uma cont inuidade lateral d'aE unrdadeE

carbonát icas do LaJ eado .

4.6 Corpos e l'laciços Granitóides

Granito Itaoca4.6.1

0 Granito Itaoca faz parte, do lrmrte noroeste da área de

estudo. É rntrusrvo sobre rochas do Subsrupo Laieado, mostrando

fortes feicões térmlcas e deformacronais sobre as encaixantes
Não foi obieto de estudo esPecifrco no Presente trabalho,
podendo-se, pâFa malores det al hes, ref errr aos t rabal hos de Me'l I o

c'f ¡/. (79A4, 1985) Nos locars observados, trateva-se de um

granrtóide porfrrÍtrco, com megacristars de feldspatcl róseo, e

matriz ctnzenta a rosada. Prrncipalmente em Eua porção sul ,

mostra ortentacão dos megacristars e fol iacão na matrrz

4.6.e Granrto da Vargem Grande

Ocorre no I rmrt e nordeEt e da área mapeada, afet ando rochas

do Subgrupo LaJeado. Poucas rnformacões são drsponiveis sobre

ele, não tendo sido obJeto de estudo no Presente tr.abalho



4.6.3 Granito do Betarizinho.

CorreEPonde a um Þequeno corPo no I imit e nort e da área,
rntrusivo noÊ metarenitos da FormaGão Serra da Boa Vista
Desenvolve metamorfismo de contato sobre as encarxantes.
Const itur-se de granitóides porfiróides, com megacristais de

feldspato róseo. Segundo o HHAJ,/JICA (1983) apresenta textura
porfirit ica, possuindo como mineralogÍa eEsencial feldspato
potássico, quartzo, plasioctásio, brot rta e hornblenda; como

minerars aces.-órioe a sericita, cloritã, EPidoto e titanita, e,

como t racos, magnet i.t a .

4.6.4 Áical i-sienito pórfrro de Bombas

Apresenta-se como do:.s pequenos corPos, com dimensões de

cent enaE de met ros , I ocal rzados a nort e da Serra do João

Ferrerra, ent re as 1 ocal idades de Bombas e Prnherrrnho. Um del es

apresenta-se como diqueforme e com textura Eubvulcânrca. Trata-se
de rocha rnequrgranul ar, rsót ropa, com granul acão fina a méd ra

Secão del gada e ensaio col orrmét rico real izados most raram um

álcal r-srenito pórfiro, apresentando como mrneralogia essencral
mrcroclínio + albita (85%>, Pseudomorfos de pÍroxênio (") (5-
tCI%), p arnda, quartzo ( 5%), riebeckita ( 5%), oPacos ( 5%), e

t racos de apat it a e t urmal rna CI mrcroc 1 in ro ocorre na forma de

OJ

fenocrrst ars euédrrcos
centrmétrrcos, e também na matri.z, na forma de crlstars
anédrr.cos, submr I rmét rrcos . 0E Poseíveis Pseudomorfos de

piroxênio ocorrem .oro fenocrrEtars submil imétrtcos, prrsmát ÌcoE

ou quad rados
dÍspersos pela matrl.z, e, por vezes, substitulndo o PÍroxânro

4 ó 5 Drques de granito pórfrro e quertzo-srenito pórfrro

0correm na forma de diques de espessuras decrmét rica a

métrrca, com orientacão predomlnante em torno de NE 0correm ã

sul de Barra do, Turvo . Composrc lonal ment e , varram de gran it o 3A a

quartzo srenito Apresentam fenocrrstais euédrlcos a subédrrcos,
mi 1 rmét rrcos a cent rmét rrcos, de mrcroc I ín io ( pert Ít ico e

criptopertítrco), quartzo e plagr.oclásro (oligoclásro) Estes,
encontram-se imersos numa massa fundamental quartzo-feldspát ica

A riebeck rta ocorre como mtnúsculos prrsmas

a subédr:.cos, mrlrmétrlcos a
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muito fina, com microcl Ínio (ou feldEPato alcal ino) -e

plagioclásro. Em geral , os fenocrrstais de PlagÍoclásro são

parcialmente alterados em sericita. Agregados submilimétricos a

mitimétrtcos de clorita (possivelmente Pseudomorfos), com máficos

assoc iados, ocorrem d ispersament e .

4.6.6 14ícrotonal rtos e microgranitos

0s mrcrotonal rtos e mrcrogranitos ocorrem como dors corPos

na região do Caracolzinho, margem direita do rIo Ribeira, na

estrada de lporanga a Eldorado Pauiista. Trata-se de rochas de

granulacão fina, rsótropas, homogêneas. Em seção delseda, mostram

feicões deformac ionais maiores ou menores , Est as comPreendem

microfraturamento com Preenchimento de clor¡.ta, sericrta er

eventuatmente, carbonato, microgranuiacão cie bordas de grãos,

ext rnção ondul ant e e gernrnacões encurvadas . 0s mrcrot onal it os

compõem-se de plagioclásÍo (ol igoclásio, 50-ó02) , quartzo (e5-
g5%), clorita (10-?O%), além de traçoE de opacos e carbonatos Os

microgranitos compõem-se de plagroclásio (oligoclásro, 35-40%),

mlcroclínro (e5-3O'l>, quartzo <?O-?5%), clorrta <70%t, além de

traços de oPacos e zircão

4.7 Diques Básicos Juro-cretáceos

O magmat rsmo de rdade Juro-cretácea é rePresentado na área

por drgues de drabásro, d:.abásro porfrrít rco e lamprófrros São

espargoÊ na área de estudo, cortando, quase generaìrzadamente, e

todos os trpos litológicos.
0correm sob a forma de corPos t abul ares, com esPessuras que

variam de poucos centimetros até algumas dezenas de metros, mas

geral ment e mét rrcas . Predomrnam as orlent acões NW e NNt^J e Pare NE

e ENE, com mergul hos subvert rcal izados , 0 corPo mais expresslvo é

o denominado de Drque do Betarr É const ituído Por diabásroE

dispostos em vários segmentos maPeados, assc,ciados a um

proemrnent e I rneament o com d:.reCão Nt^J, qU.e cond Íc rona os val eE

ret ii íneos dos rlos Pedra Elranca, Bet ar1 e das Pedras, desde a

Serra de ParanaP tacaba at é a Serra das AndorÍnhas . At rnge

espessuras máxrmas da ordem de 7Ø metros
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0s diabásios têm em geral granulacão média a fína, Pot'vezes
I roÉ 5a

disseminados , Apresentam textura granular e porfrrit ica, onde

deEt ac am-se

cent imétricos, Apresentam coioracão clnza a cinza-escuro, corn

tonal idade esverdeada.
Verifrcou-se que os corpos mars espeSsos são zonadoS, com

granuiacão fÍna próximo às rochas encaixantes, e mals grossa (até
porfrrÍt rca ) em d irecão ao cent ro do corPo . Local ment e são

verificáveis faixas fol iadas paralel Ízadas no contato com as

rochas encaixant es, ressal t adas com a al t eracão rnt emPárrca

Análises de seções delsadas mostraram gue os drabásios têm como

mlnerals essenclals plasioclástoE (andesrna e labradorrta) e

piroxênios (augita, predominantemente) ; como mrnerais ecessórios
opacos, apatrta e titanita (3%) e, por vezes, quartzo e feldspato
al cal rno. Como mrnerar.s eecundários aparecem an frbó1 ros
(act rnol rta, predomlnantemente, e hornblenda, às vezes, gue

Geralmente contém suifetos

fenocrist ais de

subst it uem os

feldspatos

(prrita e caicoprrita)

plagioclásros, em fraturas e interst icros, aparecem a serrcrta,
clorrta, epídoto,
orlgrnado da alteracão de mrnerais t itaníferos
estão fraca a fortemente alterados Por ProcesEos hrdrotermals,
maE arnda conservam a mlneral og ra e t ext ura orlg lnars Exrbem

mi 1 imét rlcos ã

text uras rnt ergranul ar,
e porf rrít rca

plroxenlosj como produtos de alteração dos

Na área de estudo for rpgrstrado um drque de lamprófrro, no

pont o IP-357

ar9 i 1 ominprais e carbonat o; 1 eucoxên ro,

4 . B Cobert uras Sed iment ares

As cobert uras sed t ment ares acham-se d rspost as de forma

I ocal rzada e descont Ínua, em geral assoc r adas às cal has da

drenagem at ual
menos dors n Ívers, um dos quals um Pouco mais al t o que o n Ível

:.nt ergrenul ar a subof Ít rca, b I aEt of Ít rca

normal dos

inundacão 0correm arnda terracos aluviars ant tgos, pertencentes
à Formac ão E I dorado ( Me I o c-É .r / ,

cascalheiras e depósitos arenosos, €ffi processo de erosão,

0correm al uviões modernoÉ, seParados em pel o

rros, aEsocrado provavelmente às PlanÍcres de

Os diabásros

1991), constituidos Por
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desenvolvidos também em pelo menos dois níveis. Estes são

part icularmente bem definrdos nos arredores da cidade de

Iporanga, Depósitos coluvionares e depósitos associados a relevo
k árst ico t ambém est ãl Present es .

Sendo essas coberturas sediment ares descont ínuas e Pouco

eEpeESa-?, não {oram rePresent ados no maPa 9eo1ógico anexo,

visando uma mel hor c I areza na visual rzacão das est rut uras do

embasament o.



5 ANÁLISE I.IORFOLóT¡ICA DAS ESTRUTURAS

5.1 Zonas de Ci.salhamento

A área é recort ada por al guns grandes I ineament os,

correspondentes a zonas de cisalhamento de natureza diversa, com

fort e in fl uênc ia na compart iment ação 1 rt oest rut ural , fac rol ós ica
e vulcânica Particularmente importantes na área, no tocante a

Eue compart rment acão geol ó9ica, são os I ineament os de Carumbé,

0uarenta-0itava, Figueira, Agudos Grandes, Ribeira e Lancrnha-
Itapeúna. Estes epresentam-se também como fortes I ineamentos nos

mapas aeromegnet omét ricos reg IonaIs ( IPT, 1985b ) Como em geral

estes lrneamentos afetam rochaE metassedrmentares de barxo grau e

grenutacao rrna, nao costumam desenvolver mrlonitos tÍprcos,
drfrcultando a caracterrzação destas estruturas no campo.

No entanto, observa-se, por vezes, nos metarritmitos do Boco

Riberra, fort e t ransposicão e I ent rcul arrzacão das rochas, mais

concentradas em certas faixas do que em outraE (Fotos 49 e 5Ø)

Essas leicões são provavel ment e rnd rcat rvas da concent racão de

movlment os c rsal hant es ao I ongo dessas faixas, pm det r rment o a

out ras, onde a est rut ura sed iment ar rel i qurar est á mel hor
preservada.

Na Fal ha de Carumbé foram observadas brechas cat ac I ást rcas e

milonÍtos em quartzitos, bem como intensa deformação e ho¿tdtn-r9r

de camadas mats competentes em mármores (Fotos 5 e 13), I rneacões

de estrramento e estrias de atrrto (Foto L4). Estas fercões, male

as inflexões produzidas nas direcões estruturais das rochas do

Bloco Ap:.aí, evtdenclam uma zona de cisalhamento com movlmento

transcorrente destral , em condrcões dúct il-rúpters
0 Lrneament o da Figueira epresent a-se com fort e exPressão

morfol óg rca . Não foram encont radas evidênc ias de mÍ I on rt os ou

brechaE cataclást icas a ele assocradas Cabe ressaltar que não se

logrou observar afloramentos exatamente no I tneamento, iá que,

nos várros camlnhament os real rzados, sempre ocorrre um t recho de

várros met ros não afl orant e, no cont at o ent re oe mármores do

Subsrupo LaJeado e as rochas de Formação Iporanga. Caracterrza-se
como uma faixa de deformação mais intensa das rochas

metassedrmentares. Seu ressalto morfoiógrco é devrdo à posrcão

87
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subvertical que adotam os mármores dà Formação Bairro da Serra na

sue zona de rnfiuêncra. Separa bruscamente unidades com fácres
sedimenteres e est ilos estruturais dist intos, o SubsruPo LaJeado

e a Formacão Iporanga. Nas suas Proximidades, ã5 rochas do

Subgrupo Lajeado mostram-se mais deformadas, com os mármores da

Formacão Bairro da Serra desenvolvendo dobras rsocl inais (Foto

35 ) e trensposiCão do acamamento Para a posiCão da c I rvagem

t ect ônrca . No t opo da Formaqão Bet art , na zona de rn fl uênc la do

Figueira, foram observadas dobras em bainha centimétricasr com

est iramento máximo na direcão de mergulho. Besenvolve-se também

nessas rochas uma dobra hectométrica com flanco vertrcalizado ou

rnvertido, mergulhando Para Nt^J (ver perfil geoló9ico, enexo 3)

Estas feicões sugerem um movimento em condicões dúcteis de

caráter inverso para o Lrneamento da Figueira, possrvelmente

contemporâneo à fase prrncrpal de dobramento, Jogando o SubsruPo

LaJ eado sobre a FormaGão Iporanga . 0 fat o de seParar fác res

sed rment ares d i ferent es sugere t ambém sue rmport ânc ia como

el ement o t ect ôn rco na éPoca da sed iment ação .

0 Lineamento de Agudos Grandes encontra-se associado a forte
reEsalto morfológrco. No trecho nordeste maPeado, foi
ident ilicada estreita faixa milonit ica associada a rochas

metabásrcas Na porcão central e St^J d'a área, sua contrnurdade for
rnferida pelo truncamento das drreções estruturals, até sua

Juncão com o Lrneament o Rrbe:.ra
0 Lineamento Rrberra caracterrza-se em rmagens de sensores

remot os e f of os aéreas como um f of ol rneament o consp icuo, €rlì t orno

da qual as est rut uras reg ronais most ram rn f I exões de NNE/SSt^J Para

ENE/t^rst^J, evidencrando movtmentacão dextral No entanto, é dificil
de ger CaractertZado no camPo, em levantamentos exPedrtOs As

ocorrêncras de rochas com feicões milonit rcas t ipicas são

esporádicas, ocorrendo prlncipalmente em rochaE quartzoeas,

anfrbol ít rcas ou fel dspát tcas, de granui acão um Pouco malor,
(Fotomicrografras e5 e ?6) que ocorrem em melo às ardósras e

frl itos finos predomlnantes. Suas característ rcas sugerem uma

grande zona de cÍsalhamento dúctrl/rúptil, com movrmento destral,
e deformacão em cond rcões de 1ác ies xrst os verdes .

0 Lineamento de Lancrnha-Itapeúna aPresenta-se como um

fotolineamento estrerto, balrzado aqul e alr Por brechas
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cataciást icas, raramente milonitos, tendo sido observadas em um

local poEsíveis dobras em barnha, em brecha quartzosa (Fotos 6e e

63) , fortemente est irada. É t ido como de natureza transcorrente
destraì. Como no bloco a sul ocorrem áreas grandes de expoErcão
do embasamento gnáissico-migmat Ít rco, deve ocorrer também uma

componente vert rcal de rejeito associada a esta estrutura. 0s

perfis gravrmétricos da região também sugerem isso, com alcamento
do bloco sul (FÍgura ó5).

No I imit e nordest e da área, ocorrem duas zonas de

c isal hament o menores, àpresent ando d irecão NNE, e movrment acão

transcorrente srnistral (Anexo e). Defiexronam os contatos
I rtológicos. Em um ponto observado no campo, mostram deformaGão
de carát er dúct i 1

A1ém do srstema de zonas de cisalhamento vert ical Ízado, €nì

geral transcorrente (com excecão do Lrneamento Frgueira e talvez
do Agudos Grandes), ocorre um sistema de zona de crsalhamento com

ângulo de mergulho baixo a moderado, Este últ rmo Erstema promove

uma estruturaGão em "lascas tectônrcas", produzindo empilhamentos
t ect ôn icos .

Dent ro do Bl oco LaJeado, a zona de c Ísal hament o de barxo
ângulo melhor definida é a do PalmÍtal. Esta caracterrza-se como

uma farxa de rntensa deformacão no contato entre a Formação

Gorutuba, sobreposta, com a Formação Passa Vrnte, Eotoposta Num

perfil descendo o flanco direrto do Vaie do rlo Palmital (Anexo

3, perfil C-C'), observa-se inrcralmente os metarrrtmrtos da

Formação Gorutuba muito pouco deformados, com uma c 1 rvagem

ardosiana incrprente formando alto ângulo com o acamamento

Descendo:se em direcão ao vale, a cli.vagem intensifrca-se, e a

rocha adqulre um aspecto de xrsto fino l"lais abaixo, ocorre uma e

depois duas cl rvagens de crenulacão sobrepostas, assocradas a

dobras dec imÉt ricas e mét ricas, com redobrament o quase que

coaxral Na porcão mals cent ral da zona de c rsal hament o,

desenvolvem-se dobras isoclinais e feicões mitonÍtrcas nos

mármores Passa Vrnt e ( fot os I a 1e ) . Afast ando-ee da zona de

cisalhamento, oË mármores voltam a apresentar pouca deformacão,
numa posrcão sotoposta à zona de crsaihamento. Assocrações
srmi I ares de est rut uras t ambém podem ser observadas na est rada
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ApiaÍ a Iporanga, após o local conhecido como Ferradura (Anexo 3,

per{il B-B').
Em quase t odoE os cont at os ent re os Pacot es maiores de

Lajeado, observam-se feições que

desl izament o eo seu I ongo, como, poF exemp I o , no cont at o ent re os

mármores Passa Vinte e os metarenitos Serra da Boa Vista (Foto

18 ) . São observadas t ambém zona de c isal hament o ao i ongo dos

p 1 anos de est rat i ficacão, dent ro dos pacot es maioreg , como na

6ruta de LaJe Branca (Fotos ?9 e 3Ø). É difícil a PrincÍpio
est imar-se o valor dos deslocamentos envolvidos, e mesmo aval Íar
se estas feicões são devidas de fato a zonas de ctsalhamento do

t ipo empurrão, ou a dobrament o por deEl izament o fl exural ent re o5

pacot es malores . Mesmo asEim, foram rnd icados como emPurrões
provávers a Falha dp Araponqas (Pires, L99Ø ) no contato entre es

formaCões Serra da Boa Vista e Mrna de Furnas, e a Falha da Onça

Parda, no contato entre a Formacão ¿igua Suja e a Formacão Bairro
da Serra , A Zona de Cisal hament o da Onca Parda aperent ement e

provoca truncamento importante a nivel de maPa, enquanto que a de

Arapongas se assocra à brechacão tectônrca, dobramento rsocl rnal
e miionit rzacão iocal izadas, tendo sido relatadas dobras em

bainha por Prres (oF. r:¡f . ) .

indicam a ocorrência de

0 Bloco Andor:.nhas apresenta um srstema reglonal de eEcamas

empurrão Algumas zonaE de crsalhamento apresentam ortentacãocle

Nt^J e mergul ho pera NE ( Frgura

desenvolvrdo Provavelmente

b I oco, durant e aÉ movrment ações

t?8?, Fassbrnder, L99ø)

O Eloco CoEterro apresenta também uma estruturacão rnterna
dada por zonas de cLsalhamento de baixo ângulo, aParentemente

redobradas . As duas prtnc rpats são aqul denomtnadas rn formal ment e

de Tona de Cisalhamento da Barra do Turvo, que coloca em contato
os Xrst os Set uva ( Turvo-Areado ) com o embasament o gnáissico-
mrgmatítico, e a Zona de Cisalhamento do São João, eup coloca a

Formacão Caprru sobre a Formacão Setuva A zona de CÍsalhamento
da Barra do Turvo desenvolve faixas miìonít icas com até dezenas

e) EEte srstema parece ser tardro,

de met ros de esPessura

pelo caráter transpresslvo deste

t ranscorrent es ( Ebert & l''lül I er,

sobre o embasamento gnaisstco-



migmat Ít Íco. Ambas associam-se à forte diaftorese
Turvo-Areado e do embasament o gnárssico-migmat ít ico .

5 . e Est rut uras PrÍmárias

As estruturas sedimentaì1es mesoecópicas e microscóprcaE

estão amplamente Pregervadas nas rochas sítuadas ao norte do

Lineamento Ribeira, nos blocos Ribeira e LaJeado Para 1sËo

parece cont riburr o grau met amórfico muit o baixo dessas rochas

I'leSmO nas faixas ma19 defOrmadas teCtonlcamente, as eStruturas
sedÍmentaree finas podem estar fortemente drEtorcidas, mas em

geral não se encont ram t of al ment e ob I rt eradas '.

No Bloco Apiaí, já afetado Por metamorfismo mais tntenso, a

preservacão de eEtruturas rel rqulares é mars rara. A sul do

Lrneamento Riberra, nos blocos Andorrnhas e Costelro, a

preservacão de estruturas sedrmentares é prat rcamente ausente, a

não Ëer pel o bandament o composit:.vo das rochas, observado desde

mil rmétrrcamente até decamétrrcamente, em gerel fortemente

estirado, transposto e Paralelo à folraCão tectônrca.
0 fator que parece condlclonar essencialmente a Preservacão

9L

dos Xist os

de est rut uras
metamorfrsmo/recrrstal rzação. EssaE estrutures em geral estão

mu:.to bem preservadas até a zona da clorrta do grau barxo de

met amorfrsmo, A deformacão dest rór as est rut uras sedrment ares

neÉse grau met amórfrco soment e guando at rnge t axas ext remament e

el evadas ( t al vez com R'r¡ ) 1O )

No Bloco Riberra, situado entre os I rneamentos da Rrberra e

cla Figueira, as prlnciparE estruturas sedrmentares Preservadas

nos metapelrtos são estratrfrcações lamtnadas, gFaduars e

comPostas, ilo sent Ído de Dzulynsk i & t^Jalton ( 19ó5) ' ilustrado na

Frgúra g 0ut ros t rpos de est rut uras nos met aPeì Ít os est ão

praticamente ausentes, ou são muito reras. NaE fotos 47, 54 a 57

est ão exemp I r frcados várros t rpos encont rados , Ilão à rocha

aspecto de rrtmitos, cada crclo epresentando esPessura

mi ì rmét rica a cent rmét rtca. Essee eEt rat os frnos aPresent am

prrmárias das

normalmente cont inurdade lateral mÍnrma de metros

metros (Foto 46>. A Foto 48 mostra, a tÍtulo
visual, ritmitos da Formação Itararé da Bacra

rochas é o grau de

a dezenaç de

de comparacão

do Paranei. A
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variacão de granulacão em cada estrato pode ser inferÍda pela

cor, sendo as Porcões claras as de granulacão malor,
correspondendo a siltitos, e as Porções cinza e cinze-escuro, as

de granulacão menor, até siltitos murto frnos e ãrgrlitos, talvez
com maior contribuiCão Porcentual de matérra orgânrca,
transformada em grafite, e de óxido de ferro.0 toPo das camadas

( pol aridade
granodecrescênc ra, aument o do número de I amrnacões frnas e pel os

contatos bruscos entre a parte basal de cada estrato e a porcão

superior do est rat o ant erior ( Fot os ?7 , 55, 56 ) No ent ant o, a

polaridade estrat rgráfica só pode ser estabelecida com seguranGa

em afloramentos conEt ituídos Por suPerfícies bem pol idas pela

água, €Ír geral no I eit o de rios, de est radas não pavlment adas e

de canal et eE de drenagem, com ext ensões mín imas de al guns met ros .

Isto por causa da ocorrância comum de estrat ifrcacões graduals

:.nvertidas e sÍmétricas (Frgura 9), como observadas nas fotos 47,

48 e 37, que tornam necessárra a observacão de um grande número

de eEt rat os para se obt er a pol arrdade est rat rsráfica corret a .

l,licroscop icament e observam-se abundant es grãos c I ást i cos de

mlcas, guartzo e opacos) como nas fotomicrografras 3 a I e 11

Estes aspectos microscópicos serão descritos mais adiante, quando

são d iscut idas as rel ações daE est rut uras prrmárras trom as

tectônicas Correspondem normalmente aos n Íveis D e E da

seqLiêntrra turbidít ica clássica de Bouma NÍvers C são mals raro5,
a não ser na Formacão Iporanga, onde aE intercalaçõe9 erenosas e

si I t rco grossae são mars comunE ,

0s nivers conglomerát icos ocorrentes neste bloco também

estratisráfrca) Pode ser deduzido

apresent am Pouc a

Estratifrcacão gradual é observada e em geral é mal desenvolvrda,
podendo ser utilrzada como rndrcador de toPo e base (Foto 4?) 0s

conglomerados e brechas da base da Formacão IPoranga são

desorganrzados, não mostrando estrutura gradual (Fotos 38 a 41 ) ,

porém apresentam contato basal brusco com os pel itos, e para clma

passam a apresentar estrutura gradual . 0s contatos com os pel rtos
perecem Eer localmente discordantes, ocorrendo fragmentos destes

dentro dos conglomerados (Fotos 38 a 4t ) Ocorrem comumente

seixos arredondados de quartzo e guartzito, que devem ser

retrabalhados, de ortgem exó9ena ao ambrente de deposrcão destes

Pela

verledade de est rut uras sed rment ares
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conglomerados. 0s seixos e fragmentos são normalmente orientados,
porém a prtncípio é Orfíci1 de dizer em que grau esta orrentacão
é devida ao fator tectônico, ou a um imbricamento sedimentar
orrgrnal .

Est rut uras vu1 cânrcas mesoscóp icas não foram rdent i frcadas .

A nÍvet de secão delgada, apenas restos da textura origrnal
ofitica a subofÍtrca puderam ser rdentifrcados em metabasrtos,
além de alguma evidência sugestrva, mas não defrnrtrva de

microestruturas vulcânicas, como amígdalas, vtdro e contribuÍcão
de tufos e clnzas em metassedimentos.

No Bloco LaJeado, a variedade de estruturas sedimentares
preservadas foi maior. 0s metacongiomerados (Foto a5) e

met aren Ít os basars da Formação Bet arr apresent am-se em bancos

c Íc 1 icos com espessuras mét ricas, e cont at os basais em geral

bruscos . Os selxos são em geral ortent ados, mas novament e á

d i fíc i I de separar as comPonent es sed iment ar e t ect ôn ica Na

parte medtana da unrdade, 1o9o aclma dos nivers conglomerát rcos,
podem ser observadas estrat ificacão gradual pouco desenvolvida, e

localmente, pequenas estratrficacões cruzadas (centimétrrcas a

decrmétrrcas), pavimento com marcas onduladaE (Foto ?4) e

estratificacões cruzadas por mrgracão de marcas de ondas (Foto

eB). AE marces onduiadas são aEsimétrlcas e rndicam corrente Para

Nt^J , cont rárra e normal ment e observada no LaJ eado, porém com

direcões cruzadas nos drversos estratos (Fotos ?4 e 28) Estas
est rut urâs rnd rcaram semPre t oPo normal daE camadas, Parecendo
eEtar pouco drstorcidas pela deformação tectônrca Em drrecão ao

t opo da Formacão passam a predomrnar os met arrrt mi.t os, de

granul aCão em 9eral sí I t rca, onde a est rut ura domrnant e e a

estratifrcacão gradual (Foto e7r, normalmente com os níveis
turbidít icos C-D-E

As rochas carbonát lcas e c arbonát lcas tmPuras das formacõeE

Barrro da Serra e Mrna de Furnas apresentam também grande número

de estrutures sedrmentares Preservadas A estrat rfrcacão
desenvolve-sp normalmente em bancos decrmétricos a métrrcos,
ocorrendo por vezes camadas centrmétricaE bem deirneadas (Fotos

3e e 34).
Estruturas bastante comuns em algumas Partes destas unrdadeE

são as estrat ifrcacões cruzadas truncadas por onda5, de porte
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centimétrico a decimétrico (mitrohunn¿rfty), como 5e vê naE fotos
eø e ?1 e f iguras Lø e 1?. Em alguns locaÍs mostram as relacões
angulares ent re as I âminas cruzadas al t eradas Pel a deformacão

tectônica (Foto Lø), enquanto que em outros aParentemente não.

Estruturas semelhantes porém fortemente drstorctdas Por

dobramentc são observadas junto ao Lineamento Figuerra (Figura

13 ) e no Hármore de Ap iai ( Figura t?) . Em um I ocal foram

observadas marcae onduladas assimétricas de porte decrmétrrco a

métrrco (foto ??>, e em outro Possívels brechas devldo a

deslrzamento (Foto e3) .

Os {ilitos da Formação rigua SuJa normalmente não mostram boa

preservação de est rut uras sed iment ares, devido à deformacão

tectônica maÍs rntensa. llas foram observadas estrat ificaGões
graduais em camadas aren Ít icas cent rmét ricas a dec imét ricas

0E metarenrtos da Formação Serra da Boa Vista aPresentam nas

porções inferror e mediana da unidade estrat ificacão plano-
paralela dOminante nos bancos malOreS, enquanto que na Parte
superior ocorrem corpos 1 ent icul ares, como most rado na fot o tq e

( srgmóides? ) . Foram observadas arnda est rat i ficacões graduals e

estrat ilicacões cruzadas Por migracão de marcas de onda,

0s mármores da Formacão Passa-Vrnte aPresentam t rprcamente

camadas com espessura cent imétrica a decimétrica
observadas est rat Í frcacões cruzadas por mlgracão de marcas de

onda (Foto L7), e laminaCões f inas sugestivas de estelras
a i 9áceas

0s metarrrtmitos da Formacão Gorutuba aPresentam t rPrcamente

estratificacão rítmica de espessura milimÉtrica a centrmétrrca e

I amrnacões flnas (Fot o 15) Essae camadas frnas aPresent am

cont rnuidade de met ros a

estrat ifrcacões graduars t íprcas de nivers turbrdít rcos D-8, as

vezeg com camadas de granulacão sÍ1t ica um pouco matE grossa com

clinbJngs, coñ{rgurando nÍveis C-D-E Porém exrstem também

evidôncias de estruturae Iinsen, Em outro ponto foram observadas

dobras convolutas devidas provavelmente a desl rzamento sub-

acuátrco (sIunling, foto 1ó).
0 6abro de Ap raÍ most ra t ext uras ofÍt rca a sub-ofít rca e

int ergranul ar bem preservadas , Não foram observadas out rag

est rut uras P r r már r as .

dezenas de met ros . Foram observadas

Foram
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FIGURA .13 - Pequenos dobros em mórmores do Formoçöo
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5.3 EetruturaÉ Tectônicas

A est rut ura t ect ôn ica que é penet rat iva em quase que t odos

os I it ót ipos met amórficos da área est udada corresponde a uma

xrEtosidade Ou c 1 ivacem ardosiana, 5€$Undo o grau de

recristalizacão da rocha envolvida. A intensrdade do faå¡'ir
gerado, o padrão de dobras mesoscóp icas assoc iadas a essa

estrutura, bem como o padrão de orientacão e de redobramento,

variam bastante através da área estudada. Nas faÍxas mais

deformadas, dependendo arnda do I it ót rpo envol vrdo, Podem est ar a

ela associadas 1 ineacões de est iramento. Lineacões de intersecção
com o acamamento e com outraE fol racõeE tectônrcas Podem ser

comumente observadas.
Em muit oE l ocai= sobrapõe-se à x:.st osidade uma ou

eventualmente duaE c1 rvagens de crenulaCão frnas, Poì- vezes

associadas a bandamento diferencrado
afloramentos ou em certas áreas a cl rvagem de crenulacão frna
correspondam à fol raCão dominant e da rocha, est a não é

penet rat iva sobre t oda a área maPeade, ou mesmo a maroria dos

afloramentos. Dobras mesoscóprcas com fol raGão de crenulacão em

posicão plano-axial podem Por vezes ser observadas

Dobras c om per f r I de k ink s sob repõe-se àE est rut uraB

anterlores, em geral lormando com elas alto ângulo Não são

também estruturas penetrat rvas sobre toda a área e ocorrentes em

todos os afloramentos Porém são mals comuns em alguns dominros

5 3. 1 Cl rvagem ardoslana

Nas rochas sr.t uadas ac Lma do Lrneament o Riberra predomina a

- c I Ívagem ardOsiana, ou seJ a, uma fOl ração cont ínua, fina,
constituÍda pela isorrentacão de grãos mlnerais lnequrgranulares,
trprcamente micas e Eericita fina. Apresenta ortentacão média

bastante constante nessa região, se descontadas as rnflexões
srgmoidais reg ronaÍs produzidas prrnc rpalment e Pel o Lrneament o

Rrberra.
No Bloco do LaJeado (ao norte do Lrneamento Frguerra) a

cl rvagem ardoslana frequentemente intercepta em ângulos altos o

acamamento (Fotos ?6, 3L, 34>, na região de charneira das grandeE

dobras abertas gup const:.tuem o arcabouço estrutural desse bioco

Embora em al9unE
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Apresenta forte refracão de cl ivagem quando atravessa
obl iguamente camadas com diferentes competêncras mecântcas (Fotos

31 e 34), lazendo aìto ângulo com o acamamento nas camadas mars

compet ent eg, e ân9ul o menor nas menoË comPet ent es

microscópio apresenta em geral um asPecto anastomosado,

contornando os 9rãos c1ásticos, sendo em geral uma clrvagem

t ipicamente por dominros (Borraidale ef aI . 198e) . A maÍor parte

dos mtnerar 5

recrrstalrzacão metamórfica a sericrtas murto frnas Biotita e

muscovita (principalmente) de origem clást ica Podem ocorrer como

grãos maroreÉ, de'dimensões de até 1 mm, vtsíveis a olho nu.

Exrste também, penetrat ivamente, uma nÍt ida orientacão de

filossr I icat os segundo a est rat i ficacão sed iment ar, fazendo com

que por vezes a clrvagem ardosiana assemelhe-se a uma clrvagem de

crenulacão não muito bem rmPlantada Estrat rfrcacão gradual e

mrcrolamrnacões também são observávers ao mrcroscópio
Por vezes a percol acão de óxrdos . de ferro em rochas

alteradas produz um bandamento submii rmétrico que mimet rza uma

bandamento diferencrado metamórfrco (Fotomlcrografra 34), sem que

haJa realmente um bandamento composrcronal mineralógrco vrsível
ao mtcroscópio, porém tão somente a percolacão de óxidos ao longo

dos p I anos de c I rvagem Essa percoi acão de soì uções em rochas

al t eradas rnt emperrcament e comument e produz formas b lzarras
(anÉis de Lresegang), Pot- vezes tmÍtando dobras convolutas,
:.ntraf o'l rars, ou em barnha São f acrlmente drst rnguivers, quando

se sobrepõem a est rut uras c 1 arament e de out ra orIgem, ou

acompanham frat uras
As fot omrcrografras Í e ? most ram os aspect os t íp rcos da

c I ivagem ardosiana em met assr I t it os, cort ando a egt rat i frcacão
sed rment ar . A f of oml.crograf :.a 11 most ra esses mesmos asPect os, e

a refracão da c I rvagem quando cort a 1 âmrnas de granul acão

drferente. No que drz resperto à fol racão peraleìa ao acamamento,

é possivel sua ocorrância independente de tectonismo As

fotomtcrografras 7 e I mostram para efe:.tos comparat:.vos srltrtoE
do Subsrupo Itararé da Bacra do Paraná Notar a semelhanca das

texturas, a grande quant:.dadeE de mlcas clástrcas Presentes, e a

razoável defÍn icão de uma fol racão paral el a ao acamament o

PArece 5er c I ást ica, rest ring indo-se a

Ao
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Nas fotomicrografias 3 a 6, mostrem-se os aspectos micros-
cóprcos de um crclo de estrat ificação gradual e lamrnacões finas
associadas. Da análise deste caso e dos anteriores, além do exame

de secões delgadas de metargil itos murto frnos (Fotomlcrografias
9 e tØ), depreende-se gue a quase totalidade das micas e outros
grãos vrsÍve1e são de

recrÍstal izacão ou a neoformacão metamórficas a serrcitas muito
frnas, com comprrmentos de grãos da ordem de ø,øL mm vrsíveis
apenas no 1 imit e de resol ucão dos microscóp ros ópt icos . Desse

modo, boe part e da orrent acão preferenc ial vrsÍvel deve eer

devida a reorient acão mecân ica de 9rãos c i ást icos, como most ra o

modelo da {rgura t4 (Ramsay & Huber, 1987). Notar que neste
modelo, o I'R¿?r-.lr gerado nos estásios rntermediárros da deformacão
progressrva assemelha-Ee a uma cl ivagem de crenulaCão mal

rmplantada, embora de fato corresponda à prlmelra clrvagem de

orrgem t ect ôn ica da rocha
Na fot omlcrografia ?4 most ra-se a rel acão da rnt ensrdade do

f'sål'rc da clrvagem ardosr,ana com a rntensrdade da deformacão

finÍta

origem clást ica, restringindo-se a

5.3 .2 Xist osrdade

A xrstoErdade drferencra-se da clrvagem ardostana pela malor
recrist ai rzacão e granul acão dos 9rãos mlnerars met amórf1co5,

sendo arbrtrárro o 'l rmite entre os dors t rpos. Na área estudada,
é a estrutura predomrnante nos biocoE Apiaí, Andorrnhas e

Costeiro, essocrada às condrcões metamórfrcas mats enérgrcaS
relnantes, Nessas áreas a xrstosrdade é caracterrzada em geral
como uma lol ração rnt ensa assoc rada a fort e achat ament o e

est rramento dos agregados mrnerarE. Nos blocos Costelro e

Andorrnhas são muito raras as dobras com xrstosrdade plano-axra1,
restrtngindo-se e algumas pouc.aE dobras cent imétrlcas e

decrmétricas rntrafolrars. 0 bandamento comPosit rvo cent Ímétrrco
ou malE espesso, provavelmente correspondente ao acamamento

rel rqutar, esta normalmente rOmprdo e eEt rrado, e Paralelo à

xrstosj.dade Essa estrutura apreEenta-se freqüentemente redobrada
de modo comp 1 exo .

Nos blocos ao sul do Rrberra, prlnclpalmente no Costeiro, a

xistosrdade às vezes apresenta-se ao mlcroscópro como um



FIGURA ì4 - Estógios
niente do deformoçõo
r 987 ).

t, 
/,

, ií;ù
// /{/'1,

X

It
t/

-þ-z
/l

Y

99

lq Rrr

I

I

I.

Erxos 9E
DE FORMAçAO

progressivos no desenvolvimento do fdbric provg
tectõnico de um folhelho ( Romsoy A H u ber ,

8\ -

tog )z

Ñ2

w4
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idëntico. A comodo 5 mostro o ef eito do espesEu-
ro do comodo (visco¡idcde 5 : J) ( Romberg, ì 964;
opud Romsoy, '1967 
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bandamento submil imétrico de quartzo e micas, lembrando um

bandament o d i lerenc iado, Porém sem aPresent ar c ì arament e uma

c1 ivagem de crenulaCão associada (Fotomicrografia P9), em

qual quer cort e gue se faca . Em al guns c a5os, est a xrst osrdade

deve ter-se originado da recristai izacão de uma cl rvagem de

cì-enul aCão ant erior, com o Cresc rment O das m:'cas e Out ros

mÍnerars metamórficos obl iterando a mtcroestrutura anterior.
Nos xrstos do Bloco Costeiro, é comum ainda a observação de

porfirob I ast os ( granada, b rot it a,

(Fotomrcrograftas eq a 31).. EEtes freqüentemente Preservam

rel íquias de ume foi iaGão pretérita Esta caracterÍza-se Por

rnclusõeÉ àl rnhadas demarcando uma fol racão rnterna (Sr )

ret rì ínea a levemente encurvada, dÍscordante da lol iacão externa
( So ) que se apresent a fort ement e m:.erodobrada Içt o sugere que

esses porfiroblastos são póE S,c e pré- a sÍn-S='., e que e

fol iação ext erna d por vezes oriunda da recrrst al rzacãq rntensa

de uma crenulacão. 0u então que a xlstosidade seia asËoc:.ada a

ume deformacão rot ac Íonal , sendo ent ão a c I rvagem int erna

drscordante uma rel íqura dos seus prlmeiros estágros de evolucão

5.3.3 Cl ivagens de crenul acão

As cl rvagens de crenuìaCão na área corresPondem a

mÍcrodobrament os de amp I rt ude Eubmi I rmét rrca a subcent rmét rrca,

afetando uma fo1 iaCão antertor bem defrnida pela orlentaCão de

frlossilrcatos (Fotos 33, 36 e ó1) A orl'entacão da mlcas nos

estaurolita, cordrerita)

flancos das mrcrodobras defrne a cl rvagem

{requentemente bandamento drferenciado (Foto 6ó), pela concen-

t racão de mrcas e remoGão do quartzo dos flancos das mlcrodobras
(Fotomicrografras t?, 13, L6 e ?7), Provavelmente Por drssoluCão

sob pressão do quartzo. 0 bandamento drferencrado pode 5er

drst rnguÍdo daE laminaCões finas sedrmentares pela sua

regularidade em esPaGamento e rrtmrcrdade (Foto óó), quando

comparado com estas últimas (fotos 55 e 5é). Localmente, Podem

ser observadas c 1 i.vagens de crenul acão sobrePost as ( Fot o 33 e

Fot omicrografra 2B ) . São observadas dobras mesoscóp rcas com

clLvagem de crenulaCão em PosiGão Piano-axraì (fotos 37 e ó5).

As cl ivagens de crenulacão finas, associadas a bandamento

dr ferenc rado, t endem

Desenvol vem

a oc orrer somen t e no5 nl.ve15
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predominantemente micáceos, interrompendo-se nos níveis mais
quart zosos . As fot omrcrograf¡as 13 e 14 são exemp I os c 1 aros
d isso .

No Bloco LaJeado ocorre uma cl ivagem de crenulação
submil imétrica, associada a bandamento diferencÍado (FotoE 33 e

36¡ Fotomicrografias 13 a 1ó), que tende a formar ângulos altos
com a clivagem ardosiana ou xistosrdade, mostrando balxos
mergulhos para E. 0correm
sobrepostas (Fotos 33), mas são raras e restritas às porcões
puramente peiít icas Localmente, malE precrsamente na estrada de

acesso ao Barrro do Lajeado, a primeira cl rvagem de crenuiacão
frna, domlnante
dec rmet rtcament e , com p I anos-axrais emp Ìnados e erxos sub-
horrzontalrzados de direcão NE, com uma segunda clrvagem de

crenul acão em posicão p 1 ano-axral . Excecão ocorre dent ro das

zonaE de clsalhamento, como a da Frguerra e do Paimital, guando
podem ocorrer até duas crenuiacões sobrepostas e subparaleias à

xrstosrdade.
0 sub-bloco do Calabouco apresenta srtuacão drst tnta, com

clivagens de crenulação frnas local rzadas, com drrecão ENE e

mergul hos al t os para Nt^J

No Bloco Ribetra, ocorre uma cl rvagem de crenulacão frna que

tende a ser subparalela à xrstosrdade. A ocorrêncra de c1 rvagens
de crenul acão subparal el as a xrst osidade ou c I rvagem ardosrana
merece al gum exame Ambas est rut uras são geradas supost ament e no

plano de maror achatamento do el rpsó:.de de deformacão frnrta Não

deve ser possÍvel então a {ormação de cl rvagem de crenuiacão em

batxoE ângulos com a xlstosrdade, Já que neste caso a xrEtosrdade
serra lntensificada, e não m:.crodobrada. Para dobrar uma foi racão
pré-exrstente, esta deve estar numa drreção que tenha E:.do

encurtada, e não estrrada. Estas consideracões levam a crer que,

5e esse paral el rsmo ocorre, e devrdo a reortent acão das duas
clivagens por um achatamento posterr.or, totalmente separado no

temPo ou progressrvo com aquele que gerou lnlcralmente a

perturbacão do mrcrodobramento associado à c I rvagem de

crenul acão Esse achat ament o t erra que est ar em posrcão t al qu€

possa drmrnulr o ânguio dredral entre elaE (ver rtem 7.4)

,u

-t,!

!
)

ì

clrvagens de crenulacão mals finas

nest e t recho da área, est á dobrada
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No Bloco Andorinhas as clivagens de crenulacão mostram um

padrão complexo. Na região do Garacuí e João Sura, uma clrvagem
de crenulacão fina costuma ser a loi iacão principal visível
Apresent a orrent acão em geral por vol t a de E-l¡l e mergul hos al t os,

mas encontra-se afetada por dobras com plano-axial empinado de

drrecão geral NNE e elxos com carmento para NE, assocradas a uma

clivagem de crenulacão mais espacada com eEse direcão (Foto 59)

Na região do rro Pardo, no trecho entre Andorinhas e Barra do

Turvo,ocorrem freqijentemente duas cl ivagens frnas sobrepostas,
assocradas a bandamento diferenciado (Fotos 6L e Fotomlcrografras
27 e ê8). A leste dessa região, na cunha final do bioco
Andorrnhas sob o Mármore da Tapagem, as c I ivagens de crenul acão

tâm direcão predomtnantemente ENE, com altos mergulhos.
No Bioco Costeiro as cl rvagens de crenulacão frnas tendem a

eer obl iteradas peìa maior recristal rzacão metamór{rca Excecão

são os fili.tos da Formacão Captru, onde por vezes uma folracão de

crenulacão frna, empinada, com orientacão ENE, é a lolracão
prlncrpal .

NoE Xistos Turvo-Areado, como discut ido no rtem anterlor, a

xistosrdade da rocha por vezes parece ser uma segunda folracão
metamórfrca ao menos (S..¡*. ), lembrando uma crenulacäo fortemente
recrist ai izada Uma crenul acão ma15 espacada, emp inada e com

drrecão NE, afeta essa estrutura.

5.3.4

0s mármores dos blocos Aptaí e LaJeado apresentam comumente

camadas cent rmétricas a decimétrÍcas com diferentes competências
mecân1ces, o que 1 eva ao desenvol v:.ment o de boudins , quando essas
camadas são est rradag, e de dobras por bucl<'I ins, guando são

comprimidas
i A îrgura 15 rlustra o desenvolvrmento de dobras por butl<'!ins

em camadas com competânclas mecânicas (viscosidades) e espesEuras

drstrntasi quando submet idas a uma mesma deformacão frnita As

fotos 1 a 4 e 3e mostram drversos aspectos do dobramento Por

Dobras

buck I ins de mármores da área eEt udada

incompetentes Eão amoldadas entre as camadas de mars comPetência,
as quats controlam o desenvolv:.mento do dobramento\ As camadas de

maior competência tendem a desenvolver dobras de classe 1B ( a

As camadas marg
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espessura da camada dobrada se mantém constante), ou 1C, enquanto

que as tncompetentes tendem a desenvolver dobras de classe 2 ou

3. O resultado por vezes dessa alternância é que as isógonas são,

F.|-{:r5!il?,{rú¿?¿r , Paralelas entre 5}, quando atravessam a9 vár:'aE

cemadas, e o conJunto resultante assemelha-se ao produzrdo Por

dobras purament e srmi I ares ( c I asse ?) . 0ut ras vezes, 9uãñdo uma

séri.e de camadas com egPessuras e

dobrada, o conJunt o pode assumlr um est i 1 o desarmôn rco com

algumas camadas, formando por vezes dobras com aspecto convoluto
ou pt 1gmát ico . Essas camadas Por vezes chegem a formar " l aGos" ,

que , no ent ant o , não se rePet em nas camadas adJ acent e5 , e não

devem ser rnt erPret ados como redobrament os .

0utro aspecto asEociado ao contraste de competência entre
camadag é a formação de dobras em cúspide (Fotos 4,7 e 35) 0s

ápices agudo-= lormam-se nes camadaE rncomPetentes, e os

arredondados dent ro das camadag comPet ent es . Tars dobras 5e

formam em condÍcões de baixo contraste de ductibilidade (modelo Êl

de Ramsal & Huber tgA7, P. 418).
A drstribuicão da deformacão ao redor das camadas mars

competentes, em melo de alto contraste de comPetêncra, pode

assumrr formas comPlexas (Frgura t6). Isto reflete-se no arranJo
da {ol raCão "p i ano-axral " ao redor da dobra, como se vê naÉ

figuras 17 e L9

0s nívers arenosos mals grossos e conglomerát rcos dos

núcleos doE ant rcl rnars do sem Frm e da Brqurnha aPr€sentam em

gera1 dobras aoert as a suaves, de dlmensões mét r1cas,
aproxrmadamente do t ipo Pareielo (classe 1B) , asslm como os

metarenrtoE da FormaCão Serra da Boa V:.sta no flanco sul do

Sinc I rnal do Cal abouço Já os quart zrtos no fl anco nort e do

Srnclrnai do Calabouco Podem moEtrar dobras mals aPertadas, com

espessamento de áprce. 0s metassrlt rtos e fil itos aPresentam

dobras com perfrs al t ernant es ent re as c I asses 1 e 3,

conf igurando uma padrão .{r"i:rssJ ,.¡}'.f¿ir.r Ermilar (classe ?). .;No Bloco

Laj eado ocorrem t ambém esporad rcament e dobraE mesoscóP rcas com

clrvagem de crenulacão frna em posrcão pìano-axral (Foto 37) Em

perf i1 são abertas a f ecl,aOasl e anál rse de isógonaE revela mal.s

uma vez alternâncra entre ", claEses 1 e 3, noE várros nivers
dobradoE.

comPetêncÍas dist rntas é
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A-'il,

U,

FIGURA. t6 - Fodrões de clivogom em dobros, com encurtomento inl
ciol porolelo òs comodos: f orte ( c ), mediono (B ) e inexistente (A ) o
desenho ( D ) moslro o geometrio de umo dobro e clivogem modif icg
do por umo deformog6o homogêneo com encurtomento pcrpendiculor b
sr¡oerfície oxiol. A comodo P é mois competente que o e (Romsoy
A Huber, 1987).
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FIGURA '17 - Podrõo de distribuiçõo do clivogem em torno
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FIGURA l8 - Microdobromento no chorneiro de dobro dg

cimótrico em metorritmilos. Assimetrio em Z, M ou 6,
conforme o posiç<io no dobro. Nolor que nos floncos
do dobro moior o estruturo é predom inontemenle ro

to e poro le lo.
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FIGURA ì9 - Dobro métrico de comodo quortzítico em

meio o filitos. A clivogem plono-oxiol mostro-se 1o!

temente refrotodo, opresentondo-se como clivogem de

crcnuloçõo nos filitos e clivogem de froturo nos

quo rtzitos (ponto AP '132, próximo oo Lineomento R i-
beiro).
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'{

FTGURA 20 - Podrõo de isogonos poro dobros em escolo de

of loromento o) Fi litos Águo Su jo ( dobro com clivogem de

crenuloçõo plono - oxiol ) b) Mórmores de Formoçôo Boirro do

serrc c) Mórmores cio Formoçõo Posso Vinte, no zona de

Cisolhomento do Polmitol. d) Metorenitos do Forrnoçõo Scrro
do Boo Visto.

2m
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Nas zonas de cisalhamento com movimento do trpo lnverso ou

de empurrão que afetam as rochas do Bloco Laieado, o padrão de

dobras modifica-se. Tanto da zona sob influência do Lrneamento da

Frguerra como da Zona de Crsalhamento do Palmttal, observam-se

dobras fechadas a lsoc 1 inais, com áp ices bast ant e eEPessadoE,

flancos adelgacados e Por veze5 romprdos (Fotos B, I e 11 ),

assoc iadas por vezes com øjrl'oárr¿¿¿f.rnage de Pequenas camadaE

(Foto le) Pequenas dobras em barnha foram observadas na zona de

influênci.a do Lrneamento da Figuetra, na Zona de Crsalhamento do

Palmital (Fotos I e Iø) , e são relatadas por Pires ( 199Ø) na

Falha de Arapongas. NesEas farxas, a fol racão tectônrca é mars

intensa e paralela aos contatos I itológrcos. Na Zona de

Crsalhamento do Pâimrtal, desenvolve-se também uma clivagem de

crenulação fina, aEsociada a dobras mesoscópicas fechadaE, 9uP na

porCão cent ral desEe zona de c lsal hament o guase que ee

pãralel Ízam com as dobras com xtstosrdade Plano-axial . Em um

I ocal , observaram-se duas "9eracõeE" de dobras dec rmét ri'cas com

crenulação plano-axta1, subparalelas à z.c (mesma {igura) A

aEslmetria das dobras e a relaCão dos pianos-ax1a1s com a

orrentacão do centro das z.c. sugerem crsalhamento de Nt^J Para SE'

Na zona de cisalhamento da 6ruta da LaJe Branca, observam-

se , al ém das {erCões ant eriores, Pequenas fal has de emPurrão,

dobras-falhas e lentes Etgmóides (Fotos

t ambém movlment acão para SE.

No Bl oco Rrberra predomrnam em afl orament o dobras

cent imét rtcas a dec rmét r icas , fechadaE e lsoc 1 rnars, com áp rces

espessados e f'l ancos adel gaGados ( t endendo a dobras de c 1 asse ?,

similares) 0s flancos são Por vezes romptdos, configurando
dobras rnt rafol rars assotr radas e ProceEso de fort e t ransPosicão e

ienticularizacão das rochas (Fotos 49, 3Ø, 53, 55, 5ó). Em 9era1,

ocorre uma c I rvagem ardoslana como fol racão p I ano-axral
Localmente ocorrem também redobramento em Ìaco, com dobras

de segunda geracão com esttlo semelhante, Planos-ax1a1s e elxos
subparalelos, porém com clrvagem de crenulacão fina em posrcão

plano-axral . Ocorrem dobras I rmitadas por descont rnurdades do

trpo falha (Foto 53).
Camadas ma15 areno-slltosas e espeSsas podem desenvolver

dobrament o mais abert o e de malor amp I it ude .

?9 e 3Ø), rndrcando
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Ao microscópro, foram observadas dobras por cisalhamento,
com pequenaÊ falhas (Fotomicrografias 35 e 36) ou pequenas zonas
de cisalhamento dúctil (Fotomicrografias 37 a 4ø, em posicão
plano-axral

Nos b i ocos AndorrnhaE e CoEt eiro, dobras com x:,st osrdade
plano-axial são extremamente raras, yestrrngindo-se a alguns
poucos exemp 1 ares observados, lsoc I inais, recumbent es , de fl ancos

rompidos e dÍmensões cent imétrrcas a decimétrrcas (Fotos 6Ø e

64) Murto mars comuns são dobras afetando a xrstosidade e

bandamento litológrco paralelizados, pm geral abertas a fechadas,
com p I anos-axrars emp rnados, t endo c I ivagem de crenul acão em

posicão plano-axral de pelo menos duas geracões sobrepostaE (Foto

ó5).

charnerras agudas ou arredondadas. Apresentam-se {requentemente
em pares conjugados (Fotos 66 e 67) Normalmente não apresentam
fol iacão plano-axial . No Bloco Riberra são maiE comuns em sua

porcão St¡, apresentando-Ee normalmente com superfÍcre axial
empinada com drrecão NNt^j , e erxos vert rcais ou subvert rcais (Foto

54). No Bloco Andorrnhas, na região do Garacui, apresentam erxoE
subhorrzontalizados, sendo melhor observávei.s em cortes vertlcars
(Foto 67) 0correm esporadrcamente no restante da área

0s Á'¡nÁ's aPreEent am perf i 1

5,3.5 êr:¿¿¿/rns e lrneacões de estrramento

Ë¿¿¿¿1 ¿n¡g¡r e I rneacões de est rrament o podem ser observada=
noE t rechoE com malor deformacão da área est udada, onde os

1 it ót lpos são favorávers ao desenvol vrment o dessas egt rut uras .

Nos mármores de Ap raí as camadas maiE compet ent eE most ram-se
freqüentemente boudrnadas e depois dobradas (Fotos 4 e ó) Essa

þou'tinage ocorre tanto nos cortes paralelos ao perfi. I da dobra,
como nos cortes a ele perpendrculares, sugerrndo um padrãc em

"tablete de chocolate". Essa fercão de bo¿¿dins dobrados pode ser
tanto explrcada por duas fases de deformacão, como por de{ormacão
progreEslva, nest e úl t rmo caso est ando a camada numa d rrecão que

é in ic ial ment e est rrada , e depors encurt ada, durant e a deformacão
(ver Ramsa! , 7?67, .

Junt o à Fal ha do Carumbé, a ô¿:¿¡¿t'¡n.rgs desenvol ve-Ee de modo

notável nos mármores de Apiai (Fotos 5 e 13) 0 caráter

de dobra com f 1 anc os p I anos , e
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rot ac ionaì da deformacão é n ít ido . Desenvol veram-se t ambém

lrneações de est iramento e estrlas de atrito (Foto 74> .

Lineacões de estrramento conspÍcuas e bou,!inage desenvolvem-
Ee também no Complexo Gnárssico-MigmatÍtico, partrcularmente nas

zonaE de cont at o com as supracrust ais .

No restante da área, essas feicões são mars raras, só

ocorrendo na presenca de I it ót ipos ou rnt ercal acões mecan icament e

mars competentes.

5 . 3 , ó Est rut uras rúPt eis menoreE

A área estudada é afetada por um denso srstema de Juntas e

al gumas fal has de menor Port e .

Nos metarrrtmrtos do Bloco Rrbeira observou-se localmente um

padrão de pequenes lalhas lístricaE (falhas com plano curvo, eu€

esvaecem ao I ongo de p I anos de acamament o ) chegando às vezes a

desmembrar a estratificacão relrquiar (Fotos 57 e 58). Nos

met arrit mit os de Formacão Gorut uba t ambém foram observadas
feicões semelhantes Não é descartada a hrpótese que essag
pequenas falhas EeJam glnssedimentares, ou, pelo meno9, Pré-
metamórficas.

As fotos 51 e 52 mostram pequena zona de crsalhamento,
predomrnantemente rúpt il , afetando metarrrtmrtos do Bloco
Rrbeira. Apresent a movlment o t ranscorrent e dext ral , com d trecão
aproximada E/ü, sendo provavplmente uma componente srntét rca com

relacão ao Lrneamento Rrbe:.ra
fatramento tectônrco no centro da zona de clsalhamento, o qual

pode servlr de modelo para a estruturacão em fatras tectônrcas em

esca 1 as menores

No Bloco LaJeado, part icularmente na Serra do Sem Frm e no

Vaie do rto Palmrtal , foram observadas pequenaE falhas normals,
com'drrecão NE

Embora eEt as est rut uras não t enham srdo obJ et o de anái rse
pormenorrzada neste trabalho, peÌo menos doiE ststemas marores de

frat uras ext enelvas , de rdades d ist int as , merecem ser c rt ados . Na

região do LaJeado, partrcularmente no Srncltnal do Batrro da

Serra, ocorre um sist ema de frat uras com d rrecão ENE ,

aparentement e assoc rado reg ião de Charnerra desse sinc 1 rnal , o

qual condtcrona as mlneral rzacões sul fetadas filonlanas desta

Not ar t ambém o padrão de
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área.'Na área ocorre também um sistema com drrecão NN[.J, associado
a diqueE de diabáEros sue ind¡.cam extensão na direcão ENE.

5.4 Correlacão Estrutural

0 desenvol vrment o dos mét odos c I ássicos de anál ise est ru-
tural em áreas pol j.deformadas têm incent ivado e general izacão do

seu uso, prtnclpalmente em regiões metamórficas complexas e

afossi I í feras . Os mét odos básicos encont ram-se bem exPoEt os em

I r vros t ext os c omo os de Turner
(t976) .

A reconst rução de seqüênci.as de event os deformaclonars em

terrenos metamórficos tem tradlcronalmente dependido da correla-
ção, ou da comparacão por Eimr I arrdade, de est rut uras malores e

menores ou seqüêncras de estruturas estabelecrdas em pequenas

áreas separadas entre sr.. Parece estar usualmente subentendrdo
que as est rut uras correl ac ionadaE Eão cont emporâneas na sua

orl9em.
O crttérro básico para o estabelecrmento de seqüênctas

delormac ionarE é o da sobrePoslcão de est rut uras . Se a est rut ura

A sobrepõe-se sobre a estrutura B, cada uma delas é atrrbuída e

uma geracão d i st rnt a

Como os afloramentos rochosos não são cont ínuos através da

superfÍcre, é necessárro lancar mão de algum crttérro Para

correlaclonar a estrutura A num afloramento com outra Possivel
est rut ura A em out ro afì orament o separado. 0s crrt erroe
usualmente ut rl rzados são os da orlentacão, est ilo, foi racões e

re1 acões da t rama com mrnerais met amórfrcoE
A lmposs¡.bil rdade do uso da correlacão est rutural a nivel

regtonal for apontada por Park (L969), consrderando, porém, ser
possivel a sua ap I rcaCão em Pequenas áreas. Porém, mesmo em

pequenas áreas, quando não se d rspõe de grandes exPosrCões

rochoses cont Ínuas, necessltando-se lanGar mão de crrtérros tars
como est r I o e orrent acão de est rut uras , os resul t ados podem ser
ambiguos, conforme mostrado Por [.]:.1]iams (197ø, 1985)

A d rvrsão das seqüênc tas est rut urais orogên rcas em t rês ou

quatro fases bem def:.nidas traz a rmpl rcacão de que a deformacão

orogênrca é eprsódrca (ou esPasmódica) em seu caráter,

& t¡lerss (19ó3) e Hobbs ef a/
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consistindo de um pegueno número de eventos compressivos de curta
duracão e amp I a abrangênc ra, os guais são c I arament e separados
uns dos outros, €ñr vez de uma regposta contÍnua e progressrva a

uma compressão prolongada, talvez varlante no tempo e no especo.
Obviamente a seiecão do modelo influencrará consideraveimente ag

rdéias sobre a natureza dos mecanrsmos responsávers pela
orogênese.

ident i ficacão de orupoE de

cões dos grupos de estilo com geracoes esPecíficas
prec :'sam ser demonst radas em cada ca5o, e não

pressupost os .

Hobbs e'f eI. <L97ê)

Em termos de qrupos de estilo (Hobbs ef ¡/ , !976), poderram

Fer reconhecrdos nâ área estudada as segurntes assocrações
Grupo D1 - Abrange ume xrEt osrdade ou c I rvagem ardoslana

(Sr), por vezes plano-axral a dobras (IJr) com acamamento (S'È)

dobrado. Estas estruturas geram i rneações de rnterseccão (Lr ) e

elxog de dobras (B')
ExrEtem , no entanto, varracões de est rlo Ìmportantes

dentro desse grupo. Nas porcões centrais do Subsrupo LaJeado, na

área est udada, as dobras são abert as , com fl ancos cont Ínuos , e

ocorre por vezes uma cl rvagem de crenulacão 1:.na (So) com barxo
mergulho e quase ortogonal a (St).

Já nas zonas de c tsal hament o, como as do Pa1 mrt al e da

Figueira, as dobras D, são fechadas a 1socl:.narE, transpostas,
com (S.r ) paralel rzadú ou subparalel rzado a (Sor,) , com excecão da

região das charnelras das dobras rntrafol iars. A cl rvagem de

crenul acão ( Sr- ) passa a fazer mesmo ângu I o , ou mesmo ser
subparalela a (Sr ) Este meemo padrão mantém-se através do Bloco
Ribeira.

Tomando-se um perfrl ortogonal a5 estruturas, extste, no

entanto, um notável paralel rsmo de (Sj. ) atraves de todo o bloco
La¡eado (excetuando-se a área do Caiabouco) e do Bloco Riberra,
pasEando pel o Lrneament o da Frguelra Est e fat o 1 evou Campanha sf
¡/. (1985, 198ó) a correlacronarem essa estrutura através desses

blocos.
0 padrão muda para os blocos a sul do Ribeira (blocos

Andorinhas e Cost etro ) AÍ as dobras int rafol rarE assoc iadas a

propuseram como mét odo

eçt i 1 os de est rut ureg
de est udo a

Porém, ãs rela-
de doÞrament os

t omadas como



(Sn ) são multo raras. Nestes blocos, esea estrutura (Sr )

encontra-se intensamente dobrada em micro, meso e macroescalas.
Não most ra mais padrões simp I es de orient acao

caracteristrcas levaram Campanha sf .rJ. (1985, 198ó) a correla-
clonarem eEsa xiEtosidade nos blocos Andorinhas e Costelro como

uma estrutura anterror à (S.. ) doE blocos Riberra e LaJeado. E,

com base nesse ractocínio, considerar estas rochas mals ao sul
como mars ant rgas ( "Complexo Setuva" )

6rupo DP - Compreende as clrvagens de crenulações lrnas, com

espacamento em geral submilimétrico, assocradas por vezes a

bandamento diferenciado. Esta estrutura (Sæ) é por vezes plano-
axral a dobras com acamamento (Sq,) e xlstosrdade (Sr ) dobradas
6era l rneacões de interseção LÉ e elxoE de dobras Br., lla:.s
prec iEament e , em t ermos da not acão de Turner & t^Jeiss ( 1?é3 ) ,

corresponde a irneacões Luroro'r' (L"..r.) E L**s*r' (Lr..¡:)
Não são penetrativas sobre toda a área. Porém, é a folracão

tectônrca domrnante em alguns domínros Como Já drto acrma, nas

porcões centrals do Bloco Lajeado faz alto ângulo com (S. ) tlas

em áreas mar.s deformadas, é por vezes subparalela a (5* )

Em al guns 1 ocars pode ocorrer uma segunda c 1:.vagem de

crenulacão fina (So) Eobreposta å primetra (S'')
Grupo D- - Engloba cl rvagens de crenulacão espaGadas e

dobras em f orma de l<'ink', f requent ement e sem f ol racão p l ano-axral
penetratrva. Sobrepõe-se às estruturas doE grupos D,,. p D*,

f requent ement e em al t os ångul os . 0s ít'ink' s ocorrpm por vezes pm

pares conJ ugados .
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EEt as

Campanha ef ¡ i ( 1985, 198ó ) a t rês fases de deformacão
sucesslvas no "Grupo AGungur " Dependendo da rmport ânc ra que se

dê eos cr:.térros de orr.entacão p est i. 1o, bem como a Padrões de

sobreposrcão I ocars, um menor ou maror número de fases pode ser
inferrdo (e.lr. , Prres ef .rJ., 19BP).

De f at o, essa seqajênc ia de t râs a quat ro f ases sobrepost as,

com as traract erist rcaE descrrt as, é comum à maror part e das

farxas de dobramento do mundo, de qualquer idade (Hobbs ef ei ,

L976, p 4Ø7; ver também drscussão que se segue ao trabalho de

Hopgood, 1973) .

Esses grupos de est r I o Ðn , D¿,, D,o f oram at ribuídos Por
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As paragâneses met amórficas associadas às c1 rvagens
tectônicas rndicam gue essa seqüâncra de grupos de est ilo
sobrepostas na área está associada a um progressrvo alcamento do

níve1 crustal em que ocorreu a deformacão, Provavelmente isto é o

mot ivo da similaridade dessa seqüêncÍa de eventos em cinturões
d íspares em rdade e I ocal rzacão

A quest ão dos model os de deformação associados ao

desenvolvrmento das est ruturas será retomada no capÍtulo 7 .

5.5 Reconst ituicão da llacroestrutura

A reconst ituÍcão da macroestrutura geológrca for a prrncipio
mals fácrl no Bloco LaJeado. Neste bloco, â5 estruturas
sedimentares são abundantes, quase sempre indicando topo normal

dos pacot es

carbonáticas e terrí9enas são extremamente nÍtidos. A clivagem
p 1 ano-axral às dobras t em orrent acão bem const ant e . E, pel o meno5

em al guns perfrs, são possívers observacões cont Ínuas dos

afloramentos. TodoE estes {atoreE tornam mal.5 segura a

rec on st ruç ão d a

refracão de

0s cont at os fot ogeoi óg rcos ent re as un idades

reconst rucão Exerc íc ros de reconst rucão geomét rica mars rrgorosa
dessa macroest rut ura no LaJ eado são most rados no próxrmo rt em

No entanto, a ocorrência de desl izamentos :.nterestratos
compl rca a reconstrucão de estrat lgrafra orlgrnal , na med:'da em

que é drfÍcrl est rmar-Ee os deslocamentos envolvidos
A porcão cent ra'l do SubgruPo LaJeado é domrnada Por

macrodobra-, abertas a euaves, com ampl rtude hectométrica, e

comprrmento de onda hectométr1co a quriométrrco (Anexo e, e anexo

3, perfil A-A'). Estas estruturas são os anticlinars da Serra do

Sem Fim ou do l'landurr , da Serra da Br quinha, do Eórre9o Ant a

Gorda, e o Srnclrnal do Bairro da Serra (Frgura 7). AE porcões

centrais epresentam forma eproxrmadamente cr1índr:,ca, enquanto
que suas t ermrnações são cônicas. 0s erxos são NE-S[^J, sub-

horrzont ais, catndo ora Para NE, ora Para St^J. 0s p l anos-ax1a15

têm drrecão NE-St¡, com altos mergulhos, pnì geral para Nt¡. Mostram

uma certa assl.metrra, com flancos Nt^l mars longos, rndrcando
vergênc ia para St^J

macroest rut ura . Vergênc ra de dobras menores e

c 1 rvagens foram mét odos auxi I rareE nest a
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Na resião próx:.ma ao Lineamento da Figueira, desenvolve-se
ant rc 1 rnal fort ement e assrmét rico com f 1 anco SE rnvert ido e guase

vertrcalizado. As rndrcacões de flanco inverso são o mergulho de

acamamento malor do que o da clivagem ardoslana Plano-axral, a

assrmet rra de pequenas dobras ( Fot o 35 ) apont ando ant ic I rnal para

Nl^j, e estratif icacões graduais indrcando topo lnverso (Foto ?7).
Esse conjunto de macrodobras configura em mapa uma lorma de

"cabeca de pássaro", delineada pelos mármores da Formacão Bairro
da Serra . Est a forma sugere um padrão de redobrament o em

cogumelo. Porém, não se obtrveram em cemPo evidêncras de lases de

dobramentos sobrepostos que pudessem confrgurar um padrão em

cogumel o com a orrent acão apresent ada. 0 desenho most rado em maPa

pel as macroest rut uras dessa área é rnt erpret ado ent ão como

resultado da intersecão com a Èopografia dos ant rcl inais do Sem

Fim e do Córrego de Anta Gorda, e do Srnciinal do Balrro da

Serra, etm funcão de suas termrnacões cônrcag, dr.spostas de forma

escelonada.
Devrdo ao carment o de elxo em sent :.dos opost os, os

ant rcl inars do Córrego de Anta Gorda e da Serra do Sem Frm,

formam na regrão do Roncador ( "Pescoco do pássaro" ) uma sel a

estrutural A região logo ao norte de Bombas ( "ombro do pássaro" )

deve nest e cont ext o lormar um braqurssrnc I rnal . Porém os dados de

campo não foram conclusrvos em tal sent rdo

Sobreposrcão de dobras na escala da macroestrutura pode ter
ocorrrdo na regrão de entorno do 6ranrto Itaóca, onde a

drsposrcão das est ruturas com orlent acão i^l -S. deve ser por causa

do ef e:.to de baioneamento (bal Ioon¡ng) assocrado a lntrusão do

Itaóca.
0 flanco norte do Ant rcl rnal da Brqurnha (ou flanco sul do

Sinclrnat do CalabouGo) apresenta uma sucessão de pacotes

carbonát r.cos e t errigenos espessos,

deformação assocradas a al9uns desses contatos (as prÌnctPa15

denomrnadag de zonas de clsalhamento do Palmrtal, ArePongas e

0nça Parda), e por vezes também rnternamente aos pacotes (como na

Gruta da LaJe Branca). EsEas ferçõeE, acreecrdas da esPessura

aparent e muito grande desse flanco, sugerem a repet rcão de

trechos da coluna estratigráfrca, por empurrões ao lon9o de

cont at os e camadas .

com fatxas de malor
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Pires (L99ø) interPreta, Por similaridade de ambientes

deposicronars, que as seqüências Serra da Boa Vista e Betari,bem
como as seqüências Gorutuba /Passa-Vinte e Furnas-Laieado, seiam

correlatas, separadas peia "Falha de AraPongaE" . Os Fil itos ¿igua

Suja serlam um fácies de talude da plataforma carbonát rca.

Segundo esse aut or, haveria ai.nda repet icão por dobrament o ent re
parte dos mármores do Bairro da Serra com os da Mrna de Furnas

A hipótese mais srmples é sue se teria a repeticão do Par

unidade terrígena basal/unidade carbonát ica suPerior Por três
vezeE, (Betarr/Bairro da Serra, Éí9ua Su¡a/l"l rna de Furnas, Serra
da Boa Vista/Passa Vinte). Esta hipótese é também sugerida pela

drspos:.Gão reglonal dessas un:.dades, mas faltam ainda crttérros
seguros de correiacão Para adotá-la

0 Sinclinal do Calabouco é delineado em sua parte externa
por serras al ongadas sust ent adas pel a Formacão Serra da Boa

ViEta, sendo ocupado na parte interna pelas formacões Passa Vrnte

e Gorutuba, além do Gabro de Apiai As evidêncras de polaridade

estrat r9ráfrca rndrcaram toPo normal Para as rochas que o

constÍtuem, caracterizando de fato um "51ncllnal". No entanto, os

cont at os basars da FormaCão Gorut uba são t ect ôn lcos, sugerrndo a

sua alocton¡-a com relacão às unidades subiacentes.
Uma das hrpóteses Lnlciars, confrrmada no transcorrer do

trabalho, lor de que os quartzrtos e metarenitos nos flancos do

Srnc 1 rnal do Cal abouco pert encam t odos à Formacão Serra da Boa

Vr st a As argument acões em cont rário baseavam-se nas d r ferencas

de estilo delormactonal entre ambos oE flancos Porém, a

cont inuidade físrca e a variacão progressrva da deformacão

moEtram que a hrpótese mals srmpìes é de que se trata da mesma

unrdade Aspecto também interessante na disposicão desta unidade

é a m¡rl-ossfl-:cc*{o que ocorre no fianco Nt^l , logo a 5ul de crdade

de ApraÍ. 0s quartzitos,
aparent eS de cent enas de met ros em mePa, são reduzrdOs
progressivamente a ume farxa estreita de poucos metros, Junto a

Fal ha do Carumbé As t ext uras de roche acompanham est e est rrccão,
passando de met aren it os pouco deformados at é ul t rami I on rt os

No ent ant o, a rel aCão da mlcro e mesoest rutura com a

macroestrutura não e simples na área do Srncl inal do Calabouco

No flanco sul do s1ncl rnal , abarxo da Zona de Cisalhamento do

que mostram a NE de ApiaÍ espessuras



Palmit al , observa-se
rel iqular cort ado por c 1:.vagem ardosiana, ambos mergul hando para

Nt^J, sendo a últ ima com valor maior de mergulho. O f lanco norte
apresent a, no ent ant o, xrst osrdade paral el a ao acamament o , ambos

mergul hando para Eul . Na porção cent ral , ocupada pel a Formacão

Gorut ub a ,

penetrat rvas. 0corre uma cl ivagem ardosiana, disposta em leque e

lechando para o centro do sinclrnal, e uma c1:.va9em de crenulacão
com direcão NE e mergulhos fortes para Nt^J (Anexo 3, perfil B-B').
Pode-se supor que, antes de um padrão de sobreposrcão de fases,
essa configuracão possa ser expl rcado por um modeio de piso e

rampa de empurrão (Sanderson, 198e).
A reconstrucão da macroestrutura no Bloco Riberra é mars

ctifÍci1, em vrrtude da freqüente transposicão do acamamento em

escal a meEoscóp ica da ausênc ra de pacot es mals espessog
facilmente delrneávers, e de camadas-9u1a. No entanto, foi
possível localmente tnfertr a macroestrutura e a estrat rgrafra
orrgrnal com base no mapeamento de unrdades I rtoiógrcas e da

perseguicão de camadas de quartzitos e conglomerados, do uso da

pol arrdade est rat rgráfrca e, secundarrament e, no uso da vergênc ra
de dobras menores e de clrvagem (relacão angular de S- E S*,

LL7

uma relacão srmp 1es, com acamamento

ag cl rvagens tectônicas não são

Bel l, 1981 )

faixa ao redor do rro das Pedras, ent re Iporanga e a Serra das

Andorinhas,
Na regrão da sede da Fazenda Rro das Pedras, e possÍve l

observar em fot o aérea fercões sugest rvas de um áp rc€ de

macrodobra, através de crrEtas morfológrcas aEEocradas a nívels
métricos de metarenrtos Tentat rvas prel rmrnares para defrnrr
esse áprce de macrodobra no campo foram rnfrut iferas Real rzou-se
camrnhamento atravéE de drenagens que cortavam a região de

charnelra da dobra, mas somente em metapel rtos 0 resultado for a

observacão de uma foi racão de transposrcão nos metarrrtmitos, em

posicão plano-axral com relacão a possÍvel dobra, e não o

fechamento das camadas na região de charnerra Mars tarde, optou-
se pel a persegutcão no campo dos n ivers de met aren tt os gue

produzlam oe ressaitos morfoiógrcos observados em fotos aéreas.

Essa recomposicão for possível prrnc rpal ment e numa

totalmente

For possivel
caminhamento, que esses nívers de metarenrtos realmente

ent ão provar-se, apesar das d r frcui dades de
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desenhavam uma charneira de dobra, âP€5är da conEt ânc ia da

orrentacão da folracão de transPosicão noË metarritmitos frnos. A

observacão da polaridade estratigráfica ao longo das estradas de

Iporanga a Barra do Turvo e Iporanga a Eldorado mogtrou que se

trata de um antÍclinal, com eixo de caimento Para St^J

Essa macrodobra for consrderada como "defintda", enquanto
que outras logo a sul nessa área foram consideradas como

" rn feri.das" , J á que foram del ineadas com base em pol arrdades
est rat ¡gráficas e vergênc ias .

Essa reconst rturção das macrodobras na região entre IPoranga

e a Serra das Andorinhas permrt iu também que 5e inferisse um

posEível empllhamento sedrmentar or19:,nal. No núcieo dos

ant Ícl inais observou-se a ocorrêncra Predomtnentemente de uma

asriocracão com oE metargil rtos mact cos ( folhelhos pelásicos?) com

metabasrtos e locaimente pequenas formacõeE ferriferas, enquanto
que no núc1eo dos stncl rnars observou-se a predomrnâncra dos

met arrit mit os Separando as duas asgoc tações, observam-se n Íver E

de met aren rt os e de met acong 1 omerados . Na Formacão Iporanga a

sit uação é semel hant e, com os cong I omerados e brechas dessa

unrdade aÉsentando-se sobre os metargrl rtoE macrcos ("frl:'tos

roxog" ) , passando Para clma para metarenrtOs e deporg

metarrrtmrtos. A FormaCão Iporanga epresenta, no entanto, com

recorrêncras ci e aren:.toE e conglomerados, a1ém da granulacão em

geral um pouco mars grossa dos n ivers de pel it os, em comParacão

com a Formacão Perau

Uma reconst rtu:.cão da possivel est rat rgrafra orrglnal Para

aE formaCões Iporanga e Perau é most rada na Frgura ó3 A

drscussão de suas rmpl rcacões em termos de sedrmentacão e

Caleogeografra é fe:.ta no capítulo 11. Nos demars blocos a

reconst it urCão de macroest rut ura , ao n Íve I de se recomPor a

estrat Ígrafia orlginal , não for possivel . Deve-se isso a ausêncra

ou rarldade de evrdêncras de topo e base de camadas, o malor grau

metamórfico, e mesmo a maior complexrdade das estruturas. AE

macrodobraE in fer:.das são, em geral , de ea ou 3^ geraqões A

tectônrca de zonas de crsalhamento de baixo ângulo, Provocando

aloctonra de unrdades, também Provoca di.frculdades de monta.

O llármore da Tapagem aparenta configurar uma estrutura
srnformal , conforme atesta sua drsposrcão em maPa. 0s contatos
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com os xistos gubjacentes parecem ser de natureza tectônica em

al guns I ocais, o que 5u9ere a sua al oct on ra .

No Eloco Costeiro, por exemplo, o empilhamento observado da

Formacão Cap rru sobre os Xrst os Set uva e est es sobre o Comp 1 exo

Gnárssrco-Migmat ít ico d ¿e natureza tectônrca, dado por zonas de

clsalhamento parelelas aoE contatos, assocrados com mrlonitoE e

retrometamorfismo. A superfície dessas zonas de cisalhamento está
dobrada, formando o núcleo do HonJolo ou da Barra do Turvo.

Fora da área mapeada, mas próxrmo aog seus lrmites, ocorrem
duas macrodobras com superfÍcie axral NNE e elxo com carmento na

mesma direcão. Aparentemente são tardias, com uma cl rvagem de

crenuiacão espacada como fol racão plano-axraì Uma é observada ao

norte da área, afetando quartzrtos da Formacão Serra da Boa V:.Eta

e calcrossil rcát rcas da Formação Água Clara. 0utra ocorre a Sl,^J da

área est udada, a nort e da sede de Fazenda Prrmavera, Eendo

del rneada por crtsta quartzít rca em mero a xrstos do Bìoco
Andorrnhas ( Figura e ) . Dent ro da área est udada, não foram

encontradaE macrodobraE com con{rguracão srmrlar a estas.

5.5. 1 Perfrs geológrcos

A const rtuicão do Vale do rio Betarr como um corte profundo
nas est rut uras geoi óg lcas do Bl oco do LaJ eado , bem como o

razoável nÍvei de exposrcão das rochas, pelo menos em termos oe

regiões troprcar.s úmidas, proprcÍou que se tentaEse conEtrurr um

perfrl 9eo'l ó9rco através desse bloco com técntcas geométrrca.-

mais precr.sas (Anexo 3) 0 ob jet ivo f or tentar- mrnrmlzar as

rnferânc ras na ext rapol acão dos cont at os de subsuperfÍc:.e e a

correÌacão entre nívers expostos em diferentes Locarg, ou, pelo
menos, mant er esEas rnferênc ras dent ro de I rm:.t es defrn rdos por

critérros geométrrcos. Os fortes deEníveis topográlrcos <8øØ-9ØØ

metros) e o bom nível de exposrcão e de dados em várras cotas
drstrntas permrt ru que se drspusesse de dados drstrrbuídos também

em profundrdade, pel o rrnos nessa larxa de at e 9øØ met ros de

desnÍvel
Em resumo, o procedimento adotado lor o segurnte:
1 ) For defrnrdo um traco do perfrl (ou seja, a intersecão do

plano do perfil vert rcal , com o terreno) o mars
perpendrcular Þossível às estruturas
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Optou-se, então, Por um traco suavemente curvil Íneo, já
gue aE estruturae desse blOco mostram uma rnflexão
regional suave. A escolha do perfil ao longo da resião do

Rio Betart e da estrada Apiai a Iporanga se deu também

pe 1 o fat o de at raveEsar Porções Predominant ement e

cil indrtcas das macrodobras, facrl itando a ProJecão das

at itudes Para os Perfis.
e) Def rni.u-se l inhas de rebat j.mento ou ProJeCão no perf il . 0

principio subjacente for o da Proiecão axial. EssaE

lrnhas foram definidas como Paralelas à dlreGão do

acamamento e dos tracos axiars das dobras. Como esEas

est rut uras são guavement e curvi I ineas na área, o

rebat iment o das eEt rut uras PerPend icul ar Para o p I ano de

perfil em geral não é e oPcão mais correta, podendo levar
a distorcões na local izacão relat rva doE Pontos

rebat rdos
0s óados foram então proietados no perfil, dentro de uma

faixa na qual es macrodobras fossem aProximadament e

c r I índrrcas, com el.xos sub-hor lzont ars Cada pont o f ol
então rebat ido para o perfil segundo a sua cot a

topográf :.ca e Paralelamente às 1:.nhas de rebat rmento mals

próxlmas.
3) Segundo esse Procedimento, for ProJetado no Perfrl o

mergulho de cada ponto com medrdas de acamamento ou

xrstosrdade
4 ) Foram rebat rdoE do mesmo modo os cont at os maPeados, as

formas mor{o1óslcas mals elevadas, a estrada e o Rro

Bet arr .

5) FOram desenhadoE Os t raCos geraIS do aCamament o, segurndo

as at:.t udes Ì ançadas, dent ro de uma farxa com razoável
dens.rdade de dados, fazendo com que, dentro desges

lrmrtes, a estrutura losse o menos rnterpretada
possivel.
TraCaram-se rsógonaE das dobras magrosCópIcag asslm

reconst rt uÍdas , vrsando obt er o t rpo de perfi I de dobra e

comport ament o das rsógonas em cada I rt o1 og ra

0bt eve-se , ent ão, o padrão de rsógonas Para cada un idade

e lrtologra (Frguras ?3 a ?5), rePresentado por grá11cos

6)
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representando o mergulho da camada ( ô ) versus o ångulo
entre a Ísógona e a reta normal à camada (ó) (Ramsay &

Huber, L?47 ) .

7 ) 0s cont at os foram ext rapol ados para c lma e para barxo
dessa faixa "segura", ut I I rzando-se do mét odo das

:.sógoneE (Ramsay & Huber, t987) Como alternatlva,
tentou-se também construir o perfil pelo método de Busk

(Ragan, t973, Ramsay & Huber, ¿p.cjf. ).
As prrncipais conciusõeE da aplicacão desses métodos Podem

ser resumrdas da manelra que se segue. Enquanto que os pacoteE de

metarenrtos e metaconglomerados da base da Formacão Betart e da

Formacão serra da Boa vista tem dobras de classe 1A' os marmoree

da Formacão Barrro da Serra apresentam dobras de classe 3, e og

met assi 1 t :.t os do t opo de Formacão Bet arr dobras de c I aEse 1C .

Anáirse de dobras mesoscópicas dessas litologras (Frguras ?Ø e

?t> most ram al t ernânc ias dessas várras c I asses em cada camada,

resul t ando em 9eral numa dobra com padrão "grosso modo" simi i ar
(classe e). 0u seJa, podemos drzer que as macrodobras do Bloco

Lajeado apresentam razoável espessamento de ápice, aproxrmando-se
mals de dobras stmrlares (classe ?) do gue de dobras paralelas
(classe 1B), com excecão dos pacotes mars comPetentes de

metarenrtoE e metacongiomerados, meEmo asgrm somente nas áreas
com de{ormacão mars barxa Esta conclusão também é reforçada pelo

rnsucesEo na reconst rução do perfr I pel o mét odo de Busk , que

pressupõe dobras do t rpo paral el o

0ut ra conc I usão rmport ant e refere-se à corre i acão ent re os

vários nÍvers do Bloco Lajeado (Anexo 3) A reconstrucão pelo

método das rEógonas mogt ra que o nível de mármores que rnc ì ut a

Caverna de Santana é perfeitamente correlacronável lateralmente
com os mármores do Srnc 1 rnal do Barrro da Serra, ( na Serra dos

Macacos ou dos Mottas), e também com o nível que aParece no

flanco rnvert rdo Junto ao Lrneamento da Frguerra. Já os Fil rtos
Ägua SuJa e os Mármores da llrna de Furnas Passam "Por cIma" da

Serra dos llacac os , most rando que , ou se t rat am mesmo de n i ve r s

mals actma na estratrgrafra, ou são rePet rCões por emPurrão,

colocados tectonrcamente sobre as un:.dades sotopostas.
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ANÄLISE DE ORIENTACÃO

6.L Introducão

A aná1rse de orlentacão das estruturas mesoscóPlcas maPeadas

é feita aqui por métodos guantitatlvos, a1ém dos Procedimentos

usuais normal ment e ut i I rzados

obrrgatoriamente produzam um resuitado melhor do que a anál rse

qualitativa ferta Por um geólogo exPerrente, eles fornecem

parâmetros mars objet ivos Para a comParacão dos resuitados
ASslm, Certos problemaS, coloCadOs qUandO Se tente anal:.sar

dragramas cje f¡o¡-¡r:, podem ser resolvrdos quant:.tatrvamente. TarE

quest ões rnc I uem

1) se o número de dados é sufrcrente ou não;

Embora og mét odoE est at Íst rcos

e) se existe orrentacão preferencial claramente defrnida ou

a drspersão e murto alta;
3) se a drstribuicão é do trpo gurrlanda ou pontual,

4) qual é a orlentaCão médra ou o elxo PI de uma famÍ1ra de

dadoE;

5 ) se a at rt ude do elxo PI ou da orlent aCão méd:'a de duas

famil ras de dados adJacentes é 19uaì ou dr{erente

Proced rment os adot adoE6.?

As atrtudes de elementos estruturars foram med:.das no camPo

com búEsolas do trpo CLAR, tomando-se para Planos o rumo azrmutal

do mergul ho e o vaì or do mergul ho , med ldas em graus , e Para

I rneacão o rumo azrmut al do carment o e o val or do catment o 0s

várros t rpos morfolóSicos de estruturas foram discrlmLnados

conforme a descrrCão do capítulo anterlor, e suae medrdaE

arqurvadas seParadament e nos vár:'os camPos das frchas de

descrrcão de afloramento.
As medrdas de at rtude de cada afloramento foram

posterrormente drsitadas e arqurvadas em drsquetes de

mlcrocomput ador, const rt urndo um banco de dados Est e Permit:'a o

fácil acesso aos várros t rpos de dados de cada afloramento, e a

quant rt at ivos não
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combinacão desEes em domínios marores. Foi ut ii izado rnicialmente
para tal frm o programa crrado por Campanha & Yamamoto (t987).

Os diversos t ipos de dados foram plotados em cartas
1:?5 øøø, uma para cada trpo ou conJunto de estruturas
assoc radas , com l egendas adequadas gue permrt issem sua pront a

vlsualrzacão Sobre estes mapaE foram tracados tentativamente
domín ros homogêneos . Pel a observação dos mapas, procurou-se, para

cada t rpo de est rut ura med ida, dei rmrt ar as zonas com a mesma

orientacão, ou que conflgurassem eparentemente dobras cil índrrcas
com mesma orrent acão de elxo e p I ano-axral , ou arnda zonas gue

conflgurassem termrnaGões cônicaE de macrodobras. Foram seguidas
as sugestões gerars fornecidas para a del rmrtacão de domín1os
homogêneoE fertos por Turner I t^Jerss (L963) e Ramsag (t9ê7).

Para cada domÍnio e t 1po de eEtrutura prel im:.narmente
delrneado, foram lrstados todos afloramentos rncluÍdos, e

p i ot ados t odos os dados em d ragrama Schmrdt -Lambert
Foram calculados então os autovalores e autovetores de cada

familra de dados (Figura ?7), dentro de um modelo estatistrco
conhecrdo como Drstribuicão de Brngham, ou Tensor 0rrentacão 0s

aEpectos concertuars deste meitodo encontram-se expì Ícrtos no

apêndrce A For também aplrcado o teste estatÍstico proposto por

t^Joodcock & Naylor (1997), pera saber se ex:.ste orrentação
preferencral s19nr frcat iva.

Caso o domínro del rneado rnrcialmente não tenha passado pelo
teste, tentava-se uma redefrnrcão do domínro, com malor ou menor

abrangânc:.a, ou uma con{19uracão drferente, ate que os resultados
fosEem sat rsfat órros

Para os domÍnros frnalmente defrnrdos, foram calculados
índrces de forma e drspersão da famíl ra de dados Estes índrces
rndrcam basrcamente se a drstrrburcão se aproxrma mals do t rpo
gurrlanda ou do t rpo pontual (F:.gura ?6) , e o seu grau de

orlent acão pre{erenc ral AE várras famj i ras de dados foram t ambóm

representadas num dragrama gue drscrrmlna estas caracterist rcas
Frguras eB a 32)

Frnalmente, efetuou-se teEtes estat Íst rcos para decrdrr se a

orlent acão ent re cert os domín ios era a mesma ou não, em al guns

casos que se Julgou que tal conclusão serra lmportante.
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o) UNIFORME

FIGURA 26 - Representoçõo em projeçõo estereogrófico dos trës
cotegorios bó¡icos de distribuiçõo de dodog de orientoçõo (Che-

eney, 1983 ) :

o ) UNIFORME - PonJos distribuídos uniformemente sobre o prg

Jeçoo.

+tï'+

b) PONTUAL - Ponlos distríbuídos oo redor de

c) GUfRLANDA - Pontos dìstribuídos em torno
lo móximo.

b) PONTUAL

+\+\ft+
++
++
++,+,/

c) GUIRLANDA

um erxo comum
rlo rrñ ní.nrt-

' EIXO PRINCIPAL

t.A
\ / Y..t.

FIGURA 27 - Principois feições de simetrio do
com reloçõo o um con junto de dodos plotodor
representodos por curvos de contorno de iguol
( Cheeney, .l983).

distribuigõ'o de Binghom,
em rede estereogrófico, e

densidode por óreo
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0s domín ios de dobras côn rcas t rveram um t rat ament o

d ist rnt o . Como a ap I rcacão dest es mét odos est at íst rcos de

orientacão arnda não está bem estabelecida para o estudo de

dobras cônrcas, part 1u-se para anál ise mars qual rt at rva. At ravés
cla

apresentadas por Beaufils ef el. (1985), procurou-ee vlsualmente,
o círculo mínimo que melhor se ajustava à lamíi ia de dados

Obt eve-se como paråmet ros geomét ricos lmport ant es a orlent acão do

eixo do cone, o seu ângulo semiapical e a orientacão da linha de

cumeeira da dobra. No entanto, somente as dobras cônrcas de secão

ser1e de d ragramas

c r. rc u l ar ai ust am-se

dlagrama
geometr:.a qual guer mars complexa não se aJustam obrrgatorramente
a algum círculo minrmo, Como não há razão para se supor que as

dobras côn rcas na nat ureza t enham predomrnant ement e secões

ctrculares, o procedrmento adotado pode ser consrderado aPenas

como aproxrmat tvo . Uma comp I rcação ad rc ional é que uma dobra

crlindrrca não passa repentinamente pera uma termrnaqão cônrca,
com uma geometrra de{rnrda. Mas sim transrclona de um crlrndro
(ou seJa, uÍr cone com ângulo semraprcal de Ø'''), atÉ um cone com

um certo ângulo semlaprcal. Isto {az com que os pólos plotados em

diagrama drspersem-se numa área cont ida entre um círcu1o máxrmo e

um circulo mjnrmo (t^Jebb & Lawrencp, !986).
A plotagem frnal dos dragramas for ferta através de Programa

baseado no orrgtnalmente desenvolvrdo Por Yamamoto I Perel'ra Jr
(1984), adaptado para mlcrocomputador compat ível com IBM-PC, com

tncorporacão dos proced:.mentos estat Íst rcos desenvolvrdos Por

Ðobras cônrcas de secões el ípt:.cas ou com out ra

de Schmidt-Lambert

perfert ament e a

rot ac ronadas

um círculo minimo do

Campanha & Yamamoto (L?87,

resol ucão para rmpressora

ó . 3 Resul t ados 0bt idos

0s várl.os parâmetroE obtrdoE para cada 'domrnro
I rstados nas tabelas 4 e 5

0E domín1os del rneados Para cada t rpo de

d ragramaE correspondent es est ão rePreEent ados

9ráficos das frguras ?9

1988) e saída 9ráfrca de alta

a 32 mostram o trpo de

est rut ura e oS

no anexo 4 0E

drstrrbuicão doE

foram
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FIGURA Zg - Diogromo bilogorítmico dos rozöcs dos outovolores obtidos

do distribuiçõo de Binghom, com exemplos de diversos tipos de dis-
tribuiçõo de dodos. Sõo mostrodos os linhos com índlces de f o rmo

(K, F ) e de dispersfio (C, D) iguois ( odoptodo de Woodcock . ì977)

GUIRLAXOAS
PERFE I TÀS
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dados de cada domínro, e Podem

gráfico padrão da frgura eB

No anexo 4 , é most rada a del imrt acão frnal dos domín los e

subdomín ros a que se chegou , São most rados d iagramas em rede

Schmrdt-Lambert para cada t 1po morfológrco de estrutura
anal isado, com os aut ovet ores deduzidos . Para as d ist ribuicões do

t rpo guirlanda, o autovetor ts (erxo PI ) É resEaltado. Para eg

di.stribuicões do t rpo pontual , o Plano médro (cuJo pólo d o

autovetor tr), É resEaltado É rndrcado arnda Ee cada conJunto
for acerto ou não no teste de existência de orientacão
preferenc raì Ergn r frcat rva.

Para eferto da aná1 rse de or:.entacão de estrutures, a área
foi drvidrda em sers domínios malores, A, B, C, R, D, E,

drvrdÍdos em subdomínros, conlorme se fez necessár1o, desrgnados
por números ( B1 , Ba, et c )

0 domínro A compreende a área do Bloco LaJeado srtuada entre
o Lrneamento da Frguerra e a Zona de Crsalhamento do Palmrtal. 0

domínro B abarca o Bloco Riberra (resião entre oe I rneamentos da

Frguerra e Riberra). 0 Bloco C a área aproxrmadamente entre a

Zona de Crsal hament o do Pal mrt al e a Fal ha do Carumbé ( Srnc I rna'l

131

ser comparados entre sr e com o

do Calabouco)
lrneamentos Rrbeira e Itapeúna) e o domínro E o bloco Costerro (a

área a sul do Lrneamento Lancrnha/Itapeúna) 0 domínro R abrange

uma f arxa est rert a ao I ongo do Lrneament o Ri.beira
O acamamento rel:.qutar fo1 anal isado apenas no dominro A

Tratou-Ee separadamente as termrnacões cônrcas das macrodobras do

LaJeado (subdomÍnros A7,48, 49, A1ø), ê5 Porcões cilindrrcas
(subdomínros Ae, A3, A4, A5), a regrão próxrma ao Lrneamento da

Frguerra (subdomínro Aó), e o f lanco Nt^J do Antrcìrnal da Btqurnha
(subdomjnro A1) Apresenta-se também um dragrama sintétrco de

todo o domínio A, e outro exclurndo os domínr.os cônicos (anexo 4,

dragramas 5 e B)

Todos esses subdominros, com excecão doE cônrcos, rnclurndo
também os dragremas srntét1cos, foram acertos no teste de

exl.stâncra de orlentacão pref erenciat srgn:.f :.cat rva, ao nível de

confiança de 99% (Tabela 4). Esses mesmos subdominros caÍram
nrt idamente no campo das drstriburcões em gulrlanda (Frgura 29),
com exceCão dos subdomínios A3 e Aó, QtlP cairam em posicões

0 domín io D abrange o Bl oco Andorrnhas ( ent re os
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intermediárias entre as distribuiCões do t ipo pontual e

gurrlanda. Como esses dois últ imos subdomínios corresPondem a

flancos de macrodobras e áreas afetadas por zona de cisalhamento
subparalelas aos contatos, o padrão obt rdo é coerente.

Estas mesmas conclusõeE podem ser obt idas pela aná1 rse dos

indices F, K, D e C, da tabela 4 (ver apândrce A pare mals

det al hes ) .

Sendo distrrburcões em gulrlanda, o prlncrPal parâmetro de

orrentaCão que deEcreve cada famíi ia é o autovetor to', ou eixo
PI. Com exceção do subdomÍnro 45, no lrmite NE da área, Já

most rando uma ¡.n fl exão mals fort e para d rrecão N-S, t odos os

subdomínroE mostram colncÍdância em termos de eixo PI.
0s subdominros A7 , AB e A9 mostraram nrt rdamente padrões em

guirlanda de cÍrculo mínimo (Anexo 4). Este resultado é coerente,

¡ á que est es subdomÍnLos corresponóem às t ermrnações cônrcas de

macrodobras, respectrvamente do Anticlinal do Córrego da Anta

Gorda, Srnc 1 rnal do Barrro da Serra e Ant rc i rnal da Serra do Sem

Frm.

As medrdas de elxos de dobraE Br. e lrneacões LL (acamamento

x cl 1va9em ardoslana) dos subdomínros crl Índrrcos do domÍnro A

(Anexo 4, d:.a9rama 7) mostraram orrentacão Preferencra'l
signifrcatrva e drstrrbuicão do. trpo pontual (Frgura 3?) Mostram

também colncrdâncra com os elxos PI das medrdas de acamamento

desEes subdomín roE c i. 1 Índrrcos .

As medrdas de c I rvagem ardoslana para o domÍnro A

reunrdas em um únrco dragrama (anexo 4 ' dragrama 6) Este, acerto
no t est e de exrst ênc ra de orrent acão Preferenc ral , car no campo

das drEtriburcões pontuars (Ftgura 3Ø) No caso das d:.strrburcõe:
pontuals, o parâmetro de orrentacão que rnteresEa é o autovetor
tr, que no caeo trorresponde ao pólo do plano médro da famí1ra de

dados
0 conJunto das cl:.va9ens de crenuiacão (5cr, ) medrdas no

dominro A (Anexo 4, dragrama 9) mostrou orrentacão preferencral

stgnifrcat:.va, e uma drstrrburcão do trpo rntermedrárra entre
gutrlanda e pontual (Frgura 31 ) Deve ser notado, no entanto, qu€

eEte conJuntc de óados tende a delrnear uma gul.rlanda de círcu1o

mínrmo, confrguracão esta gue não é abrangida pela drEtribulcão
de Brn9ham.0 plano médro obtrdo tem a atrtude ø83/37 (plano cuJo

foram



Pólo é o autovetor t¡.), ou seia, tem um mergulho baixo a moderado
PATA E,

0 domin:.o B (Bloco Riberra) foi subdividido em quatro
subdomín ros, para a anái ise da c 1 rvagem ardoslana, nomeadoE B1 ,

Ba, 83 e 84. Esta subdrvrsão se lez necessárra pela rnflexão
reg r.onal gue fazem as est rut uras em t orno do Lrneament o Riberra .

Essa subdrvrsão e, no entanto, arbitrárra, Já que essa rnflexão é

cont ínua e gradual . Todos esses domínros foram aceitos no teste
de exrst ênc ra de orrent acão preferenc ral
srgniî¡.cat tva, e cal.ram nrt:.damente no campo das drstriburções
pontuars (Frgura 3ø).

0 mesmo pode ser ap I rcado para o dominro R, en9 I obando as

med¡das tomadas em torno do Lrneamento Riberra Este for
subdivid:.do noE subdomínros R1 e R?. É :.nteressante notar que o

plano médro obt rdo não é paraielo ao Lrneamento Rrberra, mas faz
com eEt e um ângul o de cerca de 10 graus Est e resul t ado é

drEcut ido no item 7 .e.
As cl rvagens de crenulacão frnas (Scr. ) do domínto B foram

reunrdas em um dragrama, e as c I rvagens de crenulacão espacadas e

p ì anoE de k'inl<'s ( Sc r¿r ) {oram reun rdas em out ro ( anexo 4 ,

diagramas ?4 e ?5)

slgnrfrcat rva, e cairam no campo daE drstrrburcões do t rpo
pontual (Tabela 4 e F:.9ura 31) Enquanto sue Scr,. e Eubparalela ¿

S'., Scr*' e guage que ort ogonal
Uma hrpótese colocada lnlcralmente for de que a cl rvagem

ardoElana nos domínr.os ê (Bloco LaJeado) e B (Bioco Rrberra)

135

fosse essenc raì ment e a mesma,

paral el rsmo most rados no campo For efet uado ent ão um t est e

est at íst rco para verr f:-car a rgualdade de orrent acão entre
autovetores t I (polo do plano médro) da xrstosrdade do domjnro A

e do subdomínro 81. 0 resuttado é sue a lgualdade for aceita, ou

seJa, pode-se drzer eue, cl entro de um nivet de confrança de 99'l ,

as cl ivagens ardosianas do dominro A e subdominro B1 (LaJeado e

Rrberra, ba¡-¿fssrJ mo,Jc) são Paralelos entre 51

0utra questão rnrc:.aimente colocada for a presenca de uma

c 1 rvagem de crenul acão frna, subparal el a a c I rvagem ardoslana, no

Bl oco Rtbetra, gerando a dúvida de gue não possam, na verdade,

est at r st rc ament e

Ambas most raram orient acão preferenc ral

const i t ur r a mesma est rut ura

pela aparente contlnurdade e

For então apl icado t est e



136

estat íst ico para a igualdade de orientacão entre o autovetor t I
( pó1 o do p I ano méd io I da xrst osidade do subdomín io B1 e da

cl¡vagem de crenulacão frna (Scr..) do domÍnro B. A igualdade não

foi aceit a, e, port ant o, não se pode est at ist rcament e d rzer que

estas duas cl rvagens ËeJam paralelaE entre si, em um nivel de

confianca de 99%

No domín ro C ( Srnc 1 lnal do Cal abouco ) , as med rdas de

xrstosidade mostraram um padrão em guirlanda, conforme mostra a

frgura 3ø, a tabela 4 e o dragrama ? do anexo 4. 0s demars trpos
de estruturas não t iveram um número de dados suficrente Para

serem acertos no teste de exrstêncla de orlentacão preferencral

slgnrficatrva.
0s domín1os si.tuados abarxo do Lrneamento R:.berra, tanto

para xistosidade, como para cl rvagens de crenulacão, não foram

acelt os no t est e cte ex:'st ênc ra de orrent acão pref erenc ral
srgnifrcat rva. Apenas os subdomÍnroE

São Sebastião, dragrama 3ø do anexo 4), e DP (regrão em torno do

14ármore de Tapagem, dragrama 31 do anexo 4), Para xistostdade,
most raram
distribu:.cões do t :'Po gulrlanda (tabela 4 e f rgura 3ø)

As drstr:.burcões de dados para os subdominros D3, 04, E1, Ee

e E3 não foram acertas no teste de orientacão preferenctal

srgnrfrcat tva Este fato pode ser cred:.tado tanto relattvamente
ao pequeno número de dados em al9uns domínios, como a alta
drspersão destes em outros domÍnros (Tabela 4) Três hrpóteses
podem ser levantadas para expl tcar essa alta drspersão dos dados

t) os domÍn tos não foram suf¡c lent ement e Pequenos , ou foram

mal delrmitados;
?) houve drscrrmrnação lncorreta das est ruturas mesoscóprcas

orrentacão preferenc ral

D1 ( Formação Perau, fatxa

nO CamPO; e

3) ocorreram perturbacões rnduzrdaE
cisalhamento de barxo ângu1o.

srgnifrcatlva, com

pe I aE zonaE de



7 ANALISE DA DEFORI.IACÃO

7 .L Est imat ivas da Deformacão Frnita

Tent ou-se real rzar est rmat rvas quant it at rvas da deformacão
f rnrta ({inite sf l-*.rn ) sof rida pelas rochas ocorrentes ne área
0s ob j et r. vos

contrrbuissem pera est imar as espessuras orrgrnaig doE

metagsedrmentog da área, o encurtamento tectônrco sofrido, bem

como mapear a or:.ent ação dos elxos prlnc rpars e o t:.po de

el rpEói¿e de deformacão, Estes últ rmos parâmetros são rmportantes
para o estabelecrmento de modelos deformacronars que expl rquem as

assocracõee de estruturaE observadas.
Estas est rmat lvas foram possÍveis nos blocos do LaJeado p

Rrberra, onde o grande número de estruturas e texturas
rel iqulares preservadas permrte que se compare a confrguracão
final deformada (observável ), com a configuracão geométrrca
orrgrnal (suposta) para estas estruturas e texturas.

Procurou-se adotar oe métodos mals srmples e ráprdos
exrstentes na I rteratura especral rzada Julsou-se gue nesta
aÞordagem prel lmtnar do problema serla mals rmportante obter um

mator número de est rmat tvas menos prec lsas ou mesmo

semiquantitat rvas, mas drstrrbuídas regtonalmente, do que uma ou

duas determr.nacões extremamente preclsas e local rzadas
Logrou-se real rzar I4 determr.nacões completas do el rpsórde

de deformacão, cuJ as I ocações encont ram-se represent adas na

determ:.nadas as orrent acões dos t rês erxoE prlnc lpars do

e1 ipsórde de deformacão ( X, Y, Z) , bem como as rel acöes ent re as

al meJ ados foram o {ornec rment o de dados que

737

três elongacões prrnclpals ( À,

7 .L,t Procedrmentos adotados

de deformacão em t rês secões da rocha não paral el as ent re sr A

O procedrment o básrco consrst:.u na determrnacão das el rpses

part rr deEt ãs t rii= seçõeE efet uou-se a dedução do e1 rpsóroe de

X ¡.1 À':r)
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l-u9
1-07
1.42
I-53
1- 14
3.7ù

Tabela I - Ualores
anal i sadas

l.oo 1-4ó
1-OO l-3cl
I-OO l-32
1-OO l-2Ú
1 -OO I -4.U
l-oo 1- 13
1-OO l- 12
1-OO 1.3?
1 -OO L.20
1-OO 1-33
1-OO l-31
1.OO L-A2
1-OO 3-98
l-00 2-4t

obt idos na

li/'Y YlZ

1-5?
l-33
1- 20
l-28
1- l{
1- 13
1- 20
l-39
1- o9
1- o?
L -42
1-53
L -44
3-?O

!¡-

- 81 238,'3?
-93 0L2/30

t-62 023/08
1-03 3lO/70
3-32 222/05
r-02 180/62

-62 284/20
.95 030/12

2-24 179/27
5.07 042/50

.75 064/50
r-55 3q8/50
ó-?8 025/72

-52 224/20

ati tudes
?:

L14!52
279/02
2A6!46
2t7./03
o 15./84
:ì36./26
o 1?./ 10
240./75
28O/ 2Cl
?75/24
262/4?
2ra!26
2:J5/ t2
(t20!68

anál ise de

r och¿

359/L9 qurr-tzito
18 l/60 xtt¡-¡reni to
LzA/43
12î/2O rct¡-¡iI ti to
L32/A3 x¿t¡-¡reni to
O?O/O9 xirxore
132/6A xqt¡-¡renito
12OIOA .írxo.a
016/5A
t69/27
L65/O? xct¡-¡il tito
114/26 ^it.o.¡l62fÙ2 xcta-congIox-
13 1/ 10

delormação Para cada

uni d¡de

5 - 8o¡,.Vi st¿
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ll-dq Furn¡s
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AP I l7o
tP808Bo
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FIGURA 35 - Orientoçõo dos eixos principois de deformoçõo finito
(X, Y, Z ) obtidos poro os omostros onolisodos. As omostros lPOTl C,

lP 253 B e lP 928 opresentom rozõ'es de deformoçõo (),r/Xr)t/z muito
boixos ( .l,4 ) Rs ), e por este motivo os orientoçôes obtidos poro

elos devem ser considcrodos com coutêlo.
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deformacão. Em 35 secões utilizou-Ee o método de Frc (Fry, Lg79¡

Ramsay & Huber, 1983) Para e

metarenitos e metassilt itos

de rutilo que sofreram

em várias drreções. Em uma amostra de metabrechas foram aplÍcados

t rês mét odos

preferenc ial e

metaconslomerados determlnou-se a el ipse

seções, Pêl a

resultados por secão, com o método utilrzado em

anál ise de

Em uma secão

drst intos em cada corte

mostrados nas tabelas I e I

boct,tinage para se

méd ia harmôn ica )

do

POr

Para a rntegracão das três secões de medrda para a deducão

elipsóide de deformacão, empregou-se o mÉtodo gráfico proposto
De Paor (1?8ó)

0s procedrmentos adotados estão descrrtos com maror detaihe

méd ra harmôn ica da

distribuicão

7.L.?

ut i 1 izou-se

det ermrnar

Di scussão dos resul t ados

Int ensrdade da deformacão

145

0s resultados obt rdos estão I rstados nas tabelas 7 e I As

at rtudes dos erxos prrncrpelE obt rdos estão mostrados nas frguras
35 e 3ó A frgura 3ó mostra e orrentacão do erxo malor X de cada

determrnacão de deformação fi.nita, com sua local rzacão em mapa e
uma representacão esquemátrca do valor da deformacão. A frgura 37

mostra um diagrama de Flinn modilrcado (Ramsay, 1967>.

No dragrama de Flinn (F¡9ura 37), nota-se que a maror parte
dos el ipsórdes obt idos aproxlma-se do t ipo com ( = L. Três deles
(IP9398, IP931 e IPøó4G) são fortemente prolatos (K))1) e um

(IP53B) é fortemente oblato (K((1)
Em t ermos da def ormacão máxr.ma sof rrda (X/Z), not a-Êe que

duas amostras (IP538, fP939 ) mostraram deformação alta (X/Z ) 5)

Três (LPø7LC, IPe53B, IPgeB) mostraram deformacão murto barxa
(X/Z < t-,4) A malorla most rou deformações barxas

de grãos de

de crrst ais

a el ongacão

Em

(Rr/ çb , clrient acão

ei ipsidade

um

de deformacão em duaE

afl orament o de

dos Ee I xos

cada uma, são

0s
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(? > X/Z ) L,4), e duas amostras (LPøøL' P?6) aPresentaram

deformação médra (5 > X/Z ) a) (Frsuras 34 e 38, Tabela 7,.
EsteE resultados confirmam a imPreEsão cualitatrva de que as

rochas do Bloco Lajeado são de modo geral Pouco ou murto Pouco

deformadas, a não ser próxrmo a zonas de cisalhamento (o caso das

amost ras APøøl e P?6) . Ensuant o que no Bl oco Ribeira aE

deformacões são mais altas (amostras IP939B e I0P38). A figura 33

mostra claramente este agpecto, prlncipalmente os valores de

deformacão mats altos nas proximrdades das zonas de crsalhamento

da Frguerra e do Carumbé.

A part e dest as det ermÍnacões comp I et as da deformação frn rt a,

algumas indicacões parcrais confrrmam aproximadamente a farxa de

varlacão desseE reEul t ados .

Na ftgura 38 observa-se desenho feito a partir de foto de

campo, de estrat rficacão cruzada truncada Por ondas , de{ormada

tectônicamente. Na figura 38, b e ct observa-se o mesmo desenho,
"desdeformado" por meios ópt icos. Ut ii izou-se Para tal fim um

instrumento de restrturção de fotos aéreas (fl'ensfsl- ztJ,Jm scoFs'),
que produz imagenE deformadas homogeneamente, Podendo-se variar
gradual ment e a razão de deformaCão e a sue orlent aCão .

Consrderando-se como um ångulo máximo de mergulho, ño sedimento

não deformado, da ordem de 1 1", foi necessárro lmpor uma

deformação com razão da ordem de 3 : I , Para obt er uma lmagem

razoável da estrutura. Este valor é mars alto do que a malor
part e dos obt rdos para a área do LaJeado Porám, est a est rut ura

{otografada e part rcularmente mats deformada do gue a médra,

conforme pode-se deduzrr pelo exame de outros exemplos ( figuras
1Ø, 1t e L?, e nas fotos L7, eø, ?L e 28) Quanto à or:'entacão, a

foto foi t rrada de um plano vert rca1, com orientacão aProxrmada

NN¡^J. Deduz-se uma provável drrecão de máxrmo est rramento
vert tcal , e de encurt ament o horrzont al , NNt^,1 Para esse Pont o

Manchas el:.psordars mr I rmét rlcas em f r l:.t os de Formação

Iporanga, possrvelmente devidas a óxido-reducão sindragenét rca
(Ramsay & Huber, 1983 ) , aPresent am razões X: Y: Z de ordem 8: ó: 1 .

Manchas el rpsoÍdars em mármores de Formacão Barrro da Serra,

Junto ao Lrneamento da Frgue:.ra (ponto IP4ø7), aPresentam razões

X:y:7 de 14:5:1. Em nenhum dos casos foi posEÍvel obter amostras

orrent adas . t',laE most ram gue a def ormacão, J unt o às zonas de
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Rsn= I

l.)
s
s
;

FIGURA 38 - Em ( o ) observo-se desenho feito o portir de

foto de ofloromcnto de estrotifrcoções cruzodos truncodos por

ondos deformodos tectonicomente. Em ( b) e (c ) o desenho foi
"desdeformodo" ær meios ópticos, impondo-¡e elipses de defo¡

moçõo recÍproco com rozôes do Slrotn respectivomente de

2.O e 3.0. lndico-se um plono com 'll" de mergulho, como

ref erêncio visuol.

RsR =2

RsR=3
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cisalhamento e nos metaPel itos
pont os anal isados .

Com relacão à orrentacão dos eixos prlncÍpats, nota-se na

frgura 35 sue a suase totalidade doE etxos Z é coerente com ume

orientaCão do plano de máximo achatamento com direcão NE e

mergul hos f ort es para Nt^,| . O que é concordant e com a orrent ação

média da xistosrdade e clivagem ardosiana nessa área. A excecão é

feita peios pontos àPøø1 e APL!7, que se situam no flanco norte
do Sincl inal do Calabouco, onde a xrstosidade Por sua vez

mergulha para sui Deve-se atentar que as amostras IP9eB, IPOTLC

e IPê538 fug rram dest e padrão . No ent ant o, correspondem àquei es

valores murto barxos de deformacão iinrt a (X/7 ( i,4) É Oe 5e

esperar que nesteg casos haJa um erro ou rndetermrnação grande

0rrentacão dos erxos PrlnciPars

finos, pode ser maior do que nos

das drrecões PrrnctPais, já que o

es fera
Em termos de orlentacão do etxo X, nota-se na flgura 35 que,

com excecão das amostras já citadas com baixa taxa de delormacão,
os demars eixos obtrdos configuram uma gulrlanda com drrecão NE e

mergulho lorte para Nt^J. Anal rsando-se em coniunto as f iguras 34 e

37, nota-se que as amostras srtuadas na zona de rnfluêncra dos

I ineamentos da Frsuerra e de Agudos Grandes (IPø6ø, Pe6, IP939 )

tendem a mostrar elxos X com forte catmento e/ou com orlentacão
para Nl,^J, enquanto que as demars amoEtras analrsadas, tnclusrve
aquelas srtuadas ne porcão central do Bioco do LaJeado, possuem

tendência de orlentacão NE/St^J sub-horizontal .

As determlnacões feitas com a amostra IP939B merecem al9uma

aná1 rse adrcronal . Trata-se de uma brecha de matrrz metapel ít rca

com fragmentos de metassitt itos e metarrrtmrtos (Foto 39) Os

fragmentos em um corte brdrmensronal possuem lormato extremamente

el rpsórde se aProxrma de uma

Anál rse de amost ra de met abrecha

longilíneo
aproxrmadament e 3ø-e3 cm de arest a, na qual foram real rzados t rês

corteg perpendrculareE entre si, e à fol racão e I ineacão. Aná1 Íse
de orient acão dos fragment os for feit a at ravés de h rst ogramas de

orientacão do lado maror dos fragmentos r/Ë.¡-s¿¿s freqr,iâncta, que

For co1 et ada uma amost ra or I en t ad a com



FIGURA 39 - Curvos podrõo poro diferentes rozöes de

Stroin R, erî diogromo do freqü6ncio de concentrogõo F

de clcmcntos lincorcc porsivos versus orientogõo ø' com

raloçõo b direçõo principol de móximo extensõo (Romsoy

& Huber, '1987).
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corte A corte
4.75 3.79
5.75 ?.48
5.øO ?.4ø

Tabela I -

corte C

4.1ø

4.75
464

Ualores de Rs obtidos Pera å amostra IP-9398 Por
vários mét odos.

método
média hanmônica
onientação pneferencial
Rft$
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são mostradas na fÍgura 4ø. Nota-se que duas laces apresentam
forte orientacão preferencial, e uma quase que não têm, sugerrndo
um tectonito L. Como o contraste de ductibilrdade entre a matriz
e os fragmentos deve ser baixo, iá que são do mesmo matertal, e

uma dimensão (comprimento) é murto maior do gue a outra
( 1 argura ) , t ent ou-se e ap I icaCão do mét odo da orlent acão
preferencial (RamEay & Huber, 1983) . A figura 39 mostra um

gráfrco padrão de freqüêncÍa r,Ë'r-s¿rs orrentacão, com curvaE para

aE diferentes razões de deformacão (R*). â comparacão com este
grálrco forneceu oe resultados da tabela 9.

A aplicação do método R,./ó mostrou resultados muito
Eemelhantes, como se vê na mesma tabela 9. A {rgura 39 mostra os

sráficos de Rr./ ó para cada uma das secöes da amostra. A razäo de

deformação (R* ) for obt rda at ravés dos 9ráficos padrão fornec rdos
por Lrsle ( 1985) . Notar que as nuvens de Pontos obt idas são

aproxrmadament e simét rtcas, com rel acão a I rnha de orient acão (ó)

médra. Isto evidencra que não havia orientacão preferencral de

natureza pré-deformactonel dos fragmentos (Ramsay, 7967; L:.sle,
1985). Outro aspecto interessante é que as razões {rnais
(observadas ) de el:.psrdade dos fragment os Eão bast ant e al t as,

variando de e,8 a L?, na secão menos deformada, e de ?,? a ?4, ñâ

secão mais deformada. Isto Pode exPl icar Porgue o método da médra

harmônrca (Ramsay & Huber, 1983) forneceu resultados drscrePantes
para a secão menos deformada (corte B), conforme se vê na tabela
I . Pel o gráfrco most rado por Ramsa9 & Hubert , 1983 ( frgura 5. B,

páe.8Ø) nota-se que o método da médra harmônrca fornecerá ptores
resultados quanto às razões Íniciars forem altas e razões de

oeforma6ão barxas

0s resul t ados obt idos da anál ise de deformacão frn rt a arnda

estão sendo avalrados, em termos de cálculo das esPessuras e

extensão orrginais das unidades.
EEt imat rvas prel rminares, baseadas nos dadoE da t abel a 7 e

no perfi i A - A ' do anexo 3, forneceram os segurnt es resul t ados,

em termoE de espessuras orrg:.nais:

d. Est rmat rvas da espessura e extensão ortglnals da bacra



Formacão Betar¡. - 5øø m

Formacão Bairro da Serra - 6øø a 8ØØ m

Formacão Hina de Furnas - 65ø m

Formacão Serra da Boa Vi.sta - 45ø a 5ØØ m

Formacão Gorutuba - 6øø m,

Consrderando-sp as hipót eses de a Formacão 6orut uba ser
alóctone, e de que a estrat igrafia do Lajeado resuma-se e uma

unrdade terrigena basal e uma unidade carbonát rca superlor ( rtem

5.5), a espessura totai original serla da ordem de t2øØ Íì,

subst anc 1al ment e menor que os cerce de 5 øøø m cal cul ados em

trabalhos anteriores. Estes dadoE prel rmlnares sugerem também que

ocorre algum esPessamento das unrdades, de Ntl Para SE.

No cont ext o das h rpót eses ac Íma referrdas, cãl cul a-se que a

ext ensão mín rma da bac ra do LaJ eado, ref er.ent e ao perf r i A A'

do anexo 3, Eerì.a da ordem de 3Ø a 4Ø km

Essas cálculos são mais drfÍceis Para o Eloco Rrberra
Est rma-Ee que o empilhamento localmente recomposto para este
Bloco (item 5.5) trvesse espessuras orlgrnais da ordem de algumas

centenas de metros, e extensões mÍnimas da ordem de dezenas de

qur 1 omet ros .

7.? Análise da Geometrra das Zonas de Cisalhamento

153

A rnflexão srgmoidal que fazem as estruturas ao norte do

Lrneament o Rrberra Eugere fort emente uma geomet ria de zona de

clsalhamento dúct r1 , como Já obEervou Sadowsk r ( 1983) Uma forma
de analrsar a geometrra das zonas de crsalhamento é através do

desenho de rsógonag (no caso, 1 rnhas que unem pont os com meEmo

d i.recão da fol iacão das rochas ) das est rut ures sigmórdes gue 5e

formam em torno delas (Ramsay & Huber, 1983, p. 37, frg 3.5) Se

a deformacão {or toda devido a um srstema de clsalhamento srmpleE

heterogêneo, cotìforme preconrzado por Ramsay & 6raham (197ø) , e

se as estruturas a{etadas t rverem um comPortamento Passivo ( rsto
é, sem cont rast e de compet ênc ra ) deve-se esperar que as rsógonas
tracadaE sejam aproxrmadamente paralelas à zona de cisalhamento
(Ramsay & Huber, 1983).

A ftgura 42 mostra slmpl rfrcadamente o padrão de :.sógonas

obt rdo. As isósonas loram t raGadas a part ir do desenho de
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direcões médias das estruturas, 9u€ toma a superfícre axial na

charnelra das macrodobras mapeadas , e So/ /Sx nos seus fl ancos .

For adotada como referêncra a drreção da porcão sul do Lrneamento

Rrbe:.ra
NOta-se para as rSógonas um Paralel:.smo aProxrmado com o

Lrneamento Rrberra, mantrdo somente até a 1só9ona de e5';' A

primerra rsó9ona a aParecer é a de LØ" Este e aproxlmadamente o

menor ânguIo que fazem as estruturas mapeadas com o Lrneamento

Rrberra (ver também Anexo 4) .

A part ir dos 3ø', aE rEógonas são fortemente deflet rdas
quando alcancam a zona de influÊncia dos 1 rneamentos Agudos

Grandes e Frguelra Este comportamento se deve ao truncamento das

estruturae, produzrdo provavelmente pela movimentacão dilerenc:.al
dest as est rut uras com rel acão ao Lrneament o Rrberra Est e

truncamento e de muito barxo ângulo quando v15to em planta, e

perceb:.do somente com murto atencão nos maPas seológ1co-
estruturais, e em fotos aéreas Porém é ressaltado pelo traçado
das r sógonag

No Bloco LaJeado o padrão é totalmente drverso, proóuz1do

talvez, pela alternâncra de Pacotes com forte contraste de

duct rb r 1 rdade, a acão de várras zonas de c isal hament o menores e

pelos efertos deformat rvos ProvocadoE pela rntrusão do Granrto
It aóca No Bl oco Andorrnhas, o padrão de rsógonas foge t ambem ao

prevrsto peìo modelo de zonas de clsalhamento
Na porcão leste do Bloco R:.betra, onde o traGado das

rsógonas e mals homogêneo, elaborou-se um grá{rco de crsalhamentc

(ø' = Ø)

r/€'¡-s¿rs drstâncra,
produzrdo pel o Lrneament o Riberra, con forme propost o por Ramsay &

Graham (197Ø)

Para o cáiculo do valor de clsalhamento em cada ponto,

constderou-se que as estruturas drspostas agora em forma de

srgmórde, serlam pré-crsalhamento, e foram defletrdos Por este de

modo passrvo Est a rnt erpret acão e aporada pel o fat o dest aE

estruturas fazerem regronalmente ângulos mu:.to altoE com a

d rreCão de c tsal hament o Na área est udada , e um Pouco a nort e

dela, as estruturas chegam a um ângulo de aProxrmadamente 6Ø"'trom

o Ltneament o Rrberra Dent ro do model o de zona de c lsal hament o

vrsando est rmar-se o deslocamento dúct r l

dúctil, produzrda un tcament e por c rBal hament o srmP I es
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Tabela 1O Ualores teóricos de cisalhamento associados eo

Lineamento Ribeira, Påra & = 69
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FIGURA 43 - Estimotivo do rejeito dúctil ossociodo oo bloco
te do Linaomânto R ibeiro, otrovés do ccílculo do órea sob
curvo de cisolhomcnto y€rsus distõncio.
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heterogêneo, o ângulo máximo que pode fazer a xrstosrdade (j.e'.,
o plano de máxrmo achatamento do el rpsóide de de{ormacão finrta)
com a zona de c lsel hament o, seria de 45" AEsim, considerando o

ângul o al fa máximo gue as est rut uras {azem com a zona de

clsalhamento, como a = 6Øo, o valor de clsalhamento pode

eer calculado pela relacão (Ramsa9, t98ø)

onde o' ' é

c rEal hament o

do e I rpsóide
c r sal hament o

o ângulo que a

num det ermtnado
de de formaç ão

e dado por.

t9 ?

cotg a'= cotg s * 'l
^l = cot !¡ c '- cot g 6Øo

As elongacões quadráticas r.

eixos maror e menor do el rPsórde de

I rnha passlva {az com a zona de

pont o. 0 ângul o 0' gue o elxo malor
produzrdo {az com a d rreGão de

A part rr dest as rel acões, const ruiu-se a t abel a LØ , na qual

se vêem os valoreE teórrcos esPerados de 'Y 0', À ,., À ¡ e R,r.,

esperados para cada ângulo a da frgura 4e Notar gue R,,, deve

at tngrr valores murto altos próxrmo ao Lrneamento Rrberra, da

ordem de L:3Ø (para a = 1Ø"') Estes valores de deformacão murto
altoe podem expl lcar as feicõeE mrlonit rcas observadas em alguns
pont os .

A frgura 43 mostra a curva de clsalhamento t/st-s¿rg drstâncra
construída para o perfr'l indrcado na frgura 42 A área sob esta
curva (sua lntegral ) rndrca o deslocarnento (reJerto) Produzrdo

\, = L/? te + 7'Ë' +

X::¡ = L/? te + ^Y r¡ - ^Y (7 Ë + A)L¿'g.

= ?/'v

E ,r resPectrvamente dos
deformacão são dadas por

-y (jtt + 4lr./tl

pela zona de cisalhamento (Ramsav & Graham, L97Ø)

reJerto dúct rl
for de 18 km

A frgura 44 mostra outra forma de est rmat rva do reJerto
assocrado ao Lrneamento Rrbeira, através das correlacões 1 itoes-
trat lgráf1cas e da próprra rnflexão regronal das est ruturaE. 0s

rejeitos loram tomados na drrecão medrana do I rneamento. 0 reJel-

esl lmado para o b i oco nort e do l-rneament o Rrberra
No caso, o



t o t of al est imado dest a forma foi de 5ø k m, sendo L6 k m de

reJerto dúct il no bloco norte, possrvelmente cerca de I4 km de

reJeito rúpt il dado pelo interruPcão da cont rnuidade da Formacão

Iporanga e sua possivel cont r.nurdade nos metarrrtmrtos da Forma-

cão Votuverava no Paraná, e ?Ø km de reJeito dúctil no bloco sul

7 .3 Evidências da história deformacional

As determrnaGões da deformacão frnit a baseram-se

comparacão da geomet rra rn ic ral supost a com a geomet rra frnal
deformada das rochas. Não têm rmpl rsacão quanto à ¡'rstórla
deformacronal, ou seJa, 9uãl a traJetórra reaìmente lerta Pelas
part icul as que compõem o sÐn t tnuttm dos corpos rochoEoe Não ent ra

em consideracão se a deformacão for Progresslva, ePrsódlca, em

quant as f ases, rot ac lonal ou :.rrot ac tonal Out ro t rPo de

evidêncra tem que ser Procurado Para rndrcar o t rPo de Procesgo

deformac :.onel que at uou.

7 .3.1 Mármores do SubsruPo LaJeado

Nestas rochas observam-se por vezes crlstars de prrlta com

sombras de pressão preenchidas por crrstarE de quartzo e/ou

calcita (Fotomlcrografra 33) Ramsay & Huber (1983) mostraram sue

fercões como essas em sombraE de pressão podem {ornecer

159

evrdênc ras e meEmo Permrt rr
progresslva das rochas Consrdera-se que , durant e a deformacão, a

mat rrz e progress:.vament e afast ada da euPerfÍc re da p rrrt a, ao

longo da drrecão prlncipal de extensão lncremental, e o esPaco

potencralmente aberto e cont rnuamente preenchrdo Por quartzo

neocrrst al rzado A ad rcão Progressiva de quart zo semPre ocorre na

rnterface entre o quartzo antertor e a ptrrta. O resultado é cue

as fibraE de quartzo crradas Eão paraleìas a drrecão prrnclPal de

ext ensão do rncrement o deformac lonal , para aguel e rnst ant e .

Mudancas na drrecão prlncrpal de deformacão rncremental levam à

na

geracão de

confecclonadaE trâs secões delgadas orlentadas, ortogonals entre
s1, cortando as sombras de pressão, paralelas e perPendrculares à

cl rvagem ardoslana. AE frbras de quartzo neste caSo aParentam

con flgurar formas t rrdrmensLonals comp I exas . Most ram uma rot ação

med r das sobre

f ibras encurvadas

a de formac ão

Na amost ra IPBø38 foram
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das direcõeE princiPars de deformacäo superlor a ?Øo, com

c isal hament o para sul . Not ar gue est a rot acão dos e1xog de

deformacão é

srmp l es , gue seria de 45" . Int eresEant e t ambdm not ar que as

sombras de pressão con flguram um format o ext erno de el rpse , com

d rrecão de máxrmo achat ament o perpend rcul ar à c I rvagem ardoslana ,

Est as evidênc ras demonst ram que mesmo uma est rut ura aparent ement e
"srmples", como a cl lvagem ardosrana nos mármores do Laieado, que

apresenta uma orrentacão bastante uniforme, encontre-se srtuada
na região de charnerra de uma macrodobra ( o caso da amost ra
anal rsada) , pode ser produto de uma hrstória deformacronal

superlor a máxrma admissivel no c rsal hament o

comp 1 exa, não-coaxral
pel a sombra de pressão da Fot omlcrografra 33, cerca de 1 : 1 , B, é

coerente com a medrda de deformação frnrta peio método de Fry, na

mesma amostra (Tabela 8)

Dentro das zonas de clEalhamento que cortam o LaJeado, as

evrdêncras de

observadas . Porflroc I ast o9 assrmét rrcos em marmores na Zona de

Crsaìhamento do Palmital (Foto L?) , dobras, falhas e lentes
srgmótdes na Zona de Crsal hament o da Grut a da LaJ e Branca ( fot oE

?9 e 3Ø) rndicam também cisalhamento para sul

Not ar t ambém que a el rpsrdade most rada

clsalhamento do Carumbé, bottdins de camadas de mármores male

compet ent es t ambÉm most ram {ormas

sugerrndo deformacão rot ac ronal
{oram t ambém observados na Zona de

Turvo

deformacão rot ac ronal

7 3.? Met asEedrment os do Bl oco Rrberra

Nest as rochaE foram obEervadas sombras de pressão sobre
crlstars de prrrta, com frbras de quartzo desde retas, ate
encurvadas a 35''', concordanteÉ com a clrvagem ardoslana
fot omtcrograf:.a 34 observe-se uma provável concrecão sed rment ar,
com conllguraqão asslmét rrca, sugerrndo deformacão rot ac ronal
Arnda no Bìoco Riberra, algumas dobras com plano-axral paralelo
ou äproximadament e paral ei o com a c ì 1va9em ardoslana apr€sent am

características de dobras por clsalhamento (s/¡p*{'oIds) Nas

fotomicrografras 33 e 34 observa-se um caso em que a conf¡.9uracão
de dobra e dada por mlcrofal has Não há evrdênc ras de d rssol ucão

9ao ma15

Por f r roc I ast os ass Ìmét r r c oS

Crsalhamento da Barra do

assimetrrcas (Foto

{acrlmente

Na Zona de

5),

Na
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ao longo desses Planos, gue eventualmente sugerissem que os

deslocament os

fotomicrografias 37 a 4ø, observa-se uma dobra desenvolvrda por

mlcrozonas de

(Fotomtcrograf ra 37), nota-se gue a dobra é desenvolvrda Por

farxas est rett as fol iadas, äÕ I ongo das quais concent ram-se os

deslocamentos Numa visão mars próxima (Fotomrcrografra 38),
not a-se que essas f a:.xas est re:.t as const rt uem mlcrozonas de

f ossem

cisalhamento, com

conforme passam por elas. Desenvolveu-se uma cl ivagem frna, €ffi

forma srgmórde, rntensa no centro das zonas e ausente tora deias
Em out ras part es da Eecão, observa-Ee a evol ucão dest as zonas de

ciEalhamento para uma lent icularrzacão tectônica (detalhe nas

c r. sal hament o

aparent es

fotomlcrografras 39 e 4Ô).

mesmo t rpo do observado em

re9 lonal .

Nas fot os 49 a 5P, observa-se t ambém o desenvol vrment o de

lent rcularrzação tectônrca em metarrrtmrtos do Bìoco Rrberra,
porém deEta vez com natureza rúpt rl -dúct rl , e afetando também a

c I rvagem ardoslana das rochas .

as camadas sendo deflet idas e est rradas

Já ne seqüênc ra das

Numa visão mals a{ast ada

7 .4 l'lodel os de Def ormacão

As ev:.dênc ras I evant adas nest e t rabal ho I evam a crer que o

srstema de zonas de crsalhamento transcorrentes tardro que afetou
a regrão possul grande rmport ânc:.a, não só na compart rment acão

tectônrca, como também no padrão da drstrrburcão da de{ormacão e

das estruturas dos blocos rntervenrentes. AE amplas lnflexões
srgmordars das estruturas regronals, o tncremento da deformacão

em drrecão às zonas.de crsalhamento, e a predomlnâncra da posrcão

subhorrzontal de máxrmo eEt rramento atestam esta lmportâncra 0

desenvoivrmento de dobras com erxos paralelos à drrecão de máxrmo

est rramento pode depender da orlentacão relat rva das camadas pré-
eexlstentes e da deforma6ão, como mostra a frgura 45. Nas zonas

0 procesEo de I ent rcul arrzacão é Oo

t odas as escal as,

de deformacãc mals tntensa,

rnclusrve na

podem ger rot ac ronals at e Proxlmo ao erxo X do el rpsorde de

deformacão f rn it a

barxo ânguio, como naË zonas de crsalhamento da Barra do Turvo e

Mesmo em al gumas zonas de c r 3al hament o de

as {ercões I rneares pre-extEtentes
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do São João, ño Bl oco Cost eiro, a ocorrênc ra de I rneacões de

est rramento drrecronais (sub-horlzontars NE,/St^J) sugere que Possam

Ee tratar de sistemeE agsocrados de Pisos ( f 'l ats ) e rempaE

laterars , como os Eugeridos por Coward (L98Ø) e Sanderson
(198e) No mínrmo, ae zonas de barxo ângulo anterloreg foram

reat rvadas pelo srstema t ranscorrente, porém com movrment acão

drrecronal (Frgura 46)

observados no b I oco Andorinhas pode ser devrdo ao carát er de

cunha transpresslva desse bloco, assocrado novamente ao srstema
transcorrente, conforme Já sugerido por Ebert ef ai
Fassb rnder ( L99Ø) .

0 conJunto de Å'inks tard:.os, com drrecão NNU, bem como as

zonas de clsalhamento slnrstrais menores observadas no 1 tmrte
nort e da

conjugadas daE zonas de cteall-,ãrn€nto transcorrentes destrats ENE,

con forme modeì os óeEenvol vrdos Por Ramsav (L967 , tq9Ø>

modeio, a compressão máxrma estaria na brssetriz do ângulo obtuso
f ormado pelas estruturaE conJugadas, com drrecão Nt^, -SE

Em t ese, é possivel el aborar um model o deformac ronai que

procure exp I rtrar a maror part e das fercões deformac tonars
observadas em termos de um siEtema únrco de crsalhamento
t ranscorrent e As varlacões de orrent ação e tnt ensrdade das

{ol racões tectônrcas sertam devrdas à varracão de posrcão e

ei rpsrdade do el rpsó:.de de deformacão, num processo de deformacão

heterogênea. A lent icularrzação tectônrca regronal , com blocos

Já o srst ema de empurrões ob I Í quos

área, podem eer int erpret adas

t ransPress t vog e

estruturals drst rntos em varlag areas
EstruturaE sobrepoEtas localmente mars complexas Podertam

ser expl icadas por anrsotroplas no Processo deformacronal e na

deformacão Progresslva

t ranscorrent e

desenvolvrdas O desenvolvtmento da xrstoErdade re91onal não se

coaduna totalmente com o motlel o de zonas de clsalhamento srmPles,

Já que eEte por veZeE faz ânguloE maLores que 45(:' com estas
zones, ou mesmo desenvol ve macrodobras por c rsal hament o Por

outro lado, os granrtos pós- ou tardr-tectôn1cos são afetados
pel as zonas de c rsal hament o t ranscorrent es Como o It aóca,

(1?88) e

No entanto,

como componentes

t ranEt enslvoe t ambém

a{eta
exrstem

Nest e

est rut uras t ect ôn rcas
evrdênc ras

rnduzrrla a eEtrlos

de que o s:-stema
ant ertorment e



FIGURA 45 - Vórios
ne iro de dobros e

et a/., 1973).

reloções possíveis entre linhos de cho¡

eixos principois de deformoçõo (Hobbs

O)
l¡)
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milonit izado pelo Lineamento Riberra em seu extremo sul . A

rntrusão deste granrto Por Éua vez deforma pelo menos uma

xrstosidade pré-exrstente,
assoc racão mrnerai óg rca
paragêneses mlnerais pré-existentes. Estas evrdências reforcam
que deve haver um lapso de tempo razoável entre o desenvolvrmento
da xrstosidade (S{ ) e o clsalhamento transcorrente.

As evidências coletadas sugerem que a xistosrdade e dobras

aÉsocradas na área ("{ase 0.") eEteJam aËsocradas a um srstema de

lascaE de empurrão (f¿¿-¿¿sf sÁe'cifs), com movrmentacão de NtJ para

SE A frgura 47 mostra esquematicamente, num perfil Nt^J-SE da

área, como se poderram drst rrbu:.r a xrst osrdade, a9 macrodobras e

zonas de clsalhamento A deformacão serra t lplcamente
heterogênea, local rzada preferenclalmente em alguns planos de

crsalhamento, como parecem ser o Lrneamento Frguerra e a Zona de

Crsalhamento do Paimrtal .

Evrdênc ras de c lsal hament o ao I ongo dos cont at os ent re
alguns pacotes metassedrmentares marores do Subgrupo LaJeado

t ermal sobre
e provoca o cresc iment o de uma

poderr.am, no ent ant o, t er out ra exP l rcacão
slmulaCão de uma camada competente P e uma lncomPetente 0

dobradas por um mecanrsmo combrnado de deformacão longrtudrnal
tangencral e crEalhamento paralelo aos contatos (desl rzamento

flexural ) Os padrões prevrstos para a cl rvagem Eão semelhantes a

al guns observados na área
Outra questão refere-se à drferenGa de est rlo estrutural

observada entre o Bloco LaJeado e o Bloco Rrberra Além do fator,
Já anal rsado, relat rvo a quant rdade de deformacão total , em geral

malor no Bloco Rrbeira, outro fator envolvrdo ei o comPrtmento de

onóa dos dobramentos Este é decamétrrco a qurlométrrcc nas

camadas mats competentes do Lajeado, e decrmétrrco a centtmétrrco
nos met apel rt os do Bl oco Rrberra. Segundo Ramberg e t ambém Brot
(¡p¿¿¿/ Ramsa:l , !967), o comprrmento de onda de uma dobra e

d rret ament e proporc ronal a espessura da camada . É t ambem funcão
pOsrt rva das razões de vlsco5tdade, ou seJa, quanto mals

competente for a camada, malor 5ua vlscosrdade e, portanto, maror

o comprrmento de onda da dobra gerada (Frgura 15)

Uma cuest ão cruc ral anal rsade por Sanderson ( 198e ) noE

srstemas de empurrão é que, supondo a drrecão de ctsalhamento

est a xr st osrdade e

A fÍ9ura 48 mostra
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FIGURA 46 - Modelos Poro o desenvolvimento ou reotivogõo de Plo-
nos de cisolhomento subhorizontois e/ou ondulodos' pclo lectõnico
tronscorrente. Em o) tëm-se hipoteticomente o sistemo Corumbé/Cg

lobouço. Em b ), o Sistemo Loncinho/ ltopeúno e zono de cisolhome¡

to prcíximo,
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FIGURA 48 - Distribuiçõo dos elipses de deformogõo (lo-
do esquerdo do f iguro ) e do clivogem (lodo direito) prg

vistos poro umo dobro desenvolvido por fluxo flexurol
e deformoçõo longitudinol longenciol òs comodos. A co-
modo P é mois competente que o Q. Ocorrem dois pon

tos de deformogõo f inito neutro ( f . n. p. ) no regioo de
Chorneiro ( Romsoy I Hubert, .l987).
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FIGURA 49 - Podröes de trojetórios de móximo estiromento
(clivogem ) de empurrões ossociodos o: / - cisolhomento sig
ples heterogêneo horizonlol ; I - cisolhomento simples heterg
gêneo e encurtomento horizontois; C - cisolhomento simp les
e estiromento horizontois (Sonderson,'lgBZ).
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sub-horizontal, e o mecanismo de deformacão Por cisalhamento
Ermp 1 es, a foi iação gerada não Poderia, na part e suPerior menos

deformada, fazer um ângulo de mergulho maior do que 45". Esta É a

situação no Bioco Laieado, onde a cl Ívagem ardosiana faz um

ângulo de mergulho médio de 73"" Fara Nt^J Sanderãon (op.cit.)
propõe um modelo no qual as traietórias de deformação finita
sertam produzidas por c :.sal hament o simp I es het erogêneo malE um

achat ament o puro homogêneo . 0 padrão obt ido est á i 1 ust rado na

frgura 49. Ressalte-se QUP, embora este Processo possa ser

visual izado
obrrgat ortament e é asErm. 0

único tensor de deformacão finrta, cuja matriz seia o resultado
na mul t ip 1 rcação das mat rt zes do c rsal hament o srmp I es het erogâneo

e do achatamento puro homogâneo (Sanderson, oP crt . )

Um modelo deformactonal para a área estudada Pode ser

const ruÍdo supondo a comb:.nacão de t râs ProceËsos deformac lonals .

1 ) clsalhamento srmples heterogêneo de baixo ångulo (Frgura

5Ø);
e ) achat ament o "puro" homogêneo vert ical ( Frgura 51 ) , e

3) cisalhamento srmples heterogêneo transcorrente destral
(Fisura 52).

Na parte esguerda da f rgura 5ø mostram-se as característrcas
geométrrcas do clsalhamento srmples e na parte central, o modelo

de ciEalhamento srmples heterogêneo À direrta, é ilustrado o

desenvol viment o esperado de c I rvagens e dobrament o Por b¿¿tl<'i ing
de camadas rnrcialmente horizontars em (a) Em (b ) desenvoìve-se
dobramento suave com clivagem plano-axtal inrcralmente a 45'" com

drrecão de ct salhamento. Em (c ) formam-se dobras ma15 aPertadas e

com c1 rvagem formando menor ângulo com a di.reção de clsalhamento.
Em (d ) as camadas estão numa di'recão que for, em termoE de

c omo duas de formações
padrão frnal pode ser obtrdo Por um

sob rep ost as ,

deformacão t of al ,

progressi.va, f o:. rnlciaimente encurtada e dePo15 est rrada,
produzrndo dobras romPrdas e transPosiCão (Ramsay, L9â7). Na

Frgura 51, mostra-se a sobreposrcão das {eicões da frgura 5Ø Por

cLsaihamento puro homogêneo. AE clrvagens e dobras em (a) e (b)

são rotacionadas para uma posrcão maís emPrnada, enguanto gue o

f¡år-ic tectônrco é rntensifrcado. Em (c) a clrvagem e

"t ransposicão" geradas ant errorment e est ão numa d rreção que agora

nao

est rrada, mas em t ermos de deformacão



é encurt ada,

emP lnadas.
A base do rac ioc ín ro ut i I rzado á gue se uma c I ivagem

tectônÍca ou uma dobra pré-existente são deformadas, de modo gue

seus p 1 anos est eJ am perpend rcul ares a uma d Lrecão de achat ament o,

não rrão redobrar-se , mas sim rnt ensi ficar as feicões t ect ôn rcas

pré-exrstentes. Por outro lado, s€ est rverem numa direcão que

está Eendo encurtada, irão dobrar-se. Em tese, Þoderla se suPor

que uma dobra poderra "desdobrar-se" , e uma c I ivagem t ect ôn ica,
desvanecer . Porém, prn geral , as an isot roP ias mecån lcas geradoE

pelo desenvolvrmento da cl rvagem ou do dobramento rmpedem que o

corpo tenha um comPortamento homogâneo (Ramsa5, 1967).

Na Frgura 5P, ãs fercões geradas nas frguras 5a e 53 são

afet adas egora por c isal hament o srmP I es het erogâneo

transcorrente, numa drrecão obliqua. Em (a) e (b) as srtuações
anteriores são mant idas. Em (c ) eE estruturas anteriores são

fortemente eEt rradas no plano horrzontal . No plano vert rcal , as

clivagens "S,r' s "5.,," -rão rotacronadas para uma posrcão de quaEe

parelelrsmo
Este modelo deformactonal mostra como drferentes arranJos e

est ilos estruturais podem ser desenvolvidos Pela combinacão de

processos de deformação het erogênea e progresslva. Em t ese, est es

processos podem ter ocorrrdo como eprEódros sucessrvoE e rsoladoE

no t empo, mas podem t ambém t er ocorrrdo comb inados, na forma de

um ou dols eprsódros de deformacão Progresslva

produzindo uma c l r vagem "Se' "

L69

e dobras "flr.,r"
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FIGURA 50 - Modelo deformocionol supondo

o situoçôo iniciol 3uposto, com o direçõo

o direcõo dos comodos' iniciolment€ suPoslo

+

cisolhomento simples heterogêneo. Em ( o ) observo - se

de cisolhomento fozendo õngulo de cerco de 30" corn

horizontol. Vide texto poro moiores explicogöes'
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FIGURA 52 - Modelo deformocionol supondo o combinogõo de três processos deformocionois: cisolhomento simples
heterogêneo (FIGURA 50) mois ochotomento "p,rro" homogãneo ( FIGURA 5l) mois cisolhomento simples heterogë -
neo tronscorrente destrol (nesto f iguro ). Vide texto poro moiores explicogões.
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8. t'tETAr'roRFISHo

As paragêneEes met amórfrcas observadas no Bl oco Rrberra
indicam, de um modo geral , grau metamórfico barxo, ñä zona da

clorita. Nos metassedimentoE, os minerais metamórfrcos observados
loram muscovita (sericita muito fina) e clorita Uma 1âmina
( amost ra
muscovita + flosopita + est ilpnomelano + guartzo O est ilpnome-
I ano é comum em rochas máficas de grau rnc j.p rent e, mas pode-Ee

formar em metassedrmentos de grau muÍto barxo (l¡Jrnkler, t?77).
Os met abasit os dest e b 1 oco são const it uídos essenc ial ment e

Por

IP-1958)

tdent ificados, apresentam composicão sódica (albrta). Trata-se de

associacão típica do grau fraco, zona da clorita (fácres xrstos
verdes ) .

As rochas do Bìoco l-aJeado apresentam também, de modo geral,
paragêneses de grau metamórfico baixo, na zona da clorrta. Apenas

em um ponto observeram-se brot itas, que não seiam de or19em

c1ást rca. Em algumas áreas observam-se abundantes porfiroblastos
de clorttórdes, pós-xrstosidade e pré-crenulacão, sugertndo um

evento termal. lletamorfismo de contato É observado naE bordas dos

granrtos de Itaoca e Betarrzinho. é evidencrado pelas texturas

epídoto + act inol ita + clorita

most rou uma

hornféis1cas, com

173

t ita + andaluzrta. O 6abro de Apraí também rnduz metamorfrsmo de

contato na

calciossil rcatadas assocrações com diopsidro + act rnol rta + ca'l -
crta + epídoto + quartzo.

0 Bloco Ap:.ai apresentou evrdêncras de metamorfismo ainda em

grau fraco, mas j á na zona da granada, com o desenvol vrment o de

assocração de quartzo + muscovrta + brot r-ta + granada.
Os met assed rment os do BI oco Andorrnhas aPresent am em geral

assocracão de quartzo + biot rta + muscovrta, €Vrdencrando grau

fraco na zona de biot ita. AigunË metabasitos apresentam
assocracões de hornblenda + plagioclás:.o + epídoto + actrnolrta,
rndicando condicões metamórfrcas um pouco mals enér9icas, porém

arnda dentro do grau lraco de metamorfrsmo.
O Bloco Costerro apresenta condrcões metamórficas mat e

varl.adas. A Formação Caprru apreEent a aEsoc racões de grau fraco

P ara9en e se

Pl ag roc I ás ios ,

Formacão Gorut uba,

assoc iaci5es de

de

quando

guartzo + muscovrta + bro-

desenvol vendo nas rochas



L74

zona de clorita, com muscovita, quartzo e eventualmente clorita.
Já a Formação Setuva (5eqijência Turvo-Areado) pr:.ncrpia com

associaCões de quartzo + blotÍta + plagiociásio + granada, pas-

sando para sul a paragnarsses com quartzo + plagroclásro (+

{eldspato alcalrno) + brotita + granada + Eillrmanita, evidenci-
ando uma passagem do topo do grau fraco (zona da granada) Para o

grau médio de metamorfismo. 0corre uma porfiroblastese pós-S, e

pré- a srn-Su., com granada, brotita, estaurolita e cordierita,
sugerindo um segundo evento metamórfico associado a condicões de

temperatura elevada e barxa presEão. Fercões ret rometamórfi.cas,
com clorit izacão e serrcit izacão destes minerais, também são

comuns, ma5 est ão concent radoE ao I ongo das zonaE de c tsal hament o

estreitas que fazem contatos com a Formação Caprru sobreposta e o

embasament o gnársslco-mrgmat it rco sot opost o .

0 Ëomplexo Gnársslco-m19mat ít ico, embora não apresente
paragêneses dragnóstrcas na área estudada, deve ter se formado em

condrcões de grau alto de metamorfrsmo, com anatexia Fercões

ret romet amór f r c as Eão

mi I on ít icas gue fazem cont at o com a FormaGão Set uva, conEt it uidas
por clorrt rzacão, serl.cit rzaGão e

máficos.

comuns Prrnc rPal ment e nas farxas

ep rdot rzacão de fei dspat os e



9 ASPECTOS GEOOUÍ]'TICOS DO MAEI.IATIS},ICI BÄSICO

L L General idades

Dentro da área estudada ocorrem numerosos corpos de rochas
metabásicas, associados geralmente às rochas metassedrmentares da

Formacão Perau São normal ment e al ongados e concordant es, com

espessuras de metros a centenas de metros. A1ém destes, ocorre
t ambém o grande corpo sabróide de Ap iaí , int rusivo nos

metassedimentos da Formacão Gorutuba, e al9uns exemPlares

esparsos de diques de diabásio, eËtes últ rmos atrrbuÍdos aos

ep isód ios magmát icos do Mesozórco-Cenozóico .

Não exist rndo dadoE quimicos ant erlores sobre o magmat lsmo

básrco da área, resol veu-se real izar uma abordagem prel rmlnar do

prob i ema, vrsando aval rar o carát er desse magmat Ìsmo e seus

Possívers amb rentes t ect ônÍcos.
Efetuou-se então aná1 Íse ml.croscóprca pormenorrzada dos

t it ót ipos met abásicoE encont rados na área . Foram sel ec ionadas
preferencralmente amoEtras gue não apresentavam evrdêncras de

alteraCão intempÉrica, hidrotermal (e.g. microvelos de calc:.ta ou

de quart zo ) ou met assomát ica . Foram t ambém evrt adas as amost raE

malE fortemente milonit rzadas. Procurou-se seleclonar amostras de

corpos sit uados t ant o a nort e como a Eul do Lrneament o Rtberra,
vrsando comparar as característ rcas das duas farxas da Formacão

Perau. No ponto IP-P10 foram coletadaE mals amogtras, em um

afl orament o de a I guns met ros cuadrados , porgue aí t ambém foram

executadas aná11Ees rsotópicas de Rb e Sr para determlnacão de

idade peio método lsocrônrco (capÍtulo 10) Foram também

selecionadas algumas amogtras do 6abro de ApraÍ, uma do Drque do

175

Bet arr e out ra de

esses magmat I Emos .

Anal tsaram-se e3 amogtras para os elementos maloreE e para

Sr, 7r, Y e Nb. A Ìocalizacão dessas amostras está rndrcada na

frgura 53 e no anexo 1. 0s métodos anal ít icos ut il:.zados e sua

precisão est ¡.mada estão indicados na tabela lI, conforme
fornecrdos pelo laboratórro (GE0LAB - Drvrsão de Laboratórros da

GEOSOL ) .

um d i que menor, vlsando-se a comParacao com
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ELEl{ENTOS HÉTODOS

Fluorescâncra de
amogt ras fundidas
borato de lÍtio e

lantânio

Nb

Tabela 1t Hétodos e Precisões
(seg. GEOLAB Divisão

Dissol ucão t of al
com HF-HNOð e det
absorção atômrca

raioE-X com
com tetra-
óxido de

7r

F I uoresc ênc i a
técnica de Pó

PRECISÃO
RELATIUA

das amostras
ermlnaGao Por

Espect rografia
quant itat iva

de raios-X usando
p rensado

est imadas para as anál ises I i t oquÍmÍcas
de Laboratórios da GEOSOL).

ót ica de emissão 5%

F{\¡
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Tabel a LA - ComPosiGão mineral óg ica

met abáEicas anal isadas

Ti = tit¿nit¿
0l = qu¿rtro
lli = ¡ioocllnio
lp = epldoto
ÂP = ¿P¿tit¡

C¿rb = c¿rbon¡to
llu = rrscor¡it¡

lH¡
60-6
lHr
3s-4
lHr

40
+Pe

4!

¡l
65
tl
40
¡l
o)

5

5

t0-15

t0-15

Bi = biotit¿
Ht = liperstênio
Pg = pigeonitr

Alb = ¡lbit¡
furd = ¡ndesin¡
L¿b = l¡bc¡do¡it¡

Lmc = leuco¡âoio

c I åssi ficação Pet rográfica

ts{
@

das rochas básÍcas



Com base nas característ icas petrográficas
est udadaE, exib i.das na Tabel a Le, pode-se,
agrupá-las em seis coniuntos:

1. hornblenda
ì ocal izados
Sebast ião ) ;

?. clorita milonitos (Cll), também local izados logo a sul do

Lineamento Ribeira;
3, actinolita anfibolitos (AA), localizados a norte do

Lineamento Ribeira (Faixa Pilões ou Rio das Pedras); são
drst ingurdas duas variedades, uma predominant ement e

isótropa, e outra com rochas mais finas e xistosâs¡
4. prroxênio fels (PF), situados ao norte do Lrneamento

Ribeira, no Bairro da 0corrênc ia;
5. Babro de ApiaÍ;
6. diques de diabásro, de rdade provável meso-cenozórca.

Pet roquímica

anfibol itos (HA), preferencialmente
e sul do Lineamento Ribeira (Farxa São

9.?

0E dados anal Ít icos estão drspostos na tabela L?, segundo os

t ipos pet rográficos referidos , 0s val ores obt idos para Nb não

foram apresentados, por' se encontrarem abarxo dos I imites de

deteccão do método () ?ø Ppm).

No geral, apresentam muito pouca variacão no conteúdo de

Sr0*, classrfrcando-se tromo basaltos no dragrama T A 5, de Le Bas

( 19BS) , frgura 54. Const ituem excecões o IP-6t7 , um andesrto, e o

GD-391G, um baEanÍto. Nesta figura nota-se uma tendêncra ao

enriquecimento em álcai is (Na*0 + K¿r0) nos hornblenda
anlibolitos, clorita milonitos e diabásros.

Ao serem lancados em diagrama AFM (Figura 5ó), todos os

t it of ipos se caract erizaram como de carát er t oÌ eit ico, à excecão
da amostra IP-e108, a gual apreEenta o måror teor de Ale0-u.

Pela observacão da Tabela 1e e da Figura 55 (Ms0 r/sr-s¿ds

maiores ) not a-se n it ida d rscrimrnação ent re os grupog

rdentif:.cados prlncipalmente quanto ao Ca, T1, Fe total, Na. 0

grupo dos hornblenda anfibol itos (HA) caracteriza-se por teores
relatrvamente maÍs altos em Na, Fe, Tr e mals baixos de Al, Ca.

0s actrnolita anfiboiito (AA) e os prroxênro fels (PF), em geral ,

das amost ras
t ent at rvament e,
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48 - 70 .r8.90
-35 .38

17.50 1ó.20
7 -2D 7.AO
.1ó .1ó

?.20 ?.9r1
13 - 30 1C. óO
l.to 1.10
-1{ .15
-ù5 .t5

9ó.lo 9?.24

1Aù - OO 17D - ntl
16-OO 30.O0
11.OO lq-Dù

i cl ori t¡ xi I oni tos

Tabela 13 - Resultados de análrses quimicas para elementos maiores e para Sr, 7r e Y em

amost ras de rochas básicas e metabásicas da área estudada

TP2lOL GO391G

{È-oo {ã- 19
-{1 I-12

16-50 14-71
I -OO 13-59

.18 -27
8-óO e-Oz

r5-2û tL-99
1-6û 2.1{

-25 1.56
-06 -L9

9ó.to 96-7e

14ù-ùO 370.O0
30.oo 80.oo
11- O0 13 - trl

IP6Oó TP4?7 IFóO9

46 -;lO {8 - 40 47 -ztj
l-'íO 2-50 l-óO

13-{O 12-80 12-80
1ú-20 13-90 15-50

_ 19 .24 .14
9.2ù ?-50 5-70

11.óO 8.60 5.30'¿-?o 3-80 3-90
.1{ .27 -O3
-1ó .?O -15

97 -,)9 98 - 21 92.3ó

.q8ú - rlo 2óo . oo 52 - oo
112.ùù 1{O.OO 106.OO
3É,-rlù {5.OD 52-OO

fol i ¡dos

I P2rOI GO54 1

4A-50 4ó- 1ó
1- 1rl t.27

L2-90 l5-29
12.70 13-ó{

-2o .2rl
?.4t ó.65

12.80 11-l{
2.OO 2.tr2

-oó .13
-L? -2¡ó

97 -?8 95-36

17rl . OO 160 . Orl
7{.Orl 80-OO
32.0O 20.OD

I Pó 17Iì

6ú. ?rl
1. tlo

12. 1û
l3- 1û

.1-1
3. Aù
2-30
3.90

.24

97-úû

1{¡l - où
2<0 - oo

ó3 - Orl

Gabro de Rpiaí

I P263

4') -O9
1- ro

12.6ó
L2.4e

a.28
13.91

1-9?
.29
)â

lrlrl - 2<

ts
@
O

RPLìO3 ÊPTI 17

-1A. Ot 5l - -lrl
1.24 .7ß

L<. t9 14.7D
t2-7t 9- 30

.2! .20
ó-ó9 ó-4rl

12. 1{ 13 - 3rl
2-52 2 -4D

.31 -2r

.27 - lrl

98-41 9A-?'l

150. OCr 1lO - Otl
80.oú¡ 16.oD
30-ûû 14-AD

di ¡bisi os

I P537 I Fg9OFI

{9-{3 {5-Otl
3-3? 2-30

12.98 15.2û
lq.7ù 12-OO

-2r -2L
{.43 5-{Cr
ú-c6 I1-sct
2-94 2-3û
r. .59 - 9É

. ó3 .39

?$. ¡.r 95 - 2Fj

1250 -Oú
19rl - ûCt
6C.OO
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têm alto Ca, Al e baixos Na, Fe, Ti, exatamente ao contrário dos

hornbìenda anfibol itos (HA) .

As amost ras do 6abro de Ap raí apresent am t eores
intermediárros entre os HA e AA, com leve tendåncia a um maj.or

enrlquecrmento de Pæ00r. 0s diabásios tem os marores teores de

Kr0, Pæ0e'r, E Ti0*, e os menores de l'190, sendo que nos demais
elementos guardam maiores semelhanças químicas com o grupo dos

HA.

Apesar de qurmrcament e correl at os aos HA, os c I orrt a

milonitos (CM) têm algumas característ rcaE pecul iares tais corlro:

CaO mu j.t o barxo, Na¿:0 muit o al t o, Fer:On al t o .

É rnteressante notar que, entre os actinolita anfibolÍtos,
há um grupo mineral os icament e semel hant e, mas t ext ural ment e

d ist int o ( são mais fÍnos, com t rama fol iada, t ext ura decussada ) ,

composto pelas amostraE GII-541 e IP-e10I. Estes discrlmrnam-se
dos demars AA pelos teores relativamente altos de Ti0e, Fee0rr,

Naæ0 e P*0", . Aparent ement e, est as amoEt ras t em maiores af in j.dades

9uímicas com os HA gue com os AA.

Para melhor clareza na discrlmlnação dos grupos aqul
ident ificados, tentat ivamente construíram-se os diagramas
binários de Fe*0o t/Ë'r's¿{s Y e Feæ0's t/g'r-s¿¿s

incompat íveis, ou Ì itófilos de grande raio iônico) . Esses

elementos lncompat íveis são considerados como preferencraìmente
concentrados na fase I íquida durante a crrstal rzacão. 0 resultado
pode ser vlEualizado nas figuraE 57 e 58, respectivamente. Nota-
se em ambas um incremento no teor de Y e 7r dos AA para os HA,

sendo os drabásios e os clorrta mrlonitos os mals enriquecidos.0
Gabro de ApiaÍ tem, mais uma vez, teores intermediárÍos 0

enr:'guecÍmento em elementos rncompatíverE também é evidencíado no

gráfico Ti0¿' t/g.t-s¿{s Pr.:04, (Frgura 59), onde säo

d i ferencaE ent re os d iversos grupoE .

Comparando-se médias dos dados anal ít rcos obt idos para os

diversos grupos com dados fornecidos na 1 iteratura especial rzada
( Tabel a t4 ) , const at a-se grande simr I arrdade dos HA com os

basaltos de cadeias mesoceânicas. 0s AA e PF são similares aos

basaìtos de arcos de ilhas. 0s elementos d:.scrrminantes são
princ ipalmente Ti0{,, Fen$cr, Pu'$,n , Sr , 7r e Y. As amost ras do

Uabro de Ap ÍaÍ t ambém apresent am caract eríst icas muit o simi I ares

7r ( e1 ement os

n it idas aç
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aos baEaltoE de cadeias mesoceânicas, Já os diabásios são

semeihantes quimicamente aos basaltos da Bacia do Paraná, mais
propriamente aos do tipo HPT (åiså P¿:Otg - TiCI¡*) de Bellieni
ef ¡i. (1?8ó).

Comparando-se os t eores de el ement os t racos dos 1 it ót ipos
analisados com os daqueles fornecidos Por Condie (1999), os AA e

PF t ambém caract erizam-se como basal t os de arcos de

ilha (Zr/Y ( 3), predomlnantemente do t ipo cálcio-
alcalino (Tí/Y ( 85).

A figura 6ø mostra um diagrama Zr r,/É',-5¿{5 7r/Y (Pearce &

Norrt, I97?). Nestes os HA caem dentro do camPo dos basaltos de

cadeias mesoceânicas e os AA no campo de basaltos de arcos de

ilhas. Finalmente, a f igura 6t mostra um dragrama 7r r/€r's'¿{s' Ti0¡!:

(Pharaoh & Pearce, L9B4, &Fffr/ Condie, 1989), no cual oE AA

encontram-se no campo dos basaltos de arco de ilhas, os HA, Gabro

de Apiai e clorita mrlonitos no campo dos basaltos de cadeias
mesoceânicas, e os drabásios no campo dos basaltos intraplacas.

pet rográficos e cuimicos obt idos, permit e t ecer as segurnt es

conEÍderacões:
t. As rochaE apresentam grande homogeneidade quanto ao

cont eúdo em SiCI,*, com apenas duaE del as caindo f ora do

camPo dos basal t os .

? . 0s setE grupos pet rográ{icos d iscriminados aparent ement e

pertencem a t rês grandes gruPos químicos: oÉ

reiatrvamente enr!.quecrdos em Na, Fe, Ti, ZY, Y, Sr, que

correspondem aos hornblenda anfiboi itos, e com os qual5

os clorita mi.lonitos, os act rnol ita anfrbol rtos fol rados

e o Gabro de Ap Íaí , apresent am simi 1 aridades guímicas, os

pobres em P, Ti, Zr, Y, 5r, e enrrguecidos em Ca, Al, que

correspondem aos act inol it a an fibol it os isót ropos e

piroxênro fels¡ e os fortemente enriquecrdos em T1, P,

Fe*:Ou, Sr , 7r , Y , que corresPondem aog d i ques de

diabásios, supostamente associados ao magmat ismo meso-

Em resumo, pode-se d rzer gue a anál ise dos dados

cenozolco,
3. Todos os i rt ót lpos Parecem ser

quant o aos el ement os malores .

de nat ureza t ol eit :.ca
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ZFe2O3

llñnO
ill1g0
.'lC¡O
í2H¡2O
zH20
?-P203

5r (ppx)
Zr (ppx)
? (ppx)

¿cti nol i t¿
¡nfit'olitos

4A,4<
.41

15.42
a. 11

.19
8.64

13. ?5
r.4f'
.32
,10

1{O
3{
1?

toI ¡í tos
dr ¡rco

da ilhas
(3)

45-80
.1?

2(].05
8.53

.16
10. .19

15. 44
.98
-04
.lo

10 1. OO
lo. oo
3. LìO

hornbl end¡
arfi bol i tos

49-4?
L.?6

13.4<
11-32

.22
7.90
9.90
3-¡18

'15
-t?
3ó2
108
34

tol eí tos
dr ¡rco

dc i I l',¡s
(3)

50-49
.70

19.44
9. S3

.17
*r-26

11. óó
2.53

'74
.11

12 1. OO
21-ÙO
1.1- oo

G¿bro
de Êpirí

{9-52
1. O{

13.85
11- 52

.2L
? -12

13. 12
2.30

-4t
-20

145
48

tol eí tos
d¡ ilh¡s
occ¡ni c¡¡

(5)

50-3ó
3.62

13-41
13-ó3

.18
5.52
9 -60
2.80

-t1
-42

395 - cro
e27. OO

q2. oo

25í02
;¿ri ù2

zß1203
ZFe2O3

Z11¡O
Íllt9O
ZC¡O
ÍlH¡2D
?R20
u F2rì5

5r (ppx)
7r (ppn)
7 (ppx)

dor¡¡l dorg¡l
di¡bisios ¡cso-oceân. HÈslr-oceÎn.

cnriquocido exPobrrcid'r
( 1) c2)

41-22 5t-22
2-A4 1- ó2

14.09 l5.a?
13-35 1D.66

-2L .1?
4-92 7.51
9.9Ù ll.Oq
2-62 2-69
1-29 .38
.51 - 14

1250 151
19Ù r 17
64 37

plrto plrto
cor¡tincnt¿l cor¡tir¡nt¡l

(ó) (7)

50.42 52.50
2.79 -96

14- 15 15.43
13.19 9.33

.20 .1ó
.1.81 7.ó3
9.<O 10.8?
2.?O 2. t4
t-zt -42
.¡t3 .Lb

{o4.oÙ 232-Btt
205.OO 94-OCl
32.OO 19-Otr

(1)
<2>
(3>
(4)
(5)
(ó)
(7)
(a)
(9)

Êtlôntico 5ul, Huxphri¡ *t ¿1-r 1985
i dcx
Ilh¡¡ S¡ndxich do 5u1, Luffr 1982
E¡st 5coti¡ 5rr, Srundrrs & Irrnrgr 197'l
flroxpron ct ¡1. r 1983
Eaci¡ do Prrrna, ¡cria da ¡lto-Ti, Bellieni at ¡1'r 198ó
8¡ci¡ do Psrrna, srria b¡ixo-fi, Bellicni ct ¡l-r 198ó
Rift de GrcAorg (K¡ni¡), Eakrr ct al.r 1977
flndcs, Exrrt, 1982

Tabela L4 - Compare6ão de teores médios de elementos maiores

básicas e metabásicas da área estudada, e de basaltos
modernoS.
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4 . Ouando comparados com os dados da I it erat ut.â ¡ os

grupos discriminados mostram similaridade química

respect rvamente com os basaltos de cadeias mesoceânicas
(HA, CM, AA foliados, Gabro de Apraí), com basaltos de

arcos de ilhas (AA isótroPos, PF), e com basaltos de

platôs e rrftes cont inentais (os diques de diabásio) .

Os metabaEitos da Formação Perau diferenciam-ge assim,

Íl'r?sgi.7 modu, EM dois grupos: um a norte do Lineamento Riberra com

características semelhantes aos basaltos de arcos de ilhas
modernos¡ e outro a sul do Lrneamento Riberra guardando

semelhanças com basaltos de cadeias mesoceânicas modernas. Como

os teores de Si0o' são particularmente homogËneos, não é suposto
que t enha ocorrido d i ferenc iacão magmát ica .



TO GEOCRONOLOGIA

tø.t Trabalhos Anteriores

0 conJ unt o de dat acões rad iomét ricas pel o mét odo Rb,/Sr

anteriormente existentes para as suPracrustais da região soma

pouco mals de duas dezenas, e pelo método R/Ar, euãtFo dataGões,

em grande parte inéditas (Teixeira, 198e). As datacões Rb/Sr

foram fert aE na sua t of al rdade pel o convên Ío CPRM/CPGeo-USP, e

Eão comentadas por Batolla Jr. ef ¡/. (1981). 0E valores foram

recal cul ados por Teixerra ( op . c rt ) .

0s dados K/âr em brotita e rocha total indrcam o

resfrramento regional no Eopaleozóico. Uma amostra de gnatsse da

Formacão Setuva forneceu idade K/Ar em blotita de 783 lla,
indrcando resfriamento ainda anterior.

Com oË dados Rb,/Sr f oram def rnidas t rês isócronas de

referêncra. Uma isócrona engloba gnaisses da Formação Setuva no

Antrclrnal do Setuva, tendo fornecido idade de L 4?ø: 1eø Ha e

razão inicial de ø,7L7 . Outra engloba guatro xistos da base do

Grupo Acungui (provavelmente Formacão Perau), fornecendo rdade de

1 Pl? -l 55 lla e R* de ø.7tL. Estas razões inrciais Podem ser
consrderadas normals Para o t ipo I itológico anal isado
Correspondem provavel ment e à rdade de met amorfrsmo dessas rochas .

Uma terceira isócrona envolve fil rtos do Grupo AGungur

(provavelmente Formacão Caprru) e um gnalsse Setuva, num total de

sete análiEes. Mostra idade de sBe :1 B Ma e R*o de ø.743. F,

elevada razão Ínicial mostra que esta idade refere-se a um evento
de reomogenerzacão do srstema Rb/Sr dessas rochas.

Est udos em est romat ó1 it os da Formação It aracoca sugerem

idade mats provável entre 85ø e 1 7øø Ma (Fairchild, t977).
Est udos de est romat ó1 it os da Formação Cap i ru most raram que est es

não são rdêntrcos aos da Formacão Itaracoca, sugerindo :.dade e/ou
ambiente dist intos para eFsas duas unidades (Fairchild, 198e) .

Srlva sf sJ. (1981) apresentam datacão K/Ar para o 6abro de

âpÍaí, que forneceu idade de 673'.:. 4L Ha. Daitx e'f ¡1. (1983)

citam que Amaral e.f ¡J. (t?66) obtlveram para esse corpo rdade

R/Ar de 143,5 Ma, e também que seis amostras ProcessadaE no

191
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Laboratório de Geocronologia da USP fornecerem idades entre 8øø e

3 øøø Ma, revelando exrstir um problema devido a excesso de

argôn io . Uma recent e isócrona Rb/Sr f ornece idade de 85ø : 85 I'la

com Rq, de ø,7ø5 (Bartx sf ¡J., t99A), interprctada como idade da

int rusão .

Tassinari ef ¡J (L99ø) realizaram estudo de rsótopos de

chumbo e estrôncio em galenas, barÍtas e calcitas de depósitos
estratÍformes ("tipo Perau") e de veÍos hidrotermats ("tipo
Panelas" ou "Furnas-Lajeado") da região do Vale do Rrberra. Atém

de novas det erminacões, reaval iam dados ant erlores de Damasceno
(L97ø), Cassedane & Lassere (L97ø), Cassedane s'f ¡J. (L97?) e

MMAJ/JICA ( 1983) , segundo o modelo da "plumbotectônrca".
Total izam mats de seis dezenas de determinacões rEotópicas de Pb

em galenas. Para os depósitos do tipo "Furnas-Laieado" deduzem

uma ortgem c 1 arament e crust al para as sol uções mlneraì izant es,

formadas por procegsos de remobil izacão a part rr de fontes
crustars diversas, provocadas possivelmente por acão de eventos
metamórficos regronais entre !,4 e L,t Ga. Para os depósitos do

t rpo Perau inferem que o Pb for removido do mant o suPerlor
através de vulcanrsmo, pouco temPo antes de ser incorPorado à

gal ena, t endo t :.do vida crust al rel at ivament e curt a, no período

entre L,7 e 1,5 Ga

Nogueira (199ø ) apresenta aná1 lses rsotópicas Pb/Pb em

galenas aÉsociadas aos veios de quartzo mineralizados da área de

Pirrrlca, ñâ Formacão Perau (Seqüêncra Rro das Pedras), logo a

leste da área aqul estudada. Pelo modelo da Plumbotectônrca,
apresentam rdades de 1303 e t?7O Ma, e uma orlgem crustal para o

chumbo formador das galenas analisadas.
Kaul & Teixeira ( 198e) apresentam uma reaval racão dos dados

geocronolósicos Para o ComPlexo Costeiro. Para o Macico de Serra
Negra apresentam rdades K/Ar de 3 tqe :'. 37 I'la (plagroclásio de

noritos), ? 7L3 -': 115 Ma,

( feldspato em charnock ito) . Para o Maciço de Itat ins fornecem

rdade de 39ø ':', Lø I'la (em brotita). Para amostras do Hacico de

Serra Negra apresentam isócrona de ? ?Lø :: te.ø Ha e razão inicial
de ø.7ø8, com quatro pontos. Para o Macico de Itat rns o diasrama
¡socrônico Rb/Sr most ra uma nuvem de Pont os da qual rnt erPret am

t rês rsócronas , de e 6t4 :.: 68

e 53ø :: 3å l,la e

l'la, Rco de ø .7ø3, L Eøø Ha, Rqî de

t ø3L '! lE lla
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Ø.7Ø?, e 63ø Ma, R. de ø.7L7. Esta última f oi construida com trËs
pontos, com dados obt idos de amostras consideradas como

cogenét:.cas.
Dados K/Ar pãra mrgmatitos (comprlados por Terxeira, 198?) e

rochas diversas do Complexo Costeiro mostram uma concentração
malor no frnal do Proterozóico e inicio do Paleozóico, denotando
o resfriament o reg ional . Porém al gumas idades maÍs ant igas
most ram que det ermrnadas áreas não sofreram o aquecrment o

brasi i iano .

Diagramas rsocrônicos Rb/Sr para corpos granitóides
intrusivos, mostram idades entre o finat do Proterozóico e o

Cambro-Ordoviciano. 0s resultados R/Ar para este trpo de rocha
confirmam as idades de resfriamento regional .

As rochas vulcânicas da Formação Guaratubinha mostraram
isócrona de 541:: 11 Ha com razão rnicial de Ø.7Q3. Ðç quartzo-
pórfiros do Grupo Castro fornecem rsócrona de 4e7 I 33 Ha, com Rct

ø ,7ø6 (Teixerra, 19Be ) .

Datacões R/Ar nas rntrusivas básicas assocradas ao

magmatrsmo da Bacia do Paraná mostram idades entre 1.LØ e L7Ø l'la

é interessante notar que datacões K/Ar do Gabro de José Fernandes
(L9ø:: 7 t4a) e do Complexo Bairro Cruz (e3ø:.: t7 l'1a) forneceram
idades anterrores ao magmatismo básico da Bacia do Paraná.

Lø.? Resultados Inéditos

Embora oE 1 rt ót ipos met amór ficos ocorrent es na área est udada

não sejam favoráveis aos métodos disponÍveis, tentou-se a

confeccão de isócronas Rb/Sr para os xÍEtos de Formação Setuva no

Bloco Costeiro, ardósias e metabasitos da FormaGão Perau no Bloco
Ribe:.ra.

Foram escol h Ídos t rês afl orament os de rochas frescas , um

para cada 1 rt ót rpo menc ionado AE amost raE foram col et adas em

cada um del es, numa d iEt ânc ia não superlor a poucos met ros , Todas

{oram descritas petrograficamente at ravéE de seções delgadas. Os

resul t ados anal ít icos são most rados na t abel a 15, e as rsócronas
obtidas na fÍ9ura 6?.

0s xrst os da Formacão Set uva foram col et ados em cort e da

est rada que I rsa Iporanga a Barra do Turvo, próximo a est a
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ú1t ima. A isócrona foi construída por cinco pontos, fornecendo
idade de 7e8,3 :i eó,e Ma e Rø de ø,7ø9ø (Figura 6eb).

As ardósÍas da Formacão Perau foram coletadas em peguena

lavra cla Prefeit ura de Iporanga na est rada Iporanga a El dorado
Paul Ísta. Ci nco amostras forneceram rsócrona com idade de

765 :: 35 l,la e Rø de ø,7316 (Flgura óPc).
Enquanto que os xistos são absolutamente lrescos, ag

ardósras apregent am 1 eve al t eração int empérrca ao I ongo de al guns

p 1 anos de est rat Í ficacão , o que pode exp I rcar a razão rn ic ial
mals al t a . De gual quer modo, est as Rqt, são compat ívers com

sedimentos marrnhos dessa idade (Faure, 198ó). As idades obtrdas
Eão provavel ment e do met amorfrsmo princ ipal que afet ou est as

roc h as

As amost ras de met abasrt os foram ret iradas de uma peguena

1 avra de brrt a na est rada para o port o dos Pr I ões . Quat ro
amostraE forneceram rdade de L743:: 13,9 1"1a, com razäo inrcial de

ø,7ø89 (Figura óêa). 0 maror problema destas anáiises refere-se à

farxa muito estrerta de varração das razões de Rb¡i¡5//Sr#*, prTl

funcão dos teores muito barxos deà-Rbc-¡* neste trpo de

rocha. A razão rnicral obtrda é mars alta que a média dos arcos
insulares modernos (= ø,7ø437), mas ainda dentro da sua farxa de

varracão (Faure, op. crt. ). Provavelmente corrpEponde à rdade de

crrst al izacão dest as rochas .

Lø.3 Discussão

0s dados geocronol óg icos d isPon rveis pare a faixa
metassedimentar distribuem-se num rntervalo de idades muito
iargo, de cerca de t,3 Ga. Embora em grande Parte estes dados

ainda sejam precárros, pode-se resumir os resultados da segurnte
lorma 

'

- os mac lcos charnock rt rcos do

ãì-QUpBr¡05 . Amp I as áreas f oram af et adaE, pel o menos

termlcamente, pelo Evento Brasil:.ano, mas outras se

mant r-veram rel at ivament e " frias" durant e esse perÍodo .

- 0 magmatlsmo básr.co da Formacão Perau ocorreu por volta de

L ,7 Ga Dados de est romat ól it os sugerem que a

Bloco Costeiro devem Eer



- Por volta de 1,3 a !,4 6a, ocorre a remobÍlLzacão
hidrotermal de Pb em velos de galenas que cortam o

Subsrupo La¡ eado e a Formacão Perau . A idade de

sed rment acão dessas un idades é , port ant o, ânt erior .

IsócronaE de referêncra em metassedimentos da Formacão

Setuva e da base da Formacão Perau sugerem evento
met amórfrco nessa rdade.

- A rntrusão do Gabro de Apraí se deu a Ø,85 Ga. A rdade de

sed rment acão das encaixant es ( Formacão 6orut uba ) é

anterlor
- O metamorfrsmo pr:'ncipal que afetou as formacões Perau e

Set uva ocorre a ø ,7 - ø ,73 Ga

- 0 magmat lsmo granrtóide pós-tectônrco da região ocorreu
entre Ø,6 e ø,5 Ga

- Vulcanlsmo assocrado às seqüêncras molassórdes Ee deu por

volta de Ø,43 a ø,55 6a. 0 f inal do resfriamento regional
também se encalxa nesta farxa de idade.

Este padrão de idades, apesar da dispersão numa faixa mutto
I arga de t empo, é coerent e com os moEt rados por TasEtnarr ( 1988)

e Vierra (1989) para o Grupo São Rogue e Complexo Embu, e também

por Krtrner <I9gø) para o Crclo Pan-afr:.cano.

sedimentacäo da

!,7 Ga

Formacão It aiacoca

197

se deu ent re ø ,83 e
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11 RECONSTITUI6õES PALEOGEOGRAFICAS

11.1 Evolucão Sedimentar

Apesar da extensa I iteratura geoló9rca ex:.stente sobre a

reg ião, e do grande número de est rut uras sed iment ares
preservadas , poucos t rabal hos abordaram espec r lrcament e a quest ão

dos processos de sedimentacão nesta região.

consrderou-se como de origem glacial 
'

conglomerados como t i1 itos.

Leonardos (1934), ao defrnrr

Barbosa (1948) crrtrca esta lnterpretação. tonsrdera que

est es sej am sed Íment os "oro9ên rcos" , orrg rnadoE de fases erosivas
pogterrores à prrmeira fase de dobramento e metamorfrsmo. E que

estes não se constituem no que se denomina litoiosicamente em

fJysc¡, mag que a orrgem Parece ser a mesma.

Petri & Suguio <L969) pubÌÍcam um trabalho clássico sobre a

evolucão sedrmentar da região. Eonsideram que as lormacões

Itaiacoca, Votuverava e Capiru seiam pelo menos em Parte
contemporâneas. A FormaGão Itaracoca const ituiria uma plataforma

de amb ient e cost eiro, 1 it orâneo, t al vez mist o de p I an íc ies de

marés e 1 agunas . O embasament o da Formação It aÍacoca afl orarta em

diversos pontos, sendo o remanescente do antrgo conttnente, que

formava a borda de Eedimentacão do GruPo AGungur A Formação

Votuverava (na verdade, essencralmente o aqui denominado SubsrqPo

La:eado) serta uma plataforma de ambiente mals afastado da costa,

a Formacão Iporanga,

porém arnda nerít ico
ol rgomít lcos da base da aqui denomrnada Formacão Bet ari
constituam turbiditos proximais ou fluxoturbrditos, enguanto que

os metaconglomerados da Formação Iporanga podertam Eer orrginados
por desl izes submarinos . 0s met arrit mit os, não assoc iados a

conglomerados, serlam turbrditos drstais.
Campanha sf ¡I. ( 1985, tqgâ) propöem uma paleogeograf:.a de

plataforma cont tnental, talude e planÍcie abissal,
respect ivamente para o Subsrupo Laieado, a Formacão Iporanga e a

Formacão Perau. Sugerem ainda um contexto de ui, Idtlysg-h para og

conglomerados da Formacão IPoranga.

interpretando og

Sugerem gue o9 met acong 1 omerados
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PÍres ( 1988 ) t rat a o GruPo Açungui na reg ião como uma

sucessão de s:.stemas turbidÍt icos, onde a varIaCão do nível do

mar seria o princ iPal fat or na acumul acão de Eed iment os A

crclicrdade de transgressões e

t ect ôn ica at iva durant e a sed ¡ment ação

seqüências deposicionais e um complexo turbrdít ico: 5eqüência

Gorut uba-Passa Vint e, Seqüênc ia Serra da Boa Vist a, Seqüênc ia
Furnas-LaJ eado, Seqüânc i a Bet ar r , Seqüênc ra Iporanga e ComP I exo

Turb Íd ít ico Rio das Pedras . A Seqüênc ra Gorut uba-Passa Vrnt e

corresponderia a um event O t ransgresslVo, sendo na base uma

p 1 an íc ie de marés, passando a uma p I at aforma de águas rasaE com

profundrdade rnferror a ?Ø m, e no toPo seriam turbidi.tos diEtais
carbonatados A Seqüêncra Serra da Boa Vista serla um leque

submarj.no de á9uas reiat rvámente rasa5, 5Eñdo os turbiditos
localmente retrabalhados Pela acão de ondas. A Seqüêncra FurnaE-

Laj eado const it urrra um eP rsód ro regresElvo ' no t o9o sendo uma

p 1 at aforma carbonát ica

regressi5eE seria devida a uma

carbonat ados de águaE mais profundas ( base ) . El evações ep isód icas
do nível do mar dariam deposrção hemrpelágrca ( fil itos) A

Seqüênc ia Bet ari equlval erra a um ep isód io t ransgressivo,
associado a uma seqüência retrogradacional em legue submarino. 0s

psamttos e rudáceos da baEe seri,am canais e fácies assocrados de

jnnsr e r:¿¡áer- fan. A Seqüåncia Iporanga eerra Eonstrtuida Psr um

conjunto de metaconglomerados polrmÍtrcos e metarenitos,
correspondente a fácies canallzada de i¡l¿e'¡' f¡n, ou seJa,

t urb id it os proximars . 0E met acong I omerados desorgan rzados seriam,
no entanto, devidos a rl¡rål-rs flou, enquanto gug o5 organ:.zadoE a

corrent es de t urb rdez , Consrdera ainda que a Seqüênc ia IPoranga

retrabalha a Seqüância Betari, sendo então um srstema turbidítrco
mais j ovem . O Comp 1 exo t urb id it rco Rio das Pedras seria de águas

relat ivamente profundaç, com rePresentantes diEtarE dos sistemas
turbidít icos descritos antes. 0s metarritmitos microgradados

sertam f ácres turbidít rcas distais de ¿¿¿fcl- f¡n,¡äeEin ,c'Jain, os

met arg i I it os mac iGos dePosicão hemipel áS ica de åesjn P Ie¡n ,

enquanto que as fácies arenosas/conglomeráticas seriam fluxos

Dist ingue cinco

raEa avancando sobre turbiditoE

t urb id ít icos de

pal eocorrent es :.nd icarlam área-f ont e a Nt^J

alta denErdade 0e um modo geral, as



200

Pires (L99ø) detalha o estudo das seqüências Betari e

Furnas-Lajeado. Afirma que a "deposj.cão destes sedimentos envolve
procesEos associados à margem continental e talude, rncluindo
drluicão, correntes turbidít icas não confrnadas e escorregamento
(sJ¿¡mpins) superficial, todos relacionados, provavelmente, a

sed:.mentos instáveis de margens deltáicas adjacentes, associados
ao n ivel do mar mais el evado" . Int erpret a as seqüânc ias Bet arr e

Serra da Boa Vista como correlatas, através das similaridades dos

amb rent es deposrc ionais, separados at ravés da "Fal ha de

Arapongas".

Lt . L? Model os de evol ucão sed iment ar

Dent ro do b 1 oco Laj eado, a ocorrênc ra de c isal hament o ao

longo rJos rontatc¡s entre al9uns pacotes maiores coloca
dificuldades na elaboraGão de modelos estrat rgráficos e

paleogeosrllicos,já que unidades cronocorrelatas podem estar
repet idas na col una.

0 emp I i hament o observado at ua I ment e no Subsrupo Laj eado é

provavelmente produzido pelas zonaE de cisalhamento da Onca

Parda, Arapongas e do Paimital. Neste esquema, o mais simples
serla reduzr.r a eEtrat igrafia originaì do Lajeado a somente duas

seqüênc ias sedrment ares, uma t errígena na base e out ra
carbonática no topo, .repetidas tectonicamente. A Formação

Gorutuba, e posErvelmente do Gabro de Apiaí, seriam alóctones. No

entanto, a correlacão por característ rcas facrolóslcas pode

i.mpl rcar simi larrdade de processos de sedrmentacão, porém não

obrigatoriamente correlacão física lateral, ou correlacão
temporal Como não se sabe de fato o montante dos deElocamentos
ocorridos ao Iongo destas zonas de crsalhamento, e como inexrEtem
camadas guias fossilíferas ou srmilareE, este esguema, ou outros
t ambém posEíveis , t ornem-se especul at ivos

Assrm, oo. exemp I o, a Formacão Gorut uba assent a-se sobre os

Mármores Passa Vint e at ravés de uma zona de c rsalhament o. 0

contraste de ambientes de sedrmentacão entre as duas, com

t urb id it os frnos d ist ars na 6orut uba, e p i at aforma carbonát rca
rasa no Passa Vi.nt e, maiE o cont at o dado por uma zona de

c isal hament o int ensa , sugere a al oct on ra da Formação Gorut uba .
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A similaridade faciotósica entre os mármores do Bairro da

Serra, Mina de Furnas e ApÍaí sugere gue possa se tratar de

un idades correl ac ionáveis
carbonáticas, com Euas estratrfrcações cruzadas truncadas por

ondas, brechas de desl izament o, ausênc ia de est rut uras que

ind i quem águas mats rasas, sugerem p I at aformas carbonát lcas
afastadas do I itoral , sob a ação de ondas de tempestade 0

mármore Passa Vrnte, ge correlacÍonável, corresponderra a uma

p 1 at aforma mais Proximal .

A parte superior da Formação Betari., os FilÍtos Ägua SuJa,

os Xistos Apiaí e a Formação Serra de Boa Vista poderiam também

ser correlacronadas neste contexto. Algumas ferções lent rculares
observadas na est rat r ficacão da Formacão Serra de Boa Vist a podem

ser Eugestivas do ambrente de frente deltaica, o que mars ume vez
sugere uma colocacão mais proximal para o conJunto das formações

Serra de Boa Vrsta e Passa Vrnte. .
0 t opo da Formacão Bet ari possur caract eríst rcas t íp icas dos

turbiditoE clássicos, com a repet rcão cícl ica de seus níveiE C*D-

E . Já os seus n ívers mais basais expost os, cong I omerát icos e

arenosos, t erram que ser seqüênc ias de nÍverE A-B repet idos .

Embora o aspecto "Iavado" dos cong1omerados e a predomrnâncra de

selxos bem arredondados de quart zo e quart zrt o sugiram um aspect o

de "fluvi.al " pera estes conglomerados, a não observaGão de outras

1 at eral ment e . EEt as

feicões
int erpret aËão,

sequenc 1as

ressedlment ados. As pequenas áreas de ocorrência da base dest a

un rdade não permit em maiores in ferênc ias , pil t ermoE de assoc iacão
lat eral de fác res, para que a quest ão possa Eer resol vida De

qual quer modo, a ocorrêncra de raros clastos de clorita-fi1 itos
rnduz à rnt erpret ação de um t ransport e não muit o grande, e a

presenca de embasamento metamórfico Na porcão medrana, arenos\a,

da Formacão Betar:., a ocorrêncra de marcas onduladas com direcões
cruzadas em vários n iveis, mas ind icando sent ido de corrent e para

Nort e , no sent rdo opost o ao observado no geral no rest o da

coluna, sugere ambrente relat ivamente raso, corn correntes ou

ondas a9 rndo no Eent rdo do mar para o cont :.nent e . De qual quer

modo, o cont ext o geral é de uma seqüênc ra t ransgressiva .

fluvrais
podendo

t ípicas não

se tratar de clastos
permrt e comProvar est a

fluvrars
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0s met acong I omerados e met abrechas po1 imit icos de mat riz
pel Ít ica da Formação Iporanga const it uem um pont o int rrcado da

paleogeografia da região. As característ Ícas de suaE porcões

basars sugerem mars um depósrto de fluxo de detrrtos (r/eår'-rs

fl¿¡v), com transporte muito pequeno com relação à área fonte. A

maior parte dos fragmentos é de folhelhos e ritmitos das próprias
seqüânc ias basais e I at erars , Porém ocorrem t ambém fragment os que

já eram filitos, com foliacão metamórfica, à época de deposicão
0corre uma série de fragmentos de I rtót ipos gue não a{loram
at ual ment e na reg iäo, mas refor6am aE evidênc ias de um

embasamento cont rnental próxrmo (granitos, 9na1sses, anfibol itos,
rió1 it os, al ém de Eeixos de quart zo e quart zit o ) . Se admit ido que

certos ciastos de conglomerados ollsomÍticoE e arenitos que

ocorrem seriam da base da Formação Bet ari , t eríamos que admit ir
que esta estava sofrendo erosão e ressedÍmentacão, ão mesmo tempo

que uma árca de embasamento continental estarra exPosta. A não

ocorrênc j.a de seixos das seqüênc1as carbonát icas do Lajeado
sugere que a p I at aforma carbonát ica ainda não est ava inst al ada na

reg i ão . Como est es c on9 I omerados

verticalmente e lateralmente para arenitoE e conglomerados mais

organrzados com est rat i fÍcacão gradual , rnserrdos num cont ext o de

t urb id it os d iEt ais , sua deposicão se deu em amb rent e subaquát ico
Um model o para a deposrcão dos cong I omerados pol imít rcos da

FormaCão Iporanga poderra ser o most rado na figura ó3, onde 5ua

deposicão seria condicronada por uma lalha at iva. EEte contexto
serra Eemel hant e ao da Formacão 5al vador , nà Bac ia do Recôncavo
(Carozzr ¿rf ðJ. , 5,976; Terxelra Neto & 0l tveira, 1985) 0 aEpecto

de campo também é bastante semelhante (Rodi rívila Medeirog,
Armando Márcro Cormbra, inf. verbal )

Outro modelo possíve1 Eerla o de uma margem cont rnental do

t ipo at ivo, como most rado na ligura ó4 . A Presenca ou não de

embasamento cont inental neste últ imo modelo pode dePender das

taxaE de acreGão e erosão na zona de subducção.
A reconst ituicão da macroestrutura mostrada no Ítem 5.3

sugere que os conglomerados e metarenitos gue ocorrem na Formacão

Perau possam ser cont inuidade l at eral doE cong l omerados
pol rmít rcos da Formacão Iporanga Esse n ível separa Para baixo
uma seqijêncra de fothelhos hemipelágrcos com rntercalacões de

e brechas pol imít icas gradam



FIGURA 63 - Esquemo mostrondo o reloçõo entre os depósitos do Formo-

çõo lporongo e unidodes ossociodos, dentro do hipótese de evoluçõo como

umo morgem possivo: e- Sequêncio pelógico/vulcõnico do Formoçdo Perou;

@ - arecnãs e conglomerodos do Formoçõo lporongo; @ - Congtomerodos e

orenitos do Formoçõo Perou; @ - Sequéncio turbidítico distol do Formoçõo Pg

rou ( Rio dos Pedros ); @ - Porçõo bosol do Formoç6o Betori; @ - Porçõo
superior turbidítico do Formoçôo Betori; @ - Plotoformo corbonotico do Q
jeodo (Formoçôo Eoirro do Serro e correlotos); @ - ntto estruturol do

embosomento. (Desenho foro de escolo).

'-
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FIGURA 64 - Bloco-diogrorno esquemdtico (foro de escolo)mostrondo o cencírio su-
posto poro o deposiçoo do Formoçöo lporongo, no hipotese de umo morgem conti-'nentol'otivo. Zonos óoleogeogrofióos: (A) cjreos ernersos o norte (orco vulcõnico 7);
(B) bocio de orco frontol incipiente (Formoçõo Betori?); (c) olio estruturol ossg
ciodo oo orco frontol, com embosomento continentol exposto, ern porte emerso;
(D) tolude de fosso oceõnico; (E) ossoolho de Tosso oceõnico. Sislemos e osso-
cioções Tectono-sedirnentoreé: (l ) srstemos f luviol e delloico; (2 ) sistemos de
conors (fcjcies A, B) e leques subrnorinos (fcícies B, C, D' E' G); (3) turbiditos
nôo conolizodos (fócres D; C ); (a ) deslizomentos e olistostrornos (fcícies F );
(5 ) prismos de ocreçõo e mdlonge tectõnico, com blocos seporodos por em-
purrões; (6) fundo oceõnico em subducaõo.

Boseodo em Toiro el o/. (1g82); Moberly, Shephero e Coulbourn, (1982). A

opticoçõo dos f ócres turbidíticos de Wolker & Mutti (ì973) e Ricci - Luc
ðñi 

-figiS 
I ¡ regioo de tolude e fosso oceõnico é boseodo em Under --

wood & Bochrn'or¡' ('1982 )
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rochas básicas, vul canoc I ást icas e

seqüência de turbiditos frnos distais. Provavelmente estas
seqüânc ias devem

Hrpotet rcamente, desl izeE submarrnhos poderiam ser provocados por

srEmos e desiocamentos ao longo de planos de falhas, gue

ol.igrnariam correntes de turbidez, lanGando materral mats grosso
para as partes mais drstarE da bacia. Outras expl icacões são

d i fÍceis, €flì função de ausênc ra de est rut uras que rnd r quem águaE

mais rasas.

LL.? Evidências GeofÍsicas

t er t ambém

Perfis gravrmétrlcos modeladoE por F.J. Ferreira, V. 6al I L e

R Monma ( In: Campanha sf aJ. , 19Bg) fornecem subsídios
ad rc ionais para a reconst it uicão das bac ias deposic ronais dos

met assed i men t os d a reg i ão .

Um perf i 1 mode'l ado a nordest e da área est udada most ra uma

situacão relat ivamente srmples. A trurva grav:.métrrca observada
mostra um platô com valores maiE elevadas no Bloco Costeiro,
rndrcando possrvelmente menor espessura cruEtal, com relação ao

bloco situado mais a norte, representado Por um platô de valores
mais baixos. 0s dors platôs na curva gravimétrica são separadas
por uma "rampa", aproxrmadament e na área dos l rneament os

Lanc inha-Cubat ão . Já o perfi 1 gravimét rrco real rzado na área

estudada (Frgura ó5), mostra-se mais comPlexo, Provavelmente

exal it os, e para c ima uma

uma p 455 ag em

devrdo à maror esPessura

1 at eral .

metassedimentares e dos complexos granitóides.
0 p 1 at ô da curva gravrmét rrca correspondent e ao Bl oco

Costelro é separado do platô Oe curva gravrmétrica sob a Bac:.a do

Paraná por várias elevacões e depressões. Na região de Iporanga
(Lrneamento de Frguerra) ocorre um atto gravrmétrtco, separando

doÍs baixos gravrmét rrcos assoc iados aos b I ocos

Riberra/Andorrnhas e LaJeado. 0s barxos gravlmét ricos foram

rnt erpret ados na model agem como devidos à malor espessura dos

pac of es met assed iment ares ,

gravimét rico na reg ião de Iporanga poderia 5er devrdo a um

possíve1 al t o do embaEament o, como sugerem cert as fercões dos

conglomerados da Formacão Iporanga e da base da Formação Betari

e varredade das cobert uraE

de menor densrdade 0 alto
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Outro baixo gravimétrico importante está associado ao maciGo de

Cat as Al t aslComp I exo Três Córregos, :.nt erpret ado por Campanha

sf ¡J. (,1,987 ) como um arco magmát ico. 0 maior espessamento
crust al na área e rnt rusões gran ít icas mú1 t ip I as exp 1 icariam o

barxo gravimétrrco.
A part rr de comp i 1 acão de dados aeromagnet omét ricos ,

Ferreira ef ¡ I ( 1?85 ) observam al rnhament os de "corPog

magnét icos" no Bloco Riberra da área estudada, com direcões
aproxrmadament e E-t^J , d iscordant es das est rut uras 9eo1óg icas
observadas em superfíc ie . Est a est rut uracão E-l¡ é int erromp ida na

al t ura dos I ineament os Agudos Grandes e FigueÍra, evrdenc rando
maÍs uma vez a rmportåncra destas macroestruturas 9eo1ógicas. Não

é cIara a or19em destas drreGões magnéticas E-tJ no Bloco Rrberra.
Já gue o grau de metamorfismo gue afeta estas rochas e muito
barxo, pode-se suPor hipotet lcamente gue a temPeratura não

atingiu o ponto de Curie, e as dÍrecões magnétrcas de época de

crrstal rzação das rochaE b¿isicas ou deposlGão dos sedimentos
foram aproxrmadament e preservadaE .

I 1 . 3 Reconst it uicão das Bac ias

Reconst itu:.ndo as bacias orlginais de deposiGão, em termos
regionaiE, dors modelos são aventados.

Na frgura 66, ilustra-se um modeio de ri{teamento inicial,
evoluindo para uma margem cont inental do t rpo passlvo. Em ( I ) , o

processo t-n1cra-se com est rramento crustal, rnEtalando-Ee um

rifte cont inental , com deposicão de c1ást lcos grossos. Esta {aEe

não está bem ident rficada no registro 9eo1ógico da região. Pode-

se especular que poderra corresponder à parte basal da Formação

BetarÍ e/ou à parte basal da Formação Ita:.acoca (Formacão Bairro
da Est iva, Souza , t99ø) , ou a quartzitos e quartzo xrstos
normaimente atrrbuÍdos à Formacão Setuva ou ao Complexo Apiaí-
Mirim. Em ( II ) , com o prosseguimento da distensão, a bacra evolui
para um est ág ro mar rnho rest rit o . 0corre a rnst al acão de uma

plataforma carbonática rasa, constituída pelas formacões

It aracoca e Cap iru. Pode t er ocorrrdo magmat j.smo bási.co rest rrt o.

Em ( III ) , a bacia evolui para um estágio marinho aberto, com
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FIGURA 66 - Modelo de evoluçõo poro

morgem possivo: ( l)- Estógio de oberturo

trito; (111)- Estógio morinho oberlo.

I PORANGA

PERAU
1

I

o "bocio" do Açungui como umo

do rift; (ll)- Estógio morinho res

I
È

s
I
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instalacão de piataformas carbonát icas distais, repreÉentadas
peio Subsrupo LaJeado e possivelmente a Formação rígua C1ara, e os

comp I exos t urb id ít icos d ist ais das formacões Iporanga e Perau .

AsEoalho t rpo oceânico basált ico formar-se-1a nesse está9ro, com

dimensões desconhecidas. 0 fechamento da bacia (não ilustrado na

f rgura ) poderra se dar nos mol des propost os por l'lart in & Porada
(L?77) e Kröner ( 198l ) . 0correria delaminacão da base da crosta
segurda de subduccão do tipo A e colisão 0 metamorfismo e

ext enso magmat ismo gran it óide est ar¡a assoc rado a essa ú1 t ima

etapa.
A frgura 67 mostra um modelo de evolucão como um ciclo de

t^Ji i son . No est ág ro ( I ) ocorrerra t ambém um ri ft eament o

continental, com deposrcão de clástlcos grossos e vulcanismo. Em

( II ) , com prossegurmento da distensão crustal , ter-se-ia a

:.nstalacão de uma margem cont rnental passrva (em parte, mais

detalhado na f igura â7). Em (III) ocorrerra rompimento da margem

cont inental, por rnstabil idade gravitacronal , produzindo um alto
estrutural exposto. Em (I ocorrerr.a o desenvolvtmento de margem

cont rnent al at rva, com in'çtai.acão de zona de subducção e arco
ì

magmát ico cont rnent al . 0 LaJ eado poderra const it urr-se nest a

etapa como uma bacra frontal a arco. A bacra do Itaiacoca Eerla
isolada na resião de retroarco, com a deposicão de vulcånrcaE e

vulcanoclást icas assocradas Formar-se-Ia também um complexo de

subduccão, com obduccão de parte daE formações Iporanga e Perau

¡á deposrt adas, fragment os de crost a oceân tca, e deposicão
srntectônica de turbrdÍtos e fluxos de detrrtos,

Em ( V ) ocorrerla o - fecframent o da bac ra, at ravés de coi rsão
cont inent al com a out ra margem, represent ada pel as formacões

Caprru e Setuva, e o Macrco de Jornville. Esta fase serla
responsável pela atual configuração estrutural observada. 0s

depósitos molassóides estarram assocrados e essa faEe. Poderta
ocorrer também uma transicão entre os depósitos de retroarco, e

as bacras molassórdes tarditectônrcos, como o Grupo Castro.
0 modelo mostrado na figura 66 const rtur-se num modelo mars

srmples de evolucão tectônica
adequadament e as evidênc ras de magmat ismo cal c roal cal rno do Cat as

A1tas..

No ent ant o, não cont emp I a
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uma boa adequação entre as

est rut ural e magmat rsmo.

de metamorfismo de alta
zona de subducção. Deverra
I de detritos de orrgem
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L? Ì'IODELOS DE EVOLUCÃO TECTôNICA

le. I 0s Model os ProPost os

0s modelos tectônrcos Já aventados para expl icar a evolucão
geol ós ica pré-cambriana da reg ião abarcaraú desde uma evol ução

geoss:'ncl rnal clássica, modelos de abertura oceânica restrita e

post erior col isão cont tnent al , aul acó9enos, megazonas de

c lsal hament o dúct i I arqueanes com r:. ft eament o prot erozótco, e

subduccão de crosta oceânica com posterior col isão.
Almeida (1964, 1.967), estendendo as rdéras de Ebert (195ó) e

Rosrer <t957, 19ó5) desenvolvidas para a região do Sui de Mrnas e

Rio de Janeiro, considerou as rochas dos grupos Açungui e Brusque

como pertencentes a um ortogeossincl íneo do Ciclo Barcal rano,
denomrnado ent ão de Geossinc I íneo Paraíba. Al merda (1964)

considerou que a "Sérre Acungur (0. A. Derby ) serla um conJunto de

sedimentos detrít rcos eprmetamórfrcos do geosslncl Íneo do

ParaÍba. É ela uma sucessão de filitos, quartzitos, metarcóseos,
conglomerados, mlcaxistos, dolomitos e lavas básicas, que se

estendem desde o Vale do Paraíba (zona de Paraibuna, por exemplo)

às laldas da escarpa devoni.ana a l¡J de Currt iba, no Paraná

Representa depósito do ambrente tecton:.camente at ivo de un

ort ogeossrnc 1 ineo. Apresent a-se como uma sucessão de dobrament os

isoc I rnars muit o cerrados, comp 1 icados Por rmbrrcament os de

blocos de falha".
llarrnt, Trern & Fuck (L967 ) corroboram as iddias de Almeida

(1964), consrderando que a grande espessura de sedrmentos
int ensament e dobrados, o magmat lsmo ofrol ít ico ( básrco ) e

granit rco associados, ãpontam o Grupo Acungui como sendo a farxa
eugeosEinc 1 rnal de um ort ogeossrnc I Íneo, nos concert os de Ka:t

( 1951 ) e Aubourn ( 19ó5 ) . Fazem ainda uma t ent at rva de correl acão

com as sequânc tas sed rment ares rel ac ionadas aos est ág ios de

evolucão geossrnciinal de Beloussov (L96e). Assim, a Formação

2'TL

Set uva , p oF seu c arát er
corresponder à seqüência terrÍgena rnferior. A Formação Caprru
poderra enquadrar-se na seqüêncra calcárta, e as formacões ¿i9ua

Ci ara e Vot uverava na seqüênc ia t errígena superror . As formacões

"parcralmente c1ást lco", poderra
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Camarinha, Guarat ub inha
seqüência molásstca.

conEt ituira-se em amplo geossincl íneo, implantado na borda SE de

um crát on 1 ocal rzado sob a Bac ia do Paraná . A vergânc ra serra em

d irecão a esse crát on , cond izent e com a Pol aridade met amórfica,
que diminurria de SE Para Nt^J .

Para Ebert (19óB) o Grupo Acungur representaria extensão da

faixa Paraibides, de idade assínt ica, 0 mesmo autor (Ebert , L97L>

propõe uma t ect ôn ica de napes para o Grupo Acungur / pressupondo

forte aloctonia para suas unidades 1 itoestrat igráflcas.
Petrr & Suguio (L969), através da análrse dos ambrentes de

sed iment acão, chegam à conc I usão de sue o 6ruPo Acungui

deposit ou-se em cond icões mrogeoËsrnc I rnais, t tpo p I at aforma
cont inent al Porém, cabe 1 embrar que esEes aut ores est udaram

essenc ial ment e a It aiacoca, o Lai eado e a IPoranga, dando menos

at encão à Formacão Perau, a qual represent a cond rcões mars

profundas de sedrmentação, alem de mostrar contrÍbuicão vulcânrca
Ímport ant e .

Mel fi sf eI ( 19å5 ) consrderaram qup o EruPo Açungui

e o Grupo Cast ro represent ariam a

então exÍEtenteE no Sul de Minas e Rio de Janeiro, proPõem a

denomrnacão de Farxa Rrberra para as un rdades correl at as ao Crc I o

Brasi I iano, redefrn indo a Faixa ParaÍba como vlncul ada eo Crc I o

Transamazônrco e constrturndo o embaEamento retrabalhado da Faixa

Al merda g'f ¡ J . (L973) , em funcão

Ribeira
compartrmentacão do Crnturão de Dobramentos Rrberra em maclçoS

medranos e falxas de dobramento. Na regrão em foco {or defrnrda a

Farxa de Dobramentos Apiai, const rtuída pelos grupoE Açun9ur e

São Roque, e o Macrco Medrano de Jornvrl 1e, const ituido pelo

Bioco Costerro A evolucão admit rda era a de baciaE ensiál icas,
com característ rcas geoEslncl tnalg, rmPlantadas Eobre embasamento

PoiicÍclrco
Porada (1979) propõe que o Crnturão Damara, na Namíbia, o

Cinturão Garrep no sul da Namíbia e Áfrrca do Su1, e o Crnturão
Riberra no Brasi i e Urugual , formam Part e de um oró9eno maior,
denomÍnado 0rógeno Damara-Rrbeira, desenvolvido durante o Crclo
Brasilrano/Pan-afrlcano. 0 Crnturão Damara forma um ramo

rnt racont inent al aproximadament e PerPend icuL ar eoe c rnt urões

Hasu r ef a/

de dados gEocronol óqrcos

( 1925 ) PropuSeram então uma



2L3

Gariep e Ribeira, para o qual foi proposta anteriormente uma

evolucão como aulacógeno (Martin & Porada, 1977> . Porada (7979)

amplra este modelo, proPondo um sistema orógeno,/aulacógeno

srmilar ao de Hoffman g'f ¡J. (I974). O desenvolvrmento deste
iniciar-se-ia com a rnstalacão de um sistema tripl ice de rrftes
na crost a cont inent al , devido
Nos ramos costeiros do Damara, ño Gariep e no Ribeira os riftes
evol uíram para uma separação cont tnent a1 , gerando um prot o-Oceano

At 1 ânt ico Sul , no Proterozóico Superior . 0 ramo int racont rnental
do Damara desenvol veu-se tromo um aul acó9eno

subseqüent e desse oceano de I argura desconhec ida t eria produzldo

co1 isão cont rnental nos termos de Dewey & Burke (L973) . A

subduccão da crosta oceânrca seria de leste para oeste, situando-
se a zona de sutura provavelmente sob as atuais plataformas

cont inent aÍs . Essa sit uacão prop ic iaria cond icões no I ado

brasÍ I eiro pare met amorfrsmo de fác ieE xrst os verdes e

an fibol it o, sob pressão baÍxa a méd ia, dobrament o sem vergênc ia

defrnÍda, abundantes grenitój.des e desenvolvrmento de bacias
intramontanas finais. Do lado africano, terra Ëe desenvolvrdo
acentuada vergência para leste, 1ñclustve com naPes e lascas
deslocadas neEte sent rdo, com as rochas glaucofânicas da Faixa
6arrep representando porcões da crosta oceånrca obductada.

Mart rn ( 1983), numa revisão crit tca, mostra que pelo menog

crnco modelos tem srdo ProPostos Para a evolucão do ramo

intracont inental do Crnturão Damara. Estes modelos envolvem

sempre al guma forma de subduccão, cont rnent al ( subduccão de

Amp f erer, "t ipo A" ) oti de aEsoal ho oceân ico ( subducCãc, de

Benroff, "t rpo B" ) A subduccão do t rpo A enSlobarla os modelos

de aulacó9eno e de delamrnaGão crustal . A subducção do t rpo B

envolveria os modelos de abertura oceânrca amPla e abertura
oceânica restrrta Um qurnto modelo postula PeguenaE bacras

oceânicas assoc iadas com movtment os c rEal hant es t ranscorrent es e

à ascensão de uma Pluma do manto

Fechamento

subduccão obiÍqua de pequenas bacias p¿¿JJ-aF*rl'f

(op.r¿f .) consldera que nenhum doE modelos rntegra
sat rsfat oriament e t odos os fat os exist ent es

Batolla Jr, É"f ¡i. (1981) delineram uma evoiucão crustal da

região deEde o Arqueano até o Eopaleozóico Os comPlexos Itatrns
e Serra Negra, asg,lm como a 5eqüênc ra Cachoelra seriam aE

Mart i n
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unidades geradas no Arqueano, tendo a Seqüência Cachoeira
caraterÍstÍcas de um Ër¡'eensfr:ne åeJf . 9upõem para este periodo
uma evoluCão por col isão de Placas microcont inentais. 0

embasament o gnátsElco-migmat ít rco
Proterozórco Inferior pelo retrabalhamento das rochas arqueanas.
Durante o Crclo Transamazônrco, terram sido formados o 6ruPo
Set uva, a Seqüânc ia Turvo-Caj at i e as seqüênc ias basaÍs do Grupo

AGungui, assrm como os complexos granitóides de Cunhaporanga,
Três Córregos e Agudos Grandes. Durante o Proterozóico Médio
( 1 6øø-9øø Ma ) , um rnt enso drast rofismo afet ou as rochas pré-
existentes. Depors desse tectonÍsmo do Proterozórco l"lédro,

rnlc lou-se a gênese das bac ias brasi 1 ianas, 1n rc ral ment e como

ri ft es ¡ pãssando para aul acógenos, e depois ( 9øØ-65Ø Ma )

evoluindo para bacias intercratônicas, s€gurdas de Processo de

co1 isão cont inent a1 . 0s comp I exos Cunhaporanga, Três CórregoE e

Agudos Grandes terram sofrrdo nesse período retrabalhamento, com

fetdspatrzacão e lntrusões graniticas Nesse período, configurar-
se-ta o Crnturão Móvel Costej.ro, F€presentado na região pela
Farxa de Dobramentos Apiaí e pelo Macico Medrano de Joinville. No

período pós-tectônrco do Brasrl rano, sobrevâm rntenso magmat lsmo
granít ico e mani festacões molássrcas ,

Hasui sf ¡^l ( IPT, 198e ) consideram sue a região foi
submet ida a uma evol ução ensrá1 rca pol rc íc I rca . A est rut uraGão de

blocos crustars serta defrnrda Já no Arqueano, Possrvelmente no

Evento Jequié, com um quadro de cavalgamentos de farxas
granulítrcas sobre os terrenos granrto-9náisslcos adiacentes, num

tipo de artrculação que lembrarla a subduccão de tipo A. A partrr
desse periodo, a crost a srái rca t eria mant :.do sua cont rnurdade . A

evolução ensiá1 ica posterior dos cinturões móveis rmpl rcaria o

desenvolvimento de zonas subsrdentes (bacÍas, aulacógenos ou

geosErnc 1 íneos ) , Eeguidos de processos t ermo-t ect ôn rcos . Não

deËcart am a possib i I rdade de desl ocament os de P ì acas com

aberturas oceânIcas restritaE, da ordem de centenas de

qurlômetros, mas consrderam que faltam eìementos Para admit r-la
no Pré-Cambriano paul ista. As faixas de dobramento Apiaí e São

Roque compOrram um coni unt o que d:. fere marcadament e dOs

t erra srdo gerado no

geossinclíneos ciássicos,
eugeossrncl inal , de antefossa, naPeE com vergência definrda, e

pela ausência do par mro-
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pela importåncia da tectônica de longas falhas anastomosadas

Consideram arnda que a apl icação de um modelo de tectônica de

placas não é posEível pela ausência de Índicios de assoalho

oceân1co, farxas pareadas de alta e baixa Pressão, ílãgmatrsmo

andesít rco escasso, e sed iment aGão em águas Pouco Profundas,
quando não mesmÕ rasas, embasamento onde observáve1 de natureza
siá1 ica, d rmensão I on9 it ud inal grande do Mac ico de Joinvi 1 1 e e

incompat ib i 1 iclade de suas lei.cões com as de um arco magmát rco

Concluem por uma evolucão das faixas Apiaí/São Rogue a partir do

preenchimento vulcânossedrmentar de uma depressão rntracratônrca
de nat ureza aul acogên ica, 1 adeada Por dois b I ocos ríg idos e

elevados (os maclços de Guaxupé e Jo:.nvrl le) , onde taivez as

princ ipais fal has I imit ant eE da bac ra fossem as de Jund 1uvlra e

Cubat ão . Como o met amorfismo, deformacão e grande quant idade de

granitos não condtzem com o modelo aulacogênrco, preconrzam uma

evol ucão no Prot erozóico SuPerror para

intracratônico, possivelmente devido
gravit ac ronai da crost a.

aul acogên rca em t ermos da

"AGun9ui " .

Ch:. od i F:.1 h o

deformacionais, que juigam associadas a um unico evento de

cÍsalhamento dúct i1 intenso de rdade argueana tard:.a, restrrngem
substanc:.almente as áreas de atuacão do tectonismo brasil rano

Hasur sf eI

Esse evento arqueano teria afetado uma ampla
gupracrustars e

( 1984 )

reiat tvas ao brasil iano restrrngrr-se-1am a trâs farxas longas e

estreitas, denomlnadas faixas ItaPeva (correìata a Parte da

Formacão It aiacoca ) , Ap raí redefrn rda ( part e do SubsruPo Lai eado )

e Rio Branco (parte da Formacão Caprru). 0 embasamento entre
eEsas trâs farxas teria t rdo um comportamento rÍsido durante

( 1984 a, b , c ) , at ravés da trorrel acão de f e:.cõeE

exp I ic it a um model o de evol ução

evol ucão das bac ias "Set uva" e

Prot erozó i c o Sup er r or ,

assoctados a r.nt rusões 9rañ,Ítóides

embasament o ant eriores

um geossinc I ineo
a rnstabilidade

Hasur ( 198ó ) pormenortza o model o ant es ProPost o,

ident ifrcando do:.s blocos crustars arqueanos, Vitórra a sul , P

São Paulo a norte No Arqueano formar-se-1am os comPlexos

Cost erro e Ap raí-Mirrm , pol. acreção vert rca'l de gran it órdes a

Eujeito aPenas

As supracruEt a:..-

área de

a eventos termars
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partir de uma crosta mais antiga de alto grau. Sobre estes terram
se desenvolvido es bacras Setuva (a sul do Lrneamento Itapeúna-
Lancinha) e Ribeira (ao norte desse Lineamento), de natureza
vulcanossedimentar. Esse embactamento teria sido modelado através
de distensão I itosférica, acarretando adel gacamento crustal e

rifteamento, podendo chegar até abertura oceânrca. Seguiu-se
cisalhamento dúct i1 de barxo ânguìo, I igado ao cavalgamento do

B1 oco Vit órra sobre o São Paul o, de sul Para nort e, sendo a

sut ura marcada pel o Lineament o de Lanc inha-It apeúna . Nest a fase

de cerramento, ocorrerla delamrnacão e os blocos voltariam a se

acop I ar segundo subducção do t ipo A

poslc ionado no fim do Arqueano, e com el e ext ensa e cont inua
massa cont rnental configurar-se-ia. A evolucão crustal posterior
da região seria dominada por cisalhamento dúct Íl de alto ân9u1o,

concent rado em f aixas I ineares, €ryr conexão com rot acões da massa

cont rnental, no Evento Transamazônrco. No Proterozóico Médio,

c isal hament o rúpt i'l l evaria à f ormação de bac ias t af rogên icas ,

com os sed rment os mol asEórdes e vul cân rcas assoc radas . No event o

brasilrano, teriam Ee desenvolvrdo as bacias Itaiacoca, LaJeado,

Ant rnha e Caplru, pot. Processos ensiá1 rcos a part ir do

Proterozóico Hédio, segurndo-se cerramento, com metamorfismo e

dobrament o, no Prot erozórco SuPerror .

Kaul (1984, 1985), com base essencralmente na análise do

magmat tsmo, advoga um modelo de tectônrca de placas Para o Ciclo
Brasrliano na região. O "SrEtema Dobrado Apiaí" terra um

desenvol vrment o oceãntco,
oceânico Subduccão ocorrerla nos sentido's norte e nordeste, com

desaparec rment o gradual do "Mar Ap raí " , sendo as fal has de

Taxaquara e Frgueira a possível zona de sut ura . 0 embasament o a

norte da crdade de São Paulo serla reJuvenesc:.do, pelo surgrmento
de magmat ismo cá1cio-alcal rno. Segurr-se-ia a col isão de duas

massas cont rnent ais, a sul o Crát on Luís Al ves ( const rt uído Pel os

complexos Luís Alves, Serra Negra e Itatins), e a norte o Cráton

do Paraná, possrvel ment e t of ai ment e encobert o Pel a Bac ra do

Paraná. O processo de col isão seria indicado Por magmat lsmo

gran it órde crust al h rperaì umrnoso .

Campanha, Bistrichi, Almeida (LqA7), com base essencralmente
em reconstrucões paleogeográfrcas e de vergâncias tectônrca9,

Este evento seria

rndÍcado por magmat ismo toìeit rco
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propõem, para a Faixa de Dobramentos Apiaí, um modelo de

subducEão de pl aca oceânica de SE para Nt^J, e Post error col rEão

cont inent a1 . As ant igas margens cont inent ars seriam del ineadas
por sequênctas plataformais de águas rasas, FPPresentadas

formacões Itaiacoca (a Nt¡l) e CapÍru (a SE), assentadas sobre ag

áreas estávers do suposto Cráton do Paraná e do Macrço de

Joinville A região do Macico de Catas Altas (Hasur ef eJ., 1?84)

foi caracterizada como uma zona de drvergência axial . A f igura é7

i 1 ust ra est e model o de evol ucão , Consrderam gue a ceract errzação
do 14acico de Catas Altas como uma zona de divergência axial, com

intrusões gran:.tóides, básicas e ultrabásrcas d¡.versas, feicões
dômicas e porções de embasamento Eoerguido, seriam sugestivas de

uma est rut ura de arco magmát rco. As feicões deformac lona1s e

met amórfrcaE observáveis não se coadunarlam com a caract erizacäo
do Cat as Al t as como um mac ico rig ido durant e os event oE

tectonometamór{icos que afetaram o Acungui, conforme proPosto

or19:.nal ment e. A zona de sut ura serra del rneada pel as formacões

Iporanga e Perau. A prlmerra serra const rtuída por depósrtos
turbrdítrcos de talude, possivelmente assocrados à fossa
oceân ica, e a segunda Por sed rment os pel ág lcos , com ext ensas

intercaiacões básicas e vulcânrca5, PressuPostas como

represent ando assoal ho de fundo oceân ico . 0 rnt enso padrão

deformac ronal dessas unrdades Eerla sugeEt rvo de uma regrão de

"mel ange t ect ôn rca" . A vergånc ia das est rut uras rnd rca o sent rdo

de subduccão de SE para Nt^l . Nest e cont ext o o SubgruPo LaJ eado

poderia corresponder a uma plataforma rasa mals distal com

rel acão à Formação It aracoca, seParada dest a pel a ascensão do

arco magmát tco. 0u, al t ernat rvament e, poderra corresponder a uma

bac ra front al a arco
apresent arram rnt erprêt acão mars duvidosa ,

corresPonder em

(correSpondentes à zona de sUtura e ao arco magmátIcO), cOmo a

seqüênc tas met assed lment ares ant erlores à evol ucão da Farxa

Apiaí. A fase frnal molassóide, bem como as rntrusões granít rcas
pós-tectônrcas e anorogênrcas, e o grstema de zonas de

cisaihamento transcorrentes, estarram assocradas ao Processo
frnal de co1 rsão. 0s depósit os mol assórdes t eriam a vlncul acão

com o sistema de zonas de cisalhamento transcorrentes, sugerrndo

parte

As formacões Setuva e ri 9ua Clara

a a550c racoes

podendo t ant o
"eugeossrnc l rnais"
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um esquema de bac iaE pttl I -¡p*rrf . TambÉm ao processo f inal de

coiisão poderiam estar aEsociados os sistemas de empurrões qup

provocam alocton:.a da Formação CapÍru sobre a Formacão Setuva e

sobre o embasamento snáissrco-mtgmat ít ico.
A hrpóteEe de caracterizacão do Catas Altas como um arco

magmát ico, assoc iado à fusão de crost a oceân ica subduct ada, é

sugerida pel os t rabal hos de Trein sf ¡/ . ( 1985 ) , Theodorovlcz
ef aJ. ( 198ó, 19BB) Chrodi Filho sf a/. ( 19Bg) e hjernrck e'f sJ .

(L99ø) . 0s prrmerros autores Ídent ificam um intenso vulcanismo de

carát er b rmodal assoc iado à Formacão It aiacoca, e os úl t rmos,

através de estudos petrográflcos e petroquimicos, cât.ãcterizam os

granrtóides da Suíte Três CórregoE ( l.ncluindo aí os ortognalsses
do Complexo ApraÍ-Mirim) como derrvados deste t Ípo de processo

tectônrco.
Soares (LqB7, 19BB) propõe um modelo de evolucão

proterozóica para a região em termos de uma tectônrca colisional.
Envol verra col isão cont r.nent e-arco no Prot erozói.co Hédio, e

col rsão cont inent e-arco-cont rnent e no Prot erozórco Superior 0

Grupo Setuva const rtui.r-se-ra num complexo vulcanossedrmentar de

bacia marginal do Proterozó:.co mÉdio. As dorsars batol ít rcas de

Cunhaporanga e TrêE Córregos serlam raÍzes de um arco magmátrco,

As seqüênc las do Grupo Açun9ur serlam at ribuÍdas a uma bac ra de

ret roarco, do Prot erozó:.co Superior, e os corPos gran rt órdes
menores, como int rusivos no amb ient e de ret roarco . Ch rod r Fr I ho

e-f *i (1989)
pet roquímlcas de t erras raraE dos gren it órdes da reg rão e est e

modelo.
Porada ( 1989 ) propõe que aE farxas de dobrament o pan-

africanas e brasl I ianas do Prot erozórco Superior evol uiram de um

srEtema entrelacado de riftes continentais, lnstaiado a partlr de

L !øø-L øøø Ha Este seria comparável, em tamanho e drEtribuicão
dos várros ramos de rr ft es, ao Eist ema meEozórco do Árt rco e

At 1ânt rco Norte. Terra ocorrido abertura e espalhamento oceânrco
ao longo da I inha prrncrpal de rrfteamento, Ertuada entre o

Brasil e a ¿ífrlca 0cidental, mas não teria ocorrido em todos oe

tentam compat rbil izar aË característ:.cas

ramos de r r ft es

riftes não serlam stncronLcos em todo o conjunto, 0 fechamento

t er-se-1a dado em dors event os orogên icos prrnc 1pars, a 9ØØ-73Ø

A abert ura e o fechamento dos várros rumos de



Ma e a 73Ø-3øø l'la CI modelo coaduna-se
paleomagnétrcas que sugerem a Amérrca do Sul
ún ico cont inent e no Prot erozóico . é um dos

expl rca de forma sat rsfatórra a confrguração
rodeados por

brasil ianos e pan-africanos

1e . e Aná1 ise Crít ica dos llodel os

contradicões quanto às:.nterpretações de rdade, paleoambrente e

de{ormação das un rdades re9 lonars , most ram que oE model os de

evol ucão t ect ôn rca propost os arnda são de carát er ext remament e

h ipot ét ico e especul at ivo . Ressent em-se obviament e de dados
geofísrcos, pet roquím1coE e rad romét rrcos , porém mats grave

ainda, ressentem-se de dados geológicos. A região, apesar de

rel at rvament e próxrma a grandes cent ros urbanos, é em grande
parte de difíci1 acesso e, com excecão das resiões serranas, mal

afl orant e. 0s mapeament os srst emát icos de det al he e semidet al he,
que apenas há poucos anos se r.n 1c raram, vêm revel ando sucesslvas
"surpresas" quanto à geologra regional. Assim ei que a suposta
ausência de napes, vergências defrnidas, ofiólrtos, magmatrsmo

brmodal , zonas met amórfrcas pareadas, seqúånc ias de águas
profundas, deve ser considerada com cautela, pors pode ger devrda
ao deEconhecrmento da 9eol091a reglonal ao nivel de detalhe e

semidet al he

faixaE de

A d iversrdade

dobramento, trp
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com as evidênc ÍaE
e ¡í frica formavam um

poucos model os que

de blocos cratônicos
icas dos sist emag

dos mode 1 os p ropost os ,

A1 guns aspect os j ul gados rmport ant ee para a

diferentes modelos são resumidos a Eegurr

L?.?.L Separacão de supracrustais relatrvas
tectônicos distintos

bem como ag

Embora prat icament e t odos os aut ores admrt am numa malor ou

menor extensão a existêncra de Eupracrustais anterlores ao

Brasil:.ano, não exrst e qual guer colnc rdânc ra ent re as várias
delimÍtacões Discordâncias claras não foram verificadas, e não

devem exist ir , J á que a deformacão t ornou "concordant es" ag

event ual ment e exrst ent es . 0s dados rad romét rlcoE são precários na

região. Uma I itoestrat rgrafia mals fina apenas começa a ser

aval racão dos

dors crclos
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e1äborada. Assim, a maior parte das interpretaGões baseia-se em

assocracões estruturaiE, metamórficas e vulcânrcas gue, em Ei

mesmas, não têm conotacão de idade ou ciclo tectônico. A

correlacão de fases de deformacão ou de superfícreE tectôn1cag
guia sobre 1 argas reg iõeE , em est udos de reconhec iment o ou

semidet al he , não parece t er sign i ficado, e conduz a resul t ados

contraditórios. Feicões deformacionars idênt icas podem 5er
repet rdas em épocas d rst rnt as, s€ as cond icões {ísico-mecân:.cas
forem srmilares. E rnversamente, sEqüâncras estruturais muito
drst rntas podem ser slncrônicas. Por outro lado, certas unrdades

com padrão eStrutural, numa Prrmeira abordagem "51mPleS", como O

It aracoca e o LaJ eado, most ram uma deformaGão rnt erna aprec iável
e uma compiexidade rnsuspeitadas. As diferencas de est iìo
est rut ural observadas podem ser rnt erPret adas como dev:.das aos

d i ferent eË comport ament os mecån rcos dos mac icos rochoEos , al ém de

posrcões pa'leotectôni.cas dist rntas A rdade de sedimentacão do

Laj eado deve ser ant erior a L ,4 Ga,

rnterpretacão de ser uma unidade mais nova, comum na 1 rteratura
9eo1ógrca da região Por outro lado, uma isócrona verdaderra como

a obt rda para xrst oE Set uva em Barra do Turvo, com razão tn rc ial
relat ivamente baixa e idade de 73ø Ha, contradiz com a hipótese
de que o metamorfrsmo mars elevado EeJa sempre de crclos mals

ant rgos. Assrm, crê-se gue, ño momento, não seJa possível Provar
que exist am I argas áreas de Eupracrust ais re1 at ivas a um c rc I o

mars ant tgo, e del rmit ar quars seriam as un rdades mals ant rgas e

as ma15 novas
No ent ant o, o prob 1 ema

idades drstribuídas ao 1on9o

duração do Fanerozótco, frca
s:.mp1es de evolucão

t?.?..?. Ex:.stÊnc:.a ou não de abertura oceânrca

o que näo se coaduna com a

tectônrca da resião
magmat lsrno básrco e turbiditos das formacões Perau e Iporanga é

Trat a-ee de lat or essenc ral para est abel ecer a evol ucão

sugest rva de

preliminares obtrdos aqut sugerem 1sso. Seqüências ofiolíl ¡r-.rs

comp 1 et as não Eão conhec idas , porém est e fat o d comum na malor

geoc ronol óg rc o permanece

de L,3 Ga, mars que o

drfíc:.1 a aceitacão

abert ura oeeân rca,

A assocracão de sedimentos dtstars,

Pors com

dobro de

de model os

P oE dados F et roquímrcog



parte das faixas de dobramento no mundo

de ul t rabásrcas pode aument ar, J á que

un idades são ainda desconhec idas .

caract eríst icas sed iment ares, deveria ser abert a Para oceano .

Embora seja drfícil estabelecer o tamanho deEse oceano, este não

poderia ser uma massa de água rest rit a ¡ como um mar fechado

ep lcont inent al . Grandes pacot es t urb rt ít icos, com assoc racão de

pelásicos e plataformas carbonát rcas, em termos de ambientes
modernos, só são conhecidos em bacras oceân1cas e em margens

cont inentars Grande parte dos pacotes pode ser consrderada como

depósito em ambrente tectônico at ivo, em semelhanca aos depósitos
t ipo fJ:rsrÍ¡

0s met abasit os da Formação Perau apresent am caract eríst:.cas
petroquÍmicas de basaltos toleít icas não cont rnentars, do t ipo
MORB ou arco-rnsul ar . Est e t rpo de evrdênc ia poìî s1 só não

imp I ica necessarrament e a formacão de assoal ho oceân rco , 0

magmat rEmo básrco frssural em áreas cont rnent ars, como part e doE

basaltos da Bacra do Paraná, pode eventualmente apresentar

A plataforma carbonát ica
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0 número de ocorrênclas
grandes extensões destas

do

caracteristrcas srmllareE
turbrditos distars, com a ordem de grandeza obEervada, torna
murto pouco prováve'l um ambiente contrnental.

Havendo abertura oceânrca, sua ordem de grandeza é ¿rfícrl
de preclsar, com os dados disponiveis. Dados paleomagnét rcos

Laj eado ,

most rados por Prper ( 1983 )

POr SUaE

megacont rnent e durant e t odo o Prot erozólco, o que nao se coaduna

com abert uras otreân rcas do port e de um 0ceano At t ânt rco at ua1

Por outro lado, pãFä o deEenvolvrmento de uma paleogeografia como

a Proposta, há necessidade de uma abertura oceânrca pelo menos do

porte de algumas centenas de qurlômetros, noE moldes de um Mar

Vermelho atual, ou de um Proto-0ceano At lânt ico tromo proposto por

Porada (t979)
A proposrcão de caract erizar essaE áreas" como bac ras de

No entanto,

retroarco oceânicas é a principio drficil de se Provar
caracterígtrcas sedrmentares
magmát lcas (t^l rlson , !989) de bacias de retroarco e bacras
oceânj.cas "norma1s" são, a prlncÍPio, murto semelhantes. Esperar-
se-ia epenaE uma malor contrrburcão vulcânica nas bacras de

sua assoc racão com

SU9erem a PreEenca

(Mrchel1 & Readrng, L978) e

de um

As
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ret roarco, mas est a caract eríst ica t ambém é comum em muit as

bacras oceânlcas "normais", A exrstência de bacias de retroarco
rmp I icaria ainda na exist ênc ia de arcos insul ares , como al iáE

Eugerrdo por part e dos dados quím1cos apresent ados . Porém, dent ro
do modelo atual Íst ico, arcos insulares rmpl icam bacias oceâni.cas

ext ensas da ordem de mui t os mi I hares de qui I ômet ros de I argura ,

1e. e.3 nnái Íse do magmat lsmo

É fat o que a malor part e doE corPos gran it óides P

associacões vulcânicas não estão bem mapeadoç e descrrtos. Nos

mapeament os de semldet al he em execucão, t em srdo comum a

descoberta de novos corpos granitóides pós-tectônicos, e de

associacões vulcânicas extensas e lnsuspertadas antertormente,
como aquel aE assoc iadas à Formação Itaiacoca. t'lão existem ainda
óados petroquím1cos e radrométrrcos para se {azer uma zoneamento

das rntrusões granitóides tardr- e pós-tectôni.cas. As primeLras

t ent at rvaE nest e sent rdo são as de Kaul ( 1984 , 1985 ) e Ch rod r

Frlho sf .ni. (1999).
Desse modo , as t ent at rvaE de en quadrar os dados at ual ment e

existentes dentro de modelos petrogenéticos e tectônicos
reglonals devem E,er encaradOs como h rpót eses prel imLnares.

Como .já di.scut rdo acima, oE dados levantados neste trabalho
sugerem um carát er t ol eít rco para o magmat rsmo báErco da Formacão

Perau, não cont inental , do t rpo cadera meso-oceânica ou arco de

i. lhas
Exrst em evrdênc ras convergent es de que aE seqüânc tas

vu1 cån icaE da Formação It aiacoca ( Trern r'f .r / , 1985,

Theodorovlcz s'f .ri. 198ó, t98B) bem como os comPlexos
granitóides de Trâs Córregos, Apiaí-Mrrim (ortognarsses),
Cunhaporanga (Theodorovi.cz ef sJ., or.rif . Chrodi Fj.lho ef */ ,

1989, t^Jernick s-f ¡J. , 19?0) apresentam caracterist rcaE
pet roquímicas de um arco magmát rco . Exist em t ambém evidênc ras de

que os mlgmat rtos do Complexo CoEteiro teriam caracterist rcas de

arco magmát ico (Frgueiredo sf ¡J . , 1989) . Porém, neEte caso, as

idades radrométrlcas atuaimente existente sugerem uma evolução
ma1 s ant rga .

Várros modelos assoc:.ados à tectônrca de placas estabelecem
um zoneamento do magmat ismo dos ercos (t^lrndley, L984; Pitcher
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t98e; ent re out ros ) , embora t,li I son ( 1989 ) considere que est udos

mats det al hados most ram gue as sit uações reais são bem mais

comp 1 exas . Dent ro dos arcos magmát icos, espera-se normal ment e a

predominânc ia das séries t ol eít rcas nas áreas mals próx1mas à

zona de subduccão, passando para as sérieE cá1 c io-al cal inas e

a1 cal inas con forme dei a se afast e

quando se passa de arcos :.maturos, mais iovens, de natureza
oceân ica, para arcoE maduros, mars evol uÍdos, e com presenGa de

embasamento srál rco
Tentatrvas nesse sentrdo têm sido feitas por Kaui (1984), Chrodr
Filho rrf ¡I. (198P) e hlernick llÉ s/ (t?9ø). PorÉm, em virtude do

conhecimento regional ainda muito Precárro, conforme já
enfat rzado, essaE t ent at ivas devem ser t omadas como h ipót eEes

prel imrnares.
De gual quer modo, os dados pet rográfrcos e pet roquímlcos

levantados por Trein ef aI . ( 1985) , Theodorovlcz ( 198ó, t9gB)
sugerem para a reg rão do Mac iço de Cat as Al t aE, uma evol ução de

arco magmát ico sobre croEt a siái ica. Inc 1 uindo-se aí os mac 1ços

gran it óides de Cunhaporanga, Três Córregos e AP raí-Mrrrm, esse

(t^Jrndles , úF.cit. ,

caráter fica

A mesma tendência observa-Ee

caract erizacão como arco insul ar, desenvol vido pel a subducGão de

crosta oceânrca sob croEta oceânica.

L?.e.4

AE movimentações tranEcorrentes tardi-brasil ranas são

extremamente claras, podendo os reiej.tos ser da ordem de

qur 1 ômet roE a dezenas de qui 1 ômet ros . No ent ant o, seu PaPel no

cond rc ionament o das bac ras rn ic rais de deposrcão, embora bast ant e

preconizado, tanto no modelo de aulacó9enos e riftes, como no

modelo de bacias puII-*parf e , É OrfÍcil de eer analrsado. em

funcão da intensa tectônrca sobreposta 0utro modelo interessante
pressupõe a ocorrênc:.a de subduccão e/ou coiisão obliquaÉ. Uma

var:.ante desses modelos serla a de tectônrca de "e5caPe", onde a5

t ranscorrênc ias se dariam por ajust es de b 1 ocos cont inent ais,
durant e a col isão . A ocorrânc ia comum de I ineacões de est rrament o

dÍrecronals ou obl iquas, favorece eEte modelo,

Papel desempenhado

clsalhamento

reforçado, tornando

b]iison,¿rp.rif . ).

pelas grandes falhas

pouco provável sua

zon as de
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Ressalte-se no entanto 9up, embora a configuração em blocos
tectônicos delimitados por grandeE transcorrênciaE seja bastante
c I ara na reg ião, Eua real import ânc ra é por vezes superest imada.

Murtas vezes é assumido arbitrarramente gue separam unrdades
1 rt oest rat rsráfr.cas d ist int as , quando na verdade podem apenas

estar envolvidos reJeitos vertícais
estando a mesma unidade presente em mais de um bloco, e mesmo

Eendo cont inua.

1e. e.5 Faixas metamórfrcas Pareadas

Não há evidêncras de sua exrstência na Farxa Ribeira, sendo

o met amorfrsmo conEiderado, em geral , de baixa e média pressão.
No entanto, uma faixa glaucofânrca É referida na Faixa 6artep,
sua cont rapart e afrrcana ( Porada, 1979) .

Pode ser argument ado gue as assoc rações 9 I auco{ân lcas, sp

exrst rram, não poderram est ar preservadas, porE correEponderam a

est ágios in rc rars da evol ução do oró9eno, e a col rsão e os

event os t érmlcos de baixa pressão post eriores dest ruiriam-nas ,

0utro ponto é que o nível atualmente exposto pela erosão é ¿a

ordem de várros quilômetros abarxo da superfícre orr9inal, onde

não mais prevaleceriam as condicões de barxa temperatura e alta
pressão das zonas de subducção.

e horizontais apreciáveis,

Le.?..â ExrEtência de movlmentos tangenclal.s

Até pouco tempo as evidênc:-as da existâncra de clsalhamentos
de barxo ângulo eram desconhecidas ou menosprezadas. Aloctonra
era por vezes proposta, mas difrcilmente comprovada (ril .g., Ebert,
L97 L) . Cont ribuicão p lonelra na reg ião na aná1 ise dest e t ipo de

estruturas tem sido dada Por Y

embora com rnt erpret acões re9 ionais bast ant e d ist int as As

evrdêncras ievantadas neste trabalho resEaltam a rmportâncra
deEta tectôn:-ca Um dos fatos mais rmportantes advindos é que a

mator part e dos cont at os das supracrust ars com o embasament o

gnáissico-migmat ít ico é de natureza tectônica, com aloctonra dos

supracrustarE Agslm, não se pode dtzer, ño momento, que o

embasament o de t odos os met assed t ment os da reg ião foi de nat ureza
siá1 ica. Out ra consequênc ra import ant e é que os Pacot es

HaEul , M. Campos Net o e P. Fiori ,
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metassedimentares provavelmente não são tão esPessos como

aparentam, em funcão da repeticão e emPilhamento tectônicos.

t?.? .7 Drsposrção geomét rica das {arxas
Rrberra

A disposrGão conhecida das faixaE de dobramento e maclços

ant i9os, 1 ineares e paral el os, é de di fíc i I exp 1 icacão Por um

model o simp I es de subduccão e col isão macrorreg ional , como

proposto por Porada ( L979) . É necessário recorrer a várras
subducções e coliEões de microcontinentes, originados talvez de

uma crosta siál ica rompida em muitos fragmentos Por outro lado,
o modelo de aulacógenos e riftes ressente-se do fato de gue as

estruturas altamente lrneareE, p1anare5, Paralelas e empi.nadas

das farxas de dobrament o rmpl rcam encurt ament o crust al bast ant e

razoável , difícil de se enquadrar no modelo. Deste modo, o modelo

de riftes e aulacósenos enquadra-se melhor Para os eEtá9ros
in ic rais de imp 1 ant aCão das bac ras . 0 model o c 1 ássico de

aul acó9eno propost o por N. S Shat sk i e anal isado por Hof{man

ef ,r/. (L974) preEsupõe a {uEão de uma extremrdade do aulacó9eno

numa farxa geosEinc I rnal em posicão ort ogonal , o que Parece
difícil de se configurar para a Faixa ApiaÍ. 0 modelo proposto
por Porada ( 1989 ) procura superar est as d i ficuì dades quant o à

configuracão matrrorregronal das várias farxas e b'l ocos rigidos,
através da abertura de um sÍstema ramificado e entreiacado de

rr ft es, podendo al gunE del es evol urr para abert uras oceân lcas, e

outraE não. 0 seu fechamento posterlor não serla obrrgatorramente
srncrônrco, produzrndo várras "orogenj.aE" locaÍs. Uma dificuldade
remanescent e, no ent ant c, pel o menos na Fa:.xa Rrberra, é o não

reconhec rment o at é o moment o de seqt¡ânc ias sed iment ares e

vulcânicas típicas de riftes contrnentars Estas seqüêncl.aE

deverram ser as mais ant tgas, e estar subJacentes às plataformaE

carbonáticas e seqüêncras turb:.díticas rdentificadas PoEsívers

cand idat as para essa posrcão serlam a Formacão Barrro da Est tva,
na base do It aracoca, e a porGão baEal da Formacão Bet arr , na

base do La¡eado.
Naturalmente, semPre pode ser gue a disPoEi.Cão atual das

seqijênc ias pal eogeográficas seJ a um mosaico de b I ocos t ect ôn Ícos
e de terrenos exótj.cos, Justapostos Por colrsões tectônicas,

e mac lGos do Cinturão
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çonst it uindo fragment os de idade
d ist int as .

1e.3 Síntese

Uma tentat iva de intesração dos dados PaleogeográficoE,
estruturais, geocronológicos e Petroguímicos, em termos de uma

seqijência de eventos tectônicos, Poderia ser a gue se segue:

1,8 a L,7 Ga abertura de um rifte continental (riótito
do morro do Polvilho, no GruPo São Roque?);

vulcanismo básico da Formação Perau. Talvez a deposicão
das p I at aformas carbonát icas do It aiacoca e Cap iru;
1,4(?) a t,3<? ) Ga fraturamento da margem cont inental ,

desenvolvimento de subduccão¡ pâr-ä Nh,, arco magmático no

Itaracoca, e talvez uma bacia frontal a arco (Laieado?);

ø,8 Ga - distensão de retroarco, provocando ascensão de

rnagmä básico (Gabro de APiai ) ;

ø,73 a ø,63 Ga colisão de blocos continentais (maciGos

de Joinvit1e e "Cráton do Paraná"), Produzindo o Prlncipal
event o met amórf ico;

histórias completamente

ø,63 a Ø,45 Ga - desenvolviment.o
(por tectônica de "escaPe",

cont :'nent aiE ) e inst al acão de

deposicão das
granitórde "tardi-" e "pós-"
regronal ao final.

sequenc las

do srstema
ou aj ust e

bacias puI
mol aEsóides .

tectônico.

t ranscorrent e

de b 1 ocoE

Í-¡F"rl-f , COm

Magmat ismo

Res fr i amen t o



t3 CONCLUSõES

As camadas do Subsrupo La¡eado srtuadas na porcão central da

área estudada, de um modo geral, não se encontram invertidas.
0s dobrament os no domín ro do Subgrupo LaJ eado, na porção

central da área estudada, são em gerel amplos e abertos, com

porções cent rais c Í 1 índricas e t erminaçõee côn rcas . 0

acamament o é a eEt rut ura dobrada, com uma xist osidade em

?.

posicão p 1 ano-axial

3. Repet icões da seqüência são provavelmente produzrdas pelas

zonas de clsalhamento da Onça Parda e de Arapongas Pode ser
considerada a hipótese de que a estratrgrafra original do

Laj eado se reduza a uma Eecüânc ia t errígena basal e uma

carbonát ica

concordantes com as lineacões L., medidas.

Junto ao Lrneamento Frgueira as camadas

desenvolvem uma dobra de flanco i.nverso
deformadas.
A xrstosidade tem ortentacão constante e

contatos entre o Subgrupo Laieado, as

Perau.

0s erxos Pi daE 9uirl andas são

227

EEte est ilo estrutural mais srmples do Subsrupo LaJeado

aparentemente é restrito a uma porcão central, l:.mrtada pelas

zonas de rnfluêncra das zonas de clsalhamento da Frguetra, do

Palmrtal e do Granito Itaóca 0bEervacõeE a nível de

reconhec Íment o Eugerem t ambÉm gue o est r I o est rut urai é

diferente nas regiõeE do Espírito Santo e da Ribeira Esta
porcão cent ral do Subgrupo La¡eado pode c-er vlsual izada em

termos estruturars como um /¡r¿:'g{r*¿r:¿¡rjjn, com de{ormação
pequena no cent ro, e aument ando para SuaE bordas.
For comprovade a cont rnurdade da Formacão Serra da Boa Vrst a

em ambos os fl ancoE do Srnc I rnal do Cal abouço, aPesar das

varracões de eEt i Ì o est rut ural encont radas ao I ongo deEse

un idade .

For deduzida uma macroestrutura de ramPa obl iqua Para o

"srncl rnal do Calabouco" A Formação Gorutuba ocuPa o bloco
cavalsànte, sendo o seu grau de aloctonra desconhecido. é

muit o pouco deformada nas suas porcões superlores expost as,

do Subsrupo Lajeado
, est ando fort ement e

paralela através dos

tormaçoe5 lPoran9a e
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passando a fortemente delormada nas suas Porções basais,
¡unto à zona de cisalhamento do Palmital, que à sePara das

formacões Passa-vinte e serra da Boa vista. A intrusão do

Gabro de Aprai é posterror ao desenvolvrmento desEa estrutura
em ramPa oblíqua.

I Considera-Ee que a d i ferenc iacão em t ermos de est i I o

estrutural entre as porGões superiores do Subsrupo Laieado e

es unidades I rtoestrat isráficaE ocorrentes na região de Apiaí
não rmp 1 rca gue as un idades não sei am correl at aE

LØ . 0s I ineament oE Frgueira e Ribeira aPresent am cond icões de

deformacão predominantemente dúqteis, enquanto que o5

i ineament os de It apeúna/Lanc i.nha e Ëarumbé apreEent am

cond icões dúct i I -rúPt erE.
Lt . 0s cont at os ent re o embasament o snáissico-mismat it rco e a

faixa metassedrmentar no sul da área são de natureza

tectônrca, sendo c.onst ituídos por faixaE milonít rcas AE

I rneacões de est rrament o observadas aPresent am uma orient acão

com relacão à folracão mrlonítrca entre obliqua e direcl"onal,
denot ando um moviment o do t rpo 1 at eral e não do t ipo inverso
ou de emPurrão.

L?. Os I ineamentos da Figuerra e

característ icas de zona de cisalhamento dúcteis, com

moviment acão do t rPo lnversa.
13.0 quase paralelrsmo entre S* F S,,,,.r, no Bloco Frguerra/Riberra

seria dado por achatamento posterror à formação dessas

eEtruturas, poeslvelmente devrdo à aCão da zona de

ctsalhamento dúct i1 do Lineamento Riberra.
L4 . Dados prel rmlnares de anál rse de deformação frn rt a sugerem a

predominância de drreções de estrramento subhortzontais Nt^J -
SE. Exceção é a região dos Lrneamento Figueira e AgudoE

Grandes, onde a drreção de máxrmo est iramento é a do

mergul ho.

15 A porção central do LaJeado aPonta de{ormação fr.nita em geral

muito baixa. Esta aumenta em dlreção às zonas de

clsalhamento, e dentro do Bloco Rrbeira
t6 Anál ise de geometria da Zon¿, de Cisalhamento do Lineamento

Riberra mostra um desiocamento destral dúct:.1 do bloco norte

Agudos Grandes apresent am
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de cerca de 18 km. 0 deslocamento total inferido é de cerca
de 5ø km, por correlacões reglonals.

17. A xistosidade (Sx) em todos os blocoE estaria poesivelmente
assocrada a um srstema de lascas de empurrão (fÅl-¿¡sf EÁsr¡fs)
com movr.ment acão predominant e de Nt^J para SE; o model o

deformac ional poderia ser o de c isal hament o simp I es

het erogêneo em cond icões dúct ers, acresc ido de um

encurt ament o paral el o às camadaË, conforme ProPost o Por

San d er son

drrecronal, NE-St^,. Em termos de Efrsrn F¡r-f itianing, pode-se

imaglnar uma componente de clsalhamento simPles de barxo
ângulo Nl¡J-SE ¡ uma componente de encurtamento horrzontal NU-

SE, e ume componente de clsalhamento simples vert rcal
dest ral , com d rreção NE-St^l . 0 padrão de d rst riburcão de

(198e).

compat ivel com o observado, con forme most rado Por SanderSon
(ÐF. r:¡f .) Parte das crenulacöes f:.nas observadas poderiam

sey- associadas ao mesmo proceEso, geradas a partrr da

xrEt osrdade por rot ação das d rrecõeE princ ipars de deformação

durant e a deformacão progress iva ,

18 . As dobras do t ipo k inl¡: e ae crenui acõeE espaEadaE t ard ras
(S.,,".*) noE bìocos Rrberra e Andorrnhag estartam asgocradaE ao

desenvol vrment o das zonas de c rsal hament o t ranscorrent es ,

enquanto que aE crenulacões frnas de barxo ânsulo ocorrentes
no Bl oco LaJ eado, na sua porcão oest e, est arram assoc radas à

rntrusão do Granrto Itaóca, e aE da regrão do Srnclrnal do

Cal abouco ao desenvol vrment o de uma rampa ob 1 í qua

Lq 0 Bloco Andorrnhas teria um caráter transpressivo durante o

desenvoìvimento das zonas de clsalhamento que o del imi.tam,

conlorme Já propoEto mai.s a oeEte por Ebert {rf a/ ( 1988) e

Fassb inder (199ø)

?Ø. A sequência de "fases de deformacão" observada, Dr-0,.r,-0,r,, é

na verdade mel hor caract errzada como uma Eegüênc ra de grupos

sf l-¡ jn, e,

Seg u i u-se

port ant o, da xrst osrdade desenvol vrdo Eert a

movrment acão de carát er

de est i 1 o est rut ural sobrePost os,
Erncrônrcos sobre toda a

devrdo ao , progreEslvo al Gament o do n ível crust al , no

t ranscorrer do processo de deformação da

dobrament os.

area Terre seu desenvol vrment o

não obrigat orrament e

farxa de
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?L. Dados iitoquímicos das rochas básicas indicam um magmatismo

de carát er t ol eít rco . De um modo 9era1 , as rochas met abásicas
e sul do Lineament o Rrberra most raram afrn idade química com

os basal t os de lundo oceân ico at uais, en quant o que os do

norte do Lrneamento Ribeira com os de arcos de ilhas OE dois

sugerem afrnidade química do Gabro de Apraí também com

basai t os de fundo oceân ico, e dos d r queE de d iabásro com

basaltos cont inentais de platôs e riftes cont lnenta:.s.
2e. For esbocada uma estratrgrafia local para a Formacão Perau,

const ituída por uma seqüência pelásico-vulcånrca basal , uma

grupos são gulmtcamente dist intos entre 51

seqüência turbidít ica
met acong I omerados deposit ados em canais , e uma Eeqüênc ia
turbidít ica suPerlor,
turbiditos distais.

e3. Deduziu-se a presenca de um al t o est rut ural à éPoca da

deposicão das brechas da Formação Iporanga. Consrdera-se gue

a deposicão dessas rochaE sej a post erlor a stncrôn rca com a

depoEicão do membro inferror da Formacão Betarr e da

seqüêncra pelásj.co-vuicânica da Formacão Perau, slncrônica a

anterior com a deposrção da seqiiêncÍa turbidítrca da FormaGão

Perau, e ant error à deposicão da p I at alorma carbonát ica da

seqüência Furnas-LaJeado. Anát rse dos cìaEtos leva a crer na

exrstência de embasamento srál rco próximo, na sua epoca de

deposrcão.

rntermedrárra com metarenitos e

const rt uída predomlnant ement e por

e4 Em 1 rnhaE gerals é adot ado o

Dados rsol ados

proposto por Campanha ef ,¡J (1,987), que supöe a evolucão do

MaC rCo Cat as Al t as como um arco magmát rco, as5oc iado a ume

zona de subduccão do t rpo B, de SE para Nl^J , com post erlor
colrsão entre dors blocos contlnentars, rc-Presentados pelo

MacrGo de Jornvil 1e e pelo suPosto Cráton do Paraná. A zona

de sutura serr.a repreEentada pela região das formacões

Iporanga e Perau

conhecimentos agora existentes, os padrões Eedimentares,
est rut uralE e magm¿it rcos observados são compat íveis com esse

modelo.

modelo de evolucão tectônrca

Considera-se Qu€ , no nivel dos
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eS. Como variante desse modelo, é cogitado um Processo de

subduccão e col i.são obì ísuas, com movimentação dextral , em

função do padrão de di.reções de est:.ramento máxrmo observado
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Prancha I - Aspectos da delormacão nos mármores de Apiai e na Forna[ão Passa-Vinte

Foto I - Ursta geral de várias camadas com diferentes competêncraE necânrcas dobradas por bucklrng. 0

llanco direito mostra-se îortemente esttrado, enquanto que a região de charneira nostra dobranento

disarmônico entre as várias canadas

Foto ? - Aspecto de várias canadas dobradas por bucklrng A canada fina nars superror d a nais

conpetente, lnostrando dobranento "ptismático", e desenvolvendo tambétn {orras em "laç0". As ca¡adas

lanrnadas nostram grau de competêncra intermediária, enguanto gue as de cor cinza ho¡ogânea, nais

inconpetente, aúoldan-se entre as denaÍs.

Foto 3 - Detalhe de dobra por buckling. A canada escura rn{erior, ¡ais conpetente, nostra espessura

aproxinadanente constante, enquanto que as canadas claraE, ñenos conpetentes, noEtram lorte

eEpesEanento de áprce. A canada escura inferror mostra tanbém boudinage anterior ao dobranento,

provavelnente devido à deformacão progressrva

Foto 4 - As canadas linas na parte inferior são as nars competentes, mostrando boudinage, espessura

constante e aspecto "ptismátÍc0", disarnônico coln as camadas da parte superior. Desenvolveu-se também

nas cauadaE da parte superror da foto o padrão em "cúspide", onde as caradas incompetentes nostra¡r

culqinações agudas, e a mars competente culninações arredondadas.

Foto 5 - Boudin assimétrrco no márnore de Apiaí na zona de cisalhanento do Carumbé.

Foto ó - Boudrnage seguida de dobranento em camadas nais coñpetentes do nárnore de Apiaí

Foto 7 - Detalhe de dobras em cúsprde

Foto I - Dobra îechada do t ipo similar em nármores da Formacão Passa-Vinte, junto à zona de

crsaìhamento do Palmital
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Prancha 2 - Aspectos da delornacão nas zonas de ctsalhamento do Palnital e do CarunbÉ e da estrutura

sedrmentar na Fornacão Gorutuba

Foto 9 Dobramento isocltnal de camadas mais competentes. As ìtnhaE de charneira apresentaram

orrentacões muito variadas, provaveìnente constituindo dobras en barnha, Zona de cisalhanento do

Palmital (4P084).

Foto 10 - Super{Ícre de camada mais quartzosa nostrando o desenvolvinento de charneiras encurvadas de

dobras, sugerindo o início do desenvolvimento de dobraE em bainha. Zona de Cisalhamento de Palnital
( 4P085 )

Foto l1 Dobras intraloliais ern márnoreE Zona de Cisalhamento do Palnital (AP0e9)

Foto le Feicões miloníticas nos nárnores, provavelmente envolvendo clastos. Assinetria de

Porfiroclastos sugere rotacão para Sul. Zona de Cisalhanento do Palmital (AP0?9).

Foto 13 Eoudinage nos atármores de ApraÍ, junto à zona de cisalhanento do Carunbé

Foto 14 Ltneacões mlnerals e estrias de atrrto nos nármores de Apiai, junto à zona de cisalhamento

transcorrente do Carumbé (ponto AP03ó)

Foto 15 Aspecto da estrati{rcacão ritmrca dos "gorutubitos" (AP00t Ferradura)
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Prancha 3 Estruturas sedrnentares no Subgrupo Laleado.

Foto 1ó l)obras convolutas, ladeadas por estratos

desl rzamento subacuát ico (slumprng ) (4P05ó) 
.

Foto 17 Estrat ilrcacão cruzada por mrgração de

(ponto IPeSó, estrada Apiai a Iporansa)

Foto 18 Contato entre os mármores da Formação Passa-Vinte e os metarenrtos da Fornacão Serra da Boa

VÍsta Notam-se îeÍcões de deformacão llais intensa ao longo desse contato, cont desenvolvrmento de

cltvagem paralela ao aca¡talltento, nicroboudinage e feicões de cisalhanento (rio Passa-Vinte)

Foto 19 Aspecto de camadas com formato lenticular nos metarenitos da Formação Serra da Boa Vista
(nrrante).

Foto ?ø Estratificacões cruzadas truncadas por ondas (microhumnockys) enr nárnores da Formação l,lrna

de Furnas (Estrada Apiaí e lporanga, ponto Ip6ó0)

Foto ¿1 Estrat ificacões cruzadas truncadas por ondas (mrcrohumnockys) nos mármores da Formacão

Batrro da Serra.

Foto ?? tlarcas onduladas de porte decimdtrrco a métrico, no teto de estrutura kárstica.
Foto 23 - PossÍvel brecha de deslizamento. uma camada mostra-se rompida, enquanto que as camadas

aclnte e abal,xo não estão perturbadas.

não perturbados, provavelmente decorrentes de

marca de onda em márnores de Formacão Passa-Uinte
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Prancha 4 Estruturas sedrmentares e tectôn¡cas no Subgrupo LaJeado.

Foto ?4 l{arcas onduladas, com direções cruzadas, em netarenitos da Formacão Betari

Foto eS ñetaconglomerados olrgomiticos da porção basal da Formacão Betarr

Foto ?6 lletarenitos laminados da Formacão Betari. Notar clivagem ardosiana (vert¡cal )

aproxrmadanente perpendicular à estrati{icacão relrquiar (horizontal).

Foto ?7 EstratifÍcacões graduais em netarritnitos do topo da Formação Betari, junto ao llanco
tnvertido do Lineanento da Figueira. A lânina do canivete aponta para o topo das camadas (ponto

IP0ó0 )

Foto eB EstratiticacõeE cruzadas por migraçäo de marcas de onda. Corte perpendicular ao lajedo da

Foto ?4. A direcão de corrente neste caso d para norte, ao contrárro do sentido predominante

observado em outroE locais.

Foto ?9 Dobra fechada em zona de crsalhamento decimétrrca a mdtrica, contida no acanaarento dos

márrmores de Fornacão ilina de Furnas, na 6ruta da vargem 6rande. 0s pacoteE acrrle e abaixo da zona de

ctsalhamento näo estão perturbados. 0 sentido de transporte é para sul

Foto 3ø Pequena lalha de cavalganento, contida na tnesnla zona de cisalhanento da Uargen Grande
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Prancha 5 Estruturas tectônrcas no Subgrupo Lajeado

Foto 31 Clivagem ardosrana fazendo ångulo alto conr o acamanento em metassiltitos/metarenitos d¡
Formacão Serra da Boa Vista Notar a refracão da clivagem e pequenas estratificacões cruzadas por

migracão de marcas de onda

Foto 3e Dobras por buckling de camadas mals competentes nos mármores da Formacão Bairro da Serra.

Essas camadas tâm aproximadanente 5 cnt de espessura e granulacão nlais grossa gue os nívels

encaixantes. Notar o padrão desarmônrco entre as várras camadas dobradas.

Foto 33 Duas dtreções de charneiras de microdobras em filrto da Fornracão ¡ígua Suja, desenvolvidas

sobre a suPerfícre da clivagem ardosiana, Notar o padrão anastomosado da diEtribuicão das charnerras,

bem conto a morfologia e a drsposicão das termrnacões das mrcrodobras.

Foto 34 Clivagem ardosiana etn p0siçã0 subperpendicular ao acamamento, em mármores de Formacão Barrro

da Serra, próximos ä charneira do srnclrnal honônrmo Notar a refracão da clrvagem.

Foto 35 - Dobras fechadas assrmeitricas nos mármores de Formacão Eairro da Serra, ern flanco rnvertido

de macrodobra iunto ao Lrneamento da Figueira. Notar o lormato em cúspide das dobras, coln os nivers

cinza-eçcuros, I¡ats lncontPetentes, formando culminacõeç agudas, e os níveis cìaros, mais competentes,

formando cuìmrnaGões arredondadaE.

Foto 3ó Filito da Formacão ¡igua Su.la Clivagem de crenulação submilimetrlca, em poEirão sub-

horizontal, resultante de microdobramento da clivagem ardosrana, ern posição emprnada

Foto 37 Dobramento dectmétrico a mdtrrco em lilitos da Formacão ¿igua Su¡a. A foto anterlor é um

detalhe desse afloramento, estando clrvagem de crenulação e¡t posicão plano-axial às dobras

mesoEc óp i c as ,
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Prancha ó Aspectos dos metaconglomerados do Bloco Ribeira (formacões Iporanga e Perau)

Foto 38 l,letaconglomerado polimitico da Formação Iporanga seixos arredondados de metassiltitos,
metarenrtos, tlticroconglonerados, quartzo e quartzitog, e seixos angulosos de filitoE (ponto IPg3g)

Foto 39 iletabrecha polinitica da Fornação Iporanga, com predonÍnio de selxos angulosos de filitos
Corte perpendtcular à direcão de ma¡or extensão principal (ponto IP939).

Foto 4ø lletaconglomerado polrmitico da Formacão Iporanga Ocorrem seixos de granito (por exenplo,

fragmento claro na Parte superior dtreita da foto), subvulcånlcaE ácidas, suartzo, quartzito, filitos
e anfibolitos, em matriz lilítica (ponto IP379)

Foto 41 l'letabrecha da Formacão lporanga, constituida quase que totalmente de fragmentos angulosos de

lilitos, em neio à matriz filítica (ponto IP4ee).

Foto 4? l'letarenrto conglomerático da Formacão Perau (Seqüåncia Rro das Pedras) l,{otar a intensa
clrvagem tectônica em posicão rnclrnada, e a granodecrescêncra da drreita para a eEquerda, sugerrndo

acamamento em posicão mais empinada (ponto IP538, lavra do I)ER).

Foto 43 Fragmentos de filito ern tnelo a metarenito conglomerátrco da Formação Perau (ponto IpS3B,

lavra do I)ER)

Foto 44 |letaconglomerado oligomitico da Formacão Perau, col¡ selxos predominantemente de quartzo e

quartzitos (Þonto IP538, lavra do DER)

Foto 45 Bloco de filito em meio a metaconglomerado da Formação Perau (ponto IP538, lavra do IltR)
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Prancha 7 Aspectos da estratiîrcação reliquiar e da deformacão de netarritmitos da Formacão Perau

(Seqüência Rio das Pedras)

Foto 46 Aspecto geral dos metarritmrtos t{otar a grande cont inuidade das camadas lndividuars
(Estrada Iporanga a Eldorado Paulrsta)

Foto 47 Detalhe da loto anterror Estratilicacão rítmica e laminações. Topo para crma na foto

Foto 48 Ritmito (turbidito C-D-E) do Subgrupo Itararé (Pedrerra de Itu). Comparar conr a loto

ant error

Foto 49 fletarritmttos fortemente cisalhados e lent icularizados (corte estrada Iporanga a Eldorado

Paulista).

Foto 50 [Jetalhe de afloramento anterror Ì'letarritmitos cotn acamanento dobrado isoclinalmente,

estirado e transposto (leito da estrada Iporanga a Eldorado Paulista).

Foto 51 Pequena zona de cisalhamento predomtnantemente rúptil, destral, com orrentacão E/tJ, cortando

acamamento e xistosidade de metarrttmitos con orientacão aproximadamente N40E (tstrada ApiaÍ a

lporanga, mesmo alloramento das duas fotos anteriores).

Foto 5e Detalhe do centro da zona de cisalhamento da loto anterior
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Prancha I Aspectos da delormacão nos blocos Riberra e Andor¡nhas

Foto 53 "Dobra-falha" noE netarritnitos da Fornacão Perau (Seqüência Rio das Pedras) na estrada

Iporanga a Eldorado Paulrsta)

Foto 54 l(inks elt metarrrtnitos da Formacão Perau (Seqüâncra Rio daE Pedras). llotar en alguns casos

as EuperlÍcies axiais duplas, formando "dobras em caixa" (leito da estrada Iporanga a Barra do

Turvo )

Foto 55 l}obras em metarritmitos lamrnados da Formacão Perau (Seqüåncia Rio das pedras, estrade

Iporanga a Barra do Turvo, inicio de subida da serra das Andorinhas).

Foto 56 Detalhe da foto anterior Notar a polarrdade estratisrática extremanente nitida. Esta d

rndrcada pe!¿ granodecrescânc!a (as !ånlnas c!aras Eão de granulacão mais grossa, € às escuras, mais

{inas); pelo aumento do núnero de laminacões em direcão ao topo, e o contato brusco entre o topo e a

base da próxina canada

Foto 37 I'letarritmttos da Formacão Perau (Seqüåncia Rio das Pedras), aletados por pequenas falhas de

plano encurvado ("1ístrrcas") (estrada de acesso à lavra do IJER)

Foto 58 ldem à foto antertor I'lotar a coalescência das termrnações das falhas co¡¡ planos de

acamamento (estrada de acegEo à lavra do I)tR)

Foto 59 Clivage¡r de crenulacão de espaçamento milinétrico. Bloco Andorinhas (ponto lpgge)

Foto 6ø Dobras intrafol iais e dobraE em barnha (à essuerda na îoto) em márntores dolomÍt icos e

calcít rcos do Bloco Andorrnhas Trata-se de provável zona de clsalhanento con arovrnento do t ipo
empurrão (ponto 11400?)
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Prancha I Aspectos da deformacão no Bloco Andorinhas

Foto ót charneiras de mrcrodobras aEsociadas à clivagem de crenulação

(ponto IPOel )

Foto 6? Dobras em bainha em metabrecha sillcosa. Corte perpendicular à

Foto ó3 - Idem à îoto anterror. corte paralelo å direcão de estiramento

Foto 64 Dobra isocl¡nal recumbente redobrada em laco. Pequeno corpo

a llarnor

Foto ó5 Ca¡rada quartzitica dobrada, intercalada em lilitos. Notar

cl ivagem plano-axial (const ituida por uma cl ivagem de crenulacão

lratura no quartzito) (ponto AP13e, próximo ao Lrneanento Ribeira).

Foto óó - Bandamento dilerenciado (caracterizado ern lâmina),

desenvolvimento de super{icres axtals duplas nos kinks (Ponto lpø??l

Foto 67 Xistos carbonatados bandados afetados por duas drreções conJugadas de kinks

fina e bandamento dilerenciado

direcão de estiranento

de mármore na estrada de acesso

o padrão de distribuicão

{ina nos filitos e clivagem

afet ado por k inks Notar

da

de
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Prancha 10 - AspectoE microscripicos da clrvagem ardosiana e da eEtrutura sedinentar nos blocos
LaJeado e Ribeira

Fotomrcrografia I - Aspectos tiprco da clivagem ardosiana por domínioE e anastomosada, cortando o

contato entre duas camadas distintas. 0bservan-se alguns clastos maioreE de clorita, co¡¡ clrvagem

mrneral interna oblíqua à clivagem tectônica Ponto lPø6øc, aumento aproxrmado 25:1, polarizadores

descruzados

Fotomicrografia ? - Ðetalhe da foto anterror Nota-se claranente o caráter anastomosado e por

domínios da clivagem Nota-se tanbém a pregenca de micas em várias direcões oblíquas à drrecão
pr¡ncrpal da clrvagen ardosiana, lembrando vaganente uma clivagem de crenulacã0, Aunento aprox¡aado

100: 1 , pol arizadores descruzados

Fotomicrografia 3 - Aspecto geral de uma estratificacão gradual vrsta ao mrcroscripio t',lotar o contato

brusco entre a base de granulacäo mais grossa e topo de granúlacão muito fina da canada anterior (à

direita), asgim como a granodecreEcânc¡a e o aumento do número de laminacões em direcão ao topo (à

eEquerda) A clivagem tectônrca parece fazer um pequeno ângulo com a estratificacão sedinentar, ponto

1P389, aumento aproximado 10: 1, polarizadores descruzados.

Fotonrcrografia 4 - Detalhe da foto anterior, observando-se o contato brusco da base da canada com o

toPo da anterior. Notar o caráter anastomosado da clivagem e a textura clástica bem preservada

(comparar cont as lotomicrogralias 7 e 8). Aumento aproximado ?S:!', polarrzadores descruzados

Fotomicrografia 5 - Arnpliacão maror da base da eEtratilrcacão gradual das duas lotomicrogra{ias
anteriores. Comparar com a próxrma. Aunento aproxrnado lø0,.L, polarrzadores cruzados

Fotomicrogralia ó - Ampl iacão maior do topo da camada mais fina da parte inlerior das

lotomicrografias 3 e 4. l{esma escala que a fotomicrogralia anterror. Notar que, altím de alguns grãoE

ulll Pouco maiores de quartzo, micas e opacos, este nivel d conEt rtuÍdo por serrcrta muito lina
praticamente no lrmite de resolucão do mrcroscópio tiptico A comparacão desta fotomicrogralra cotn es

anteriores leva a crer que a mator parte dos grãos minerars presentes seJa de origem detrÍtrca,
limitando-se os de ortgeln metamórfica a sericitas com dimensões da ordem de 0,0lmm. As clivagens

desenvolv:.das nestes casos parecetn ser prrncipalmente devrdas à reorientacão necân¡ca de 9rãos

detríticos rneqüidimensionars preexrstentes. Aunento aproximado !00:1, polarizadores descruzados

Fotomicrogralta 7 - Srltito do Subgrupo Itarard (permocarbonilero da Bacra do Parand) Notar a

ocorrência de uma foiracäo muito bem definida paralela å estratifrcacão sedimentar, dada pela

orientacão de grãos clást¡cos de tnrcas, quartzo e opacos. Comparar a textura clástica desta lâmrna

cont as das fotomicrogra{ras 4 e 11 (com o mesmo aumento) . Aumento aproxrmado pS:1, polarizadores

d esc ruzad os

Fotomrcrografia I - Idem à anterior, com maior aumento. Notar o desenvoìvimento extremo da folracão
mimétrica comparar collr aç lntomicrografias ? e 5 Aumento aproximado l0Ø:1, polarizadores

desc ruzadog
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Prancha tl - Aspectos microEcópicos da clivagem ardosiana e da clivagen de crenulacã0, nos Blocos
Lajeado e Ribeira.

Fotonicrogralia 9 - Clivagern ardosiana e¡ metassiltito fino. Ponto 001ó2, aumento aproxinado 100:1,

polarrzadores descruzados.

Fotomtcrografia 10 - f)etalhe da loto anterior, com aumento naior. Notar o cardter nais continuo e

homogêneo da clivagem ardosiana neEte caso, eil comparacão com o das lotomrcrogra{ias da prancha

antertor A maror parte das Eerrcitas neste caEo deve ser de origem metamórfica. Aumento aproxinado

?5ø'L, polarizadores cruzados.

Fotomrcrografia l1 - Aspectos mrcroscripicos da clivagem ardosiana e da clivagen de crenulacão nos

bìocos LaJeado e Ribeira. 0bserva-se no centro da foto uma camada mais pelítica, constituida por

mlcas mutto finas e grãos menores de quartzo. tsta camada está ladeada por duas de granulacão mais

grossa, const rtuidas principalmente por grãoE clást icos maiores de nicas (muscovita principalnente) ,

quartzo e opäc05 A clivagem refrata-se fortemente atravds dessas camadas, fazendo ângulo b¿ixo com a

trìt15 pelÍtica, oñde se apresenta corno una clivagem mais uniforrne e continua, e formando ângulo alto
cotn aE de granulação nais grossa, e assunindo um cardter "por domínios". Ponto IP e05, aumento

aproximado 25: t, polarizadores descruzados

Fotonicrografia lê - tletassiltito do Subgrupo Lajeado con cristais idiondrficos de cloritriide. â

foliacão em posição vertical apresenta-se colno ur¡a clivageo de crenul¡cä0, afetando una clivagen

ardostana por dominros anterior 0s cloritóides são de cristal ização prd-crenulacäo, já que este

deflete-se ao redor dos grãos. 0 achatamento solrido perpendicular à clivagen de crenulação d Ua

ordem de 2,5 a 3:1, conforme rndicado pela deflexäo da clivagen. Ponto lP 07?, aumento aproximado

t0: l, polarizadores descruzados

Fotomicrografia 13 - llicrocamadas com diferentes granulações e composicões minerais relativas. As de

granulacão nais lrna e mais micácea apresentan clivagen ardosÍana (coo orientacão "NNU" na loto) e

cltvagem de crenulacão (:'NE" na foto) rnuito ben desenvolvidas. Estas praticanente interrompe[-se nas

camadas mais quart¿osaE. A clivagem de crenulação coileça a desenvolver un bandamento dilerenciado.

Ponlo lP 073, aumento aproximado t0:1, polarizadores descruzadoE

Fotonicrogralia l4 - Iletalhe da foto anterior, nostrando uma camada pelitica pouco espeeså, eil neío a

camadas mais quartzosas. Not¿r o desenvolvimento proeninente das clivagens na camada p¡lÍtica, e seu

desenvolvimento incipiente nas camadas rnais quartzosas. Notar gue tanto a clivagen de crenulaçã0,

conlo a cltvagem ardoçiana são oblíquas ao acamamento, Ponto LP 073, aunento aproxinado 25:1,

polarizadores descfu¿ados

Fotonrcrografta 15 - tetalhe da lotomicrografia 13, no contato entre as camadas. Aumento aproxinado

Lø0 .1 , pol arizadores descruzacios

Fotomrcrografia 1ó - 0etalhe Ja fotomicrograîia 13, nas porcõés peliticas. l,lotar o desenvolvimento de

bandamento diferenciado, pela concentra6ão de micas ao longo dos planos da clivagen de crenulacã0.

tste processo se dá provavelmente por dÍEsolucão sob pressão dos grãos do quartzo, ao longo dos

flancos das mrcrodobras, Aumento aproximado t00:1, polarizadores descruzados.



FOTOMICROGRAFIAS

FM
9



276

Prancha 1? - Relacões mrcroscópicas entre clivagens e grãos clásticos em metasEedrmentos de maior
granul acão

Fotomrcrografia 17 - Nível [licroconglomerático en neio a metassiltito da Formacão getari. 0s clastos
maiores são de quartzito. Um deles apresenta loliacão interna (Sr) discordante da cl1va9e6 externa.
Pelo grau de recristalizacä0, estes clastos são nitidamente extraformacionais. 0 achatamento sotrr¿ò)
perpendicular à clrvagem ardosiana é da ordem de 2:1, corno se pode inferir da deflexão desta ao redor
dos c lastos Ponto IP 0ó4, aumento aproximado l0:1, polarizadores descruzados

Fotomicrogralra tB - l'letasEedimento da Formacäo Betari. 0bserva-se na loto urn clasto de clorita
Itltto, que apresenta rnternamente uma clivagem ardosiana interna (Sar) aletada por una clivagern de

crenulação (Scrt) - Essa clivagen de crenulação interna ao clasto é paralela à clrvagem ardosrana

externa ao grão (SAe), sugerrndo sua origem extraformacional. Ponto IP 0ó4, aumento aproximado 100:1,
pol arizadores descruzados .

Fotomtcrografra l9 lletaconglomerado da Formacão Ieoranga. A loto mostra lragoentos predominantemente

de siltitos 0correm uma clivagem ardosiana (vertical) e una clivagen de crenulação (horizontar)
penetratrvas e continuas atravds de todos os grãos, 0s prdprios qrãos estão rnicrodobradoE. Estes
aspectos eugerelll origem intraformacional dos clastos, Ponto P-g|, aunento aproxÍmado t0:1,
polarizadores descruzados.

Fotomicrografta ê0 - I)etalhe da mesma lâmina, nostrando Sa (vertical) e Scr (horizontal) concordantes

e contínuos atravds da matriz (parte escura) e fragmentos clásticos da rocha. Aunento aproximado

10: t, polarizadores descruzados.

Fotomicrografra ?1 - l'lesna Eituacão que a lotomicrografia fg, pordn mostrando un clasto (A) sue

apresente uma clivagem interna (Si) anterior às clivagens Sa (horizontal) e Scr (vertical) externas.
Estes asPectos sugerem que 5e trate de um clasto de rocha metamdrlica, extraformacional. Aumento

aproximado l0:1, polarizadores descruzados.

Fotomlcrografia ?? - tlesma lâmina que as lotos anteriores, mostrando a clivagen ardosiana
(horizontal) e a clivagen de crenulação anterior (vertical), afetadas por una segunda clivagem de

crenulacã0, e por inÍcio de brechacão catacldstica. Aumento aproxicado ?S:1, . polarizadores

descruzados,

Fotomrcrografia ?3 - llesma lâmina que a6 fotos anteriores, moEtrando frasmentos r¡enores com loliacões
internas diEcordantes do fragmento maior, devido à brechacão cataclástica. Aumento aproximado ?5:1,
polarizadores descruzados

Fotomicrografia ¿il- tontato de nivel conglomerático com nível de metassiltito em rocha da Fornacão
Betari Notar a variaËiu da intensidade da clivagen ardosÍana, conforme o naterial de granulacão nais
frna ei "espremldo" entr* os grãos clásticoE maiores. €sta feicão mostra a origen da clivagen
ardosiana por achatamento perpendicular Ponto lP 064, aunento aproximado l0:L, polarizadores

desc ruzadoE .
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Prancha f3 - Aspectos da microestrutura e metamorliEmo de metasEedimentos no Lineamento Ribeira e nos

blocos Andorinhas e Costeiro.

Fotomrcrografra e5 Hilonito asgocrado ao Lineamento Ribeira, com porfiroclastos constituidos por

agregados de guartzo fortemente deformados e parcralmente recristalizados, e matriz fina de sericrta,

clorita e quartzo Carbonato ocorre em pequenos velos e sombras de presEã0. Ocorre uma clivagem de

crenulacão obliqua, não penetrativa sobre toda a rocha Ponto IP 530, aumento aproximado 10:1,

polarizadores descruzados

Fotomrcrografra 2ó - [}etalhe da foto anterior, nostrando a foltacão da natriz e a clivagem de

crenulacão oblíqua. Aumento aproxinado 25:1, polarizadores descruzados,

Fotonrcrografia ?7 - XiEto fino no bloco Andorrnhas, moEtrando unta cltvagen de crenulaGão frna

associada a bandamento diferenciado (horizontal ) , afetando uma xistosidade anterior (vert ical ) . Ponto

IP 0?2, aumento aproximado ?5' l, polarizadores descruzados.

Fotomicrogralia ê8 - Corte perpendicular ao ¿i toto anterior, nostrando ufia segunda clivagen de

crenulacäo cortando o bandamento dilerencrado aumento aproximado l0:[, polarizadores descruzados.

Fotomicrogralia 29 - Granada-quartzo micaxisto da região da Earra do Turvo. A folracão principal é

constituida por bandamento drlerenciado, tendo sido a foliacão anterror provavelmente destruida pela

recristalizacäo mais intença da rocha. Ponto 60 037, aumento aproxinado 10:1, polarizadores

descruzados.

Fotomicrografia 30 - Xrsto da regrão da Barra do Turvo, mostrando porliroblastos de granada

poiquiloblástica. As inclusões de quartzo no porliroblasto preservar una foliacão com forma signóide,

drscordante de foliacão externa, caracterizada por uln bandamento dilerenciado. Trata-se provavelmente

de um porfiroblasto sincrnemático a S? (a foliacão externa), estando a Ìoliação anterior preservada

no porfrroblasto e destruída fora dele, por recristal izacão mais intensa posterior Ponto GDO1ó,

aumento aproxinado ?5:f, polarizadores descruzados . :

Fotomrcrografra 31 - XrEto da resião da Barra do Turvo, mostrando porliroblastos de biót

pds-St e pré a sin-S2. Ponto IP005, aumento aproximado t0:1, polarizadores descruzados

Fotomicrografia 32 - 6narsse milonitieado no contato entre os xistos da For¡ração Setuva

Gnáissico-mrgmatitico; na região da Barra do Turvo 0bservan-se lamelas de muscovitas

deformadaE Ponto 8T030, ¡umento aproxrmado 25:1, polarrzadores descruzados.

ita e granada

e o Conplexo

fo rt emen t e
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Prancha t4 - Evrdâncias microscdpicas de delornacão rotacional

Fotonicrogralia 33 - Cristal de pirita con sonbras de pressão en ndrmore da Formação Barrro da Serra.

As sombras de pressão Eão compostas por fibras de quartzo e carbonato, pârcialmente recristalizados.
A forma eliptica geral da sombra de pressão é concordante con a clivagem ardostana da rocha. As

çombrag de pressão säo do tipo reflexo, Eugerrndo delormacão rotaclonal, com crsalhamento para çul

Ponto IPB08, aumento aproximado t0:1, polarÍzadores cruzados.

Fotomicrografta 34 - Possivel concrecão de orrgerrl sedinentar elt netassedrmentos ftnos do Bìoco

Ribeira. A lorma sigmórde da loliacão ao seu redor sugere a clivagem da rocha tenha sido gerada por

de"formacão rotacronal Ponto G05il, aumento aproxrlnado l0:1, polarizadores cruzados.

Fotomrcrogralia 35 - l'licrofalhas com deslocanento paralelo à clivagem ardosiana da rocha. ponto

IPt95, ltnagern em negativo a partir da propria låmina, com aumento aproximado 3:1

Fotomicrogralia 3ó - 0etalhe da foto anterior Aumento aproximado 10:f, polarizadoreE descruzados,

rotomicrogra{ra 37 - I}obra de cisalhamento (slip-lold), onde os deslocamentos ao longo do plano-axial

são dados por microzonaE de cisalhamento dúctrl. Ponto IP23l, inagern en negatrvo a partrr da próprra

I åmtna.

rotomrcrografra 38 - I}etalhe da foto anterlor, mostrando duas pequenas zonas de cisalhamento, e¡t

¡osicão plano-axial à dobra. Notar a dellexão e o adelgacamento dúctil das microcamadas, qu¿ndo

¡travessam a zona de cisalhamento, a forma sigmordal da clivagem tectônrca gerada, bem cotno sua

intenEificacão no centro da zona de ctsalhanento e sua ausência fora dela. Aumento aproximado l0:1,
¡olari¿adores crrt¿¿66r,

:otomicrogralra 39 - 0etalhe da lotomicrogralia 37. Aqui as microzonas de crsalhamento mostran jd

:endåncia à coalescência entre suas terminações. Esse processo mostra o rnício da lenticularizacão
las estruturas das rochas. Pordm as camadas ainda mostram cont inuidade lateral entre si, Aumenl;o

tproximado l0: I , pol arizadores descruzados

:otomicrografia 40 - 0etalhe da lotomicrogralia 37. Aqui o processo de lenticularizacão eslá
rlenamente desenvolvido 0 padrão geral é semelhante ao observado em outras escalas, inclusi,"e na

'egional . Aumento aproxrmado 10:1, polarrzadores descruzados.



FOTOMICROGRAFIAS

FM 33

FM 36

FM 39



a



AF Ël'{ttICË A Estat íst ica de dados d irec ionars

Tensor Orientação e a Distrrbuicão de Bingham

Mét odoç vet orla1s podem ser ut i I rzados para a aná1 ise de

orrentacão de dados estruturals. A at itude de uma 1 ineacão ou da

reta normal a um plano pode ser rnterpretada comÐ um vetor
unrtário, com cossenos drretoreg (1, m, n) com relação a um dado

Erstema de três etxos (x,5,2) de coordenadas ortogonais. Tomando-se

um sistema de referânc:.a baseado neE coordenadas geográficas e na

I rnha vert lcal , e oE dados de orÍent acão de p lanos na forma CLAR

(azÍmute do rumo do mergulho,/ ângulo de mergulho), os cossenos

diretores ( 1 , m, n ) dos pótos dos planos, conErderadoE cÐmo vetores
un rt ários, podem ser ca1 cul ados con forme se 5€9uP :

I

m

n

A determinação da orlentacão média de uma distrrbuicäo de

dadoE direcÍonars pode ser obt rda simPlesmente através da

resultante de uma soma vetorral (e.q., RAMSAY 1967). A direcão da

at itude média É a direcão do vetor soma resultante. Pode-se também

determlnar um parâmetro R de orlentacão preferencial:
R = ( ;l.r)rñ + ( Ðrno.)Ë + ( 2ñ*)Ë

DiversoE métodos tåm sido propostoç também pãra a determinacão
numeirica do melhor ajuste para círculos máxrmos e círculos mínimos,

os quais têm apl icação Para a determinacão de elxos Para

dobramentos cilíndrrcos e côn1coË, resPectrvamente (ver Cruden &

Charlest^lorth, I976) . No entanto, drversos métodos näo Produzem

resultados satisfatorros, incluindo aquele ProPosto Por Ramsa!t

(t9á7). Dos vários métodoE, um doE que Produzem melhores resultados
é aguele proposto por Scheidegger (1965) e [^Jatson (19ó5), o qual

parte da definrção de um Tensor Orientacão. Este método fornece
resultados precisos P conftávers e Permite a dedução de índices

cos ( rumo ) sen ( mergul ho )

sen (rumo) sen (mergulho)

cos ( mergu I ho )
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baEtante úter$ para ã comparaçãcl entre: amoËtt-as distrntas. Exrg€r utn

Lrubalho Éxaust rvo de cálculo l-it: Ëor lerto milnualmente, o que ú!

contornáve'l pela ut j. I rzação de computador ou calcularjora
pro,qramáve I

Tomancl o'-se as at rt udes dc um conJ unt o de 1 rneacões ou pó1us de

plirno:;, reprr?sentadaS For seuri cossenos diretoreçj (1, ín, ñ), pode'-

r;È demonstr;¡r que a determlnação de um eixo ou de um plano de

melhor ajuste com relaçãr¡ ä e$se conjunto dtl dados;, podr: ser feita
de tal modo que a somatórra dos qu¡ldrados dos desvroE ãnÍ¡ulares dos
vetores seja mÍnima (ou máxima), Esse,5 pìanos e eixoç: de melhor-
aJust e podem ser obt idos pel a det ermtnação doE aut ovalores rJ

autovet ores da segurnte mat rrz, formada pelas somäç de quadrados Er

produt os tJos cosEenos diretores dos ( i ) dados:

A determinação
tal que

I

A=l
I

0 desenvolvrmento desse detc'rminante condue a umä equaçäo de

tercrilro grau, eu(.1 no caso geral deve ter tr'ês raí¿es reals e

pcJsrtivas, quË serão ori autovalores da matrrz (4,,, A,rr, A,o) A cacJa

um desses três autovalores encontra-se asçiociado um autovetor',
sendo oE lrôs autovetoreE perpendiculares entre rjr (t,r, t*, t,"), D

vet or asEoc rado ao maior aut oval or rnd rcará a orrent ação da

Ëoncentração métJia cJa drstrrburËão, enguanto que o vetor assocrado
åo menor autovalor Índicará a normal do melhor plano que contenha o

LonJunto rje vetc¡res ( V* l, ûu ËeJa, fìo üaso ija unal rse de

dobramentos, indicará o melhor elxo PI 0 autovetor ås(jociado ac)

autovalor rntermediárro será perpendicular a e56es dors (Figura
?7).

A matria normal izada, ou $eJa, cujos elementos Eão divrdidos
Felo nÚmero N de dados, corresponde e um Tensc¡r 0rrentacãcl T

(Scl¡erdeggey', 19ó3)

s. 1 ÉL L ..t.

Im.r . 1,*
)n,' 1 ..

dos autovalor-es

¡l,rt - A
) m.'. . 1,*
)n.'.,1.*

¿t
¿
t

* fTl rr

ffir.ü
11 :r ITI:t

Ilt.n,r.
E m,l. . n,r
E rì0.áä

s1Lr:L
: fil ,r

: ñ:L

congiste na

lll :r.É _̂H

. lll rl

X1L,n.r.
I ftlr. . Fl.r

I n.,.fr

clerterminacão de um

H

îl



As proprredades matemáticas do Tensor Orrentacão são aË mesmas

de outras grandezas fiEicas do típo tensor de Êa. ordem, taís ccrmo

o esforço mecânicc.¡ (sÉl-s'ss), a deformaçäo interna (sf r-ain ), o

índice de refracão em mineraiç¡ etc. O desenvolvimento matemát icc:

mais geral daË proprÍedades fisicas t ipo t ensoriars Pode 5er

encontrado em Nye (L937,.
0s autovalores normãl i¿adoe corresPondem ¿t

angulares na trêç¡ direcões princiPais;

T = A,/N

0s t rÊs aut ovet ores tJe f inem um e I ipsóide ( gue é a

representação quádrica de um tensov'de a^. ordem). Os Ëemr-eixos
desse elipsóide tem como comPrimento r{t/Ê, , r!*'E e 'o^'o, quri

são os desvios padrões angul ares principais.
Existe umä distribuÍcão eEtat íst rca i¡ssocrad¿r ao tensor

orientacão¡ cohhecida como diEtribuicão de Binqham (Bingham, I964),
a qual permite a deduçãc¡ del parâmetros estatísticos das famílras de

dadc¡E de ortentacão, bem como a conEtrução de testes estatístrcos Ë

de cones de confiança påra oE eixos deduzidos, de um modo similar a

distriburcão Rormal de Gauss, rlä estat ist ica usual (Hardia, 797?i

Cheeneg, 1983).
A clistribuicão de Bingham aplica-se a famÍlias de dados que se

configuram em uma de trÊs categorias dadas, ou ne combinacãcr

qual quer dessas três categorias (Frgura e6) . 0u seia, QU€ 5e

distrÍbuam segundo o padrão uniforme (dadc¡s dist ribuídoE
uniformemente em toda e rede estereogrdfica), pontual (drstribuem-
Be simet ricament e em t orno de um eixo ) , ou em quirl anda

(distribuem-se simetricamente em torno de um plano). A Figura ?7

mostra uma famíl ia de dadoE gual guer que 5e aiusta à dist ribuicão
de Bingham, e os três autovetores associados. Pode-se dizer que a

distribuicão de Bingham apl ica-se a coniunto de dados com simet ria
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esférica (aleatória), axÍal e ortorrômbica, quando então os
autovetores coincidem com eixos de simetria. Porém não Ee aplica a

distribuicões com simetrias monocl ínicas ou tricl ínicas.
A dist ribuíCão do t ipo uniforme é por vezes designada como

aleatória, e a distribuicão pontual como unimodal ou llrlii¿tii-L,
embora nenhum desses termos seja, rigorosamente falando, sinônimos.

Para famílias de dados gue não se enquadram nestes tipos de

distribuicão¡ corno as assimétricas, ãs bimodais, as pol imodaiE ou

as guirlandas de círculo mínimo, este método não se apl rca
est rit ament e . Porém, de gua I quer modo ¡ os aut ovet oreË correspondem
a centros de gravidade e eixos de simetria (quando houver) das
famÍl ias de dados, F€presentando sempre o melhor ajuste possÍvel
deEtes casos ao modelo teórico.

0 mét odo ut i 1 izado permit e ent ão não soment e a deducão
estatística dos melhores eixos de uma famÍ1ia de dados, mas permite
também a dedução de índices, baseados nos autovalores, gue

representam a forma e a dispersão dos dados, de modo que se possa

comparar objetivamente várias famiiias de dados entre Ei.

indices e diagramas discriminantes

As relações entre os autovalores permitem
distribuicão dos dados. Normalmente, temos que:

No caso frarticular de rr = r& = 7ir, ã distribuicäo d

uniforme, ou, dito de outra forma, não É há é nenhuma é orientacão
Preferencial . 0 el ipsóide de orient acão é uma esfera. No caso em

que ra é grande p r¿: e re, säo comparativamente peguenos, temos
uma distribuicão tendente a pontual , sendo o el ipsóide de

orientacão do tipo prolato (charuto). Se "¡,r = rill, tem-se uma

Eimet ria rot ac ional em t orno do aut ovet or t * , assoc iado ao maior
autovalor ( r.{).

No caso de rt e rn serem grandes, comFarativamente com ..

pequeno, a distribuicão é em guirlanda. 0u seja, os vetores ( Vn l
distribuem-se segundo um plano. O elipsóide de orientacão é do tipo

rt I rle, ) 7¡r

inferir o tipo de



oblato (pizza). No cesc¡ de r^ = rE, os dadoç distribuem-se
un i formement e em t orno da guirl anda, sem apresent ar uma

concentração máxima pontual, e mostrando uma simetria rotacronal em

t orno do aut ovet or t o, essoc iado eo menor aut oval or r r, .

Como na verdade interessam as relacões entre os autovalores,
uma alternativa é a utilização de diasramas ou de índices pare a

representacão dos vários tipos de elipsóides de orientacão.
As característ icas da forma e dist ribuicão de uma famíl ia de

dados de orient acão podem ser represent adas em um d iagrama
Éemelhante ao diagrama de Flinn, utilizado em geologia estrutural
para representar os el ipsóides de sf r-*.ss e sf r-e jn (Woodcock , L977 ;

Harvet & Fergunson, L978: t^loodcok & Naglor, t?93). Nesse diasrama
plota-se como ordenada a relacão ln ( - r./ ",,r)nt*, E como abcissaf a

relacão 1n ( t s/ " ¡r)*t* (Figura EB). âs díEtribuicöes do tipo
uniforme ou aleatória coincidem com ã

menor a dispersão da família de dados, mais distante esta estará da

origem do diasrama. As famÍl ias do t ipo guirlanda perfeita
coinc idem com a abc isEa, e as do t ipo pont ual simét rica com a

ordenada- As famíl ias com característ icas intermediárias cairão em

posicões int ermed iárias do d iasrama .

Pode-se defin ir o ind ice :

287

o qual corresponde à pendente das diversas retas que passam pela
origem (Ø ,ø ) do gráfico. Quando K - I , t emos um caso exat ament e

intermediário entre as distribuicões uniaxiais e guirlanda Se

a distribuicão tende
mais K se aproximar de

1n

origem do diagrama. Quanto

rtl r¡: )

a distribuicão
aproxrmar de i

ln

pare guirlanda, tanto
zero. Se

rt¡/ r¡r )

)K )CI

tende para unÍmodal
nfinito.

mais perfeit a quant o

, tanto mais perfeita quanto K se
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O índice K refere-se à forma da diEtribuicão. Pode-se notar
também gue quanto mais próxima a origem, maÍs dispersas são aÉ

diEtribuicões, e quanto mais afastadas, meior a orientacão
preferencial, dentro de uma reta com mesmo índice K. É possível
então definir um índice C, que indica a dispersão da amost ra
( t^Joodcock , t977 ) :

Uma distribuicäo aleatória (uniforme) apresentard índice C = Ø

(e K - 1), e guanto maior for a orientação preferencial, tanto mais

C tenderá a infÍnito.
0s índices de forma (K) e disperEão (C) propostas por tJoodcock

(L977), e também os de Harvey & Ferguson (L978), tem a desvantagem
de variar entre zero e infinito. Adaptando ä proposicão de Hsu

<L966) orisinalmente concebida para o estudo de deformação interna
(sfrain), propöe-se aqui o seguinte Índice de forma da

distribuição,

C ln

A vantagem é que

seguint es rel ações com

tlf /B

( 2.ln Tê ln

Fnrma de diqtrihrrir:ão

Guirlanda
Int ermediárÍa
Pontual
Pode-se definir um índice u

T,-- ln ra )

este indice varia de -L a +1, mostrando ag

o índ ice k ( tl0ODC0CK L977 ) :

que mantém as seguintes relaEoes com o

D = 1n ( Tr{/È/ -,r*t*}
= ln ( rt/ ric)

( ln

K

ø

L

co

t al gue

7-ù- ln ri5 )

F

+1

ø

-L

/E
/E

ln
ln

(

(

rf f/Ë,f / .7-o{t*', + 1]

Tt./ T.5) + el

índice C:



Distribuicão
Al eat dria ou uni forme
Perfeita (x)
( l( ) dados coinc ident es

As relações entre estes

F

0s índices K e C foram propostos por t^Joodcock (L977), são

semelhantes em sua definicão åqueles ut il izados no diagrama de

Flinn. Os índices normalizados F e Il foram ProPostos Por Eampanha e

Yamamoto (1987), e Ëampanha, Nagata e Yamamoto (1988), baseados nos

índices propostos por Hsü ( 19óó), para caracterizar os el ipsóides
de st rain .

Testes estat ist icos

(1-K)

c

L

@

/ (c + ?,

em um ponto e/ou plano.
indices podem ser assim

(1+K)

D

ø

I

l.loodcock & Naylor ( 1983) estabeleceram um teste para indicar
se uma determinada famÍlia de dados possui ou não uma orientação
preferencial estatisticamente significativa. Neste teste, oS

valores crit icos do indice C (dispersão) são dispostos em tabela e

gráfico, pare tamanhos de amostra (número de dados) variando entre
5 e Løøø, para quatro níveis de confiança, Neste trabalho, foi
adotado o nível de confianca de 99%.0u seja, pode-Ee dizer 9u€, se

ume dada famÍ1ia de pólos de Planos ou lineações, com N dados e

índice de dispersão C, lor aceita no teste, ela terá ume

probabil idade mínima de 99il de ter orientacão preferencial
significativa.0u, dito de outra forma, haverá uma probabilidade
igual ou menor que L% de que aquela distribuicão de dados seia
devida ao acaËo.

Baseado na dist ribuicão de Bingham, l{ardia (L?7? ) desenvol ve

testes estat íst icos para verificar a igualdade de duas lamíl ias de

dados de orient acão, €ñì t ermos de igual dade de Éuas orient ações

médiaE (autovetor t, ) , ou de seue eixos (autovetor t¡¡) . Estes
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c

( 1-F )

est abel ec idas

-eD / (D - 1)

(1+F)
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testes produzem

t abel a padrão,
Para duas

a estatística
médias é dado

uma estatistica F, que pode ser confrontada com ume

disponível em I ivros de estat íst ica.
famí I ias de dados, com d ist ribuicão do t ipo pont ual ,

F para o t est e de igual dade de sues orient acões

(Anr + A*n An ) (N - 4)/A(N - Aln - A*l ) Fæ,¡r*+
ohde:
A*, = maior aut oval or da fami t ia I
Arn = maior autovalor da familia e

Ar = maior autovalor da família I e e somadaE

N = número de dados

POF :

Para duas famÍlias de dados¡ com distribuicão do tipo
guirlanda, a estat íst ica F para o teste de igualdade entre seug
eixos d dada por:

(Ar * Élriu - A¿ror) (N-4)/?(Aru Aer) Fo, H*,¡l

cujos parâmet ros são semelhantes ao da equacão
adot ando-se, ño ent ant o, o menor aut oval or .

ant erior,



APÊNDICE B - Técnicas de análise de deformação

0 procedímento adotado, na maror
pode ser d ividido em t rês et aPas

det erminacão das e1 iPses de deformação

deformacão, conforme 5egue.

A) Preparação

1 ) Foram col et adas amost ras orient adaE, PFrnc iPal ment e ao

longo de uma seGão entre Apíaí e IPoranga. A orientacão
das amostras foi fei.ta Pela medida de at rtude de uma de

suas faces ¡ e de um rumo na d irecão horizont al dessa

face.
a) Foi selecionado um conJunto de amostras Procurando

represent ar cada un idade 1 it oest rat iSráf ica, Prll cada uma

de suas situacões estruturals (charneira de dobra, flanco
de dobra, próxima à zona de c isal hament o, afast ada,

et c , ) . Nem t odas as anál iEes das amost ras sel ec ionadas

terminaram a contento. Mesmo assim, Procurou-se alcanGar
uma diEtribuicão cl melhor Possível ao longo deste Perfil.

3) Foram escolhidos e marcados três cortes não Paralelos
entre si, em cada amostra. Estes cortes foram feitos
preferencialmente ortogonais entre 5i, e ortogonars e

paral el os à fol iacão e 1 ineação, mas não

obrigat oriament e .

4 ) Depois de Eerrada a amost ra, foi feit o um esboço

most rando a d iEposicão dos b I ocos cort ados e a face

orientada, para eventual conferência Posterior.

part e das det ermrnaGões,

básrcas, preparaGão,
e dedução do elipsóide de

29t

5) Em cada corte, loi marcada a localizacão de uma seção

delgada, e marcados três elxoE orientados ortogonais
entre si (um deles, Portanto, ortogonal ao corte,
entrando ou Eaindo dele, conforme o Ponto de vista).
A amost ra foi fixada com massa ne sua orient acão

original , com rel acão às coordenadas geográficas, Foi

medida a atitude de cada secão com bússola do tipo Clar'
EstaE atitudes foram lanGadas em rede estereográfica. 0s

ângulos entre ãs faces cortadas foram conferidos na

é)
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amostra e no diagrama, e, caso necessário, aJustaram-se
as at Ítudes das seGões Após algumas tentat ivas, chegou-
se à conclusão que esta tdcnica era bem mas srmPles e

ráp ida do que fazer rot acões em d iagramas ou em

computador, para obter a at itude de cada corte a Part ir
de Eue face orientada e das relações angulares entre
elas.
Foram con fecc ionadas seçõeE del sadaE para cada cort e, e

marcados os três eixos de referência em cada lâmÍna. A

elaboração de cada secão delgada foi acompanhada passo a

passo, para evitar a ocorrência de erros de orientacão.
Foram feitas ampliações fotográficas de cada lâmina ntrma

escal a que permit issem a perfeit a ind ividual izacão dos

grãos, c 1 ást Lcos e a ap I icacão do mét odo de Fry . Quando

possivel , as amp I iações foram feit as a Part ir da própria
I âmina, obt endo-se uma cóp ia em negat ivo dest a . 0uando a

amp I iacão exigida foi maior ¡ part iu-se a Par¿r

fot omicrografia, fixando de preferênc ia uma meËma posicão
da I âmina e da p I at ina do microscóp io para cada caso.

7)

8)

Finalmente, foram marcados oË três eixos de referência em

cada amp I iacão fot ográfica .

B) Determinacão da elipse de deformaçäo em cada secão

Ëm um rltrål-,f¡y para cada seção, foram determrnacios os centrclg
de cada grão c1ástico. Tanto nos metarenitos, como nos mármores e

nos met assi I t it os mais grosËos, est a I ocação dos cent ros dos

grãos não foi difÍcil . Nos metassilt itos mais finos e nos

metargil itos, bem como nos quartzitos muito deformados, esta
determinacão foi mais difícil ou impossível. Este fato Produziu
um cert o viés na amost ragem obt rda, ¡ á que as rochas mais

deformadas, ou as potencialmente mais deformadas, que 5er1am as

de granulacão mais fina nem sempre puderam ser analisadas.
Como um segundo ¿r,er-Jsy, foi aplicado o método de Fr5,

manualmente. Embora tenha Eido desenvolvido para este trabalho um

progrerne em microcomput ador, func ionando a cont ent o, e

utilizando-se de pJoffer- e mesa digitalizadora, não foi possível
ut i1 izá-lo, por problemas operacionais.



Obt rda a el iPse Pel o mét odo de FrY,

eiipsrdade (ou razão de sÉr-¡jn, R*), bem cÞmo

eixo maior com relacão aos erxos de referência '

C) Dpt ermrnacão do ei iPsóide

Det erminadaE as el ipses de deformação em t rês seGões não

parAlelas da amostra, á possível teoricamente obter as

orientacões e a5 elongações princrPais do e1 j.pEóide de

deformação. Deste forma, é Possível abster-se de quaiEquer

pressupoEtos iniciais a respeito da orientaCões dos eixos e das

seções principais do eI ipsóide de deformação, Embora Possível ,

este não é o procedimento mais comum na 1 iteratura clásEica de

análise de sfl--qin, onde, em geral, 5e Pressupöe que e xiEtosidade
e a lineacão correspondam resPectivamente ao Plano XY e ao eixe X

do el ipsóide
No caso de t rês secões ort ogonais ent re si , e com os eixos

das el ipses de cada seção coinc id indo com a5 int erseccões ent re

aÉ seções, a resolucão do problema é bastante simPles e óbvia. No

entanto, a part ir do momento que os eixos das el iPses não

coinc idem maÍs com as int erseCões ent re as Eeções ( ist o é , ag

seções de medida não coincidem mais com as seções PrinciPais do

el rpEóide ) , e guando as seções de medida não são mais ort ogonars

entre si, a complexidade matemát ica do problema creËce

Eucessivament e .

Deve-se lembrar, Por exemPlo, que o lugar Seométrico da

Ínterseção de um plano qualquer com um elipsói¿e semPre é uma

el ipse . Porém, s€! e5g,a seção não é Paral el a a um dos P I anos

principais do elipsóide, ãlguns resultados inoPinados Podem

ocorrer. A rntersecção dos planos prineipaiE do el ipsóide nesta

seção qual quer, não coincidirá obrigatoriamente com os eixos da

elipse obtida (Ramsag, !967, item 4.9, fis. 4-e6). Isto mostra
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foi med i da sua

a orient acäo do

que não existem soluçõeE simPles e

problema colocado,
Tent aram-se t rês mét odos d ist int os Para a det erminacão do

el ipsóide tridimensional, resPect ivamente ProPostos Por Ramsag

(L?67), Hilton (198Ø) e De Paor (198ó).

óbvias Para o cãso geral do
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0s métodos de Ramsag (op,cit ) e de Hilton (op.crt.) são
aleébricos ou nratriciais, e baEicamente calculam os coeficientes
da matriz do tensor de deformacão finita, e a partrr daí calculam
Õs Parâmetros essenciais do el ipsóide de deformação finrta Já De

Paor ( 198ó) desenvolve um método totalmente 9ráfico, baseado em

grande Parte nas ProPriedades da proJecão ortográfica apt icadaE
pera a análise de sfr-.sjn (De Paor, 1gB3).

0s métodos de Ramsas (L967), e Milton (L9Bø) foram
imPlementados em um f'oc,{'ri'f ru¿¡F¿¿fs'l- e teçtados pm trasog
const ruídos para t al fÍm. Notou-se 9up, no5 casos que as seções
de med ida se aproximam dos p I anos princ ipais de deformaGão, oB

resultados são coerentes. Mas, quando se trabalha com seGões
quaisquer, podpm surgir resultados espúrlos. De Paor ( 1gBó)
analisa eEta Eituação e argumenta gue pequenos erros de medida e

de aJugte, Principalmente Ros componentes de ciEalhamento do

t enEor, podem produzir grandes d i ferenças no final dos cá1 cul os .

Assim, preferiu-se adotar os métodos 9ráficos propostos por De

Paor (oP.cit.) 9u€, embora EeJam mars trabalhosos E aparentemente
menos precisos, permitem um controle visual da distribuicão das
elongações nas várias direções, evitando o aparecimento de erros
grosseiros.

0 método indicado por De Paor consiste em três etapas:
1) o aiuste de comPatibilidade entre as elipseE das seções

de medida;
e)

principais.

a det ermlnação das drrecões prlnc tpalE de oeformação pei a

construção de Biot-Fresnel,
e a determinacão das razões entre aE elongacões3)

t rid imensional , as I inhas de

el ongações rguais . 0u dit o de out ra maneira, as el ipses devem
coincidir nos pontos de interseções, No entanto, como aE el ipses
obtidas são o resultado de um processo real de medida, sempre
lncorporem um cert o erro, t orna-se necessário um aJ ust e de
comPat ibrl idade A técnica ut i1 izada Ëonsist iu na elaboraGão de

uma dobradura de papel. São desenhados três setoreE das secões de
medida gue sejam adjacentes entre si, e em cada setor é desenhada
a el iPse de deformaGão obt ida, com orientacão e el ipsidade

Como as secões de medida são cort es do el ipsóide
interseçõeE entre elas devem ter
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corretas. Caso a5 elipses nas interseccões entre as seções nãr¡
coincidam, são feitos ajustes de escala, orÍentação e/ov
el ipsidade (De Paor , L9B6) . Estes ajustes neceEsdrios forar
analisados caso a caso, F€tomando-se à amostra e às amplÍaçõe
fotográficas, para checar se o ajuEte não era incompatível com a,.

feicões observadas.
As seções de medida e os eixos principais das el ipse,

obt idas e aiustadas loram então plotados em diagrama de Schmidt
Lambert (De Paor, 198ó, ut il iza a projecäo ortográfica, poré
esta induz a erros maiores nas posicões de baixo ângulo, e, ne
verdadå, o tipo de Projeção não é essencial neste caso). Caso oç

+t.

eixos dás el ipses coincidam aproximadamente com as intersecGões,
(gue neste caso seriam ortogonais entre si ), as direcões
princlPais já estão determinadas. As relações entre X:y:Z sãc.

determinadas então pelas razões entre as el ipsidades das seções
de medÍda. Caso isto não ocorra, pêssã-s€ ao procedimento gera'
de determinação das direções principais, pela construcão de Biot*
Fresnel.

A det erminacão das direcões princ ipais de deformacão pel a

construção de Biot-Fresnel conErste na determinacão das duag
secões c ircul ares do el ipsóiOe de deformacão. No caso geral ,

existem aPenas duas seGões circulares, sendo a interseção entre
elas o eÍxo Y (rntermediário) do etipsóide, e as suaE bissetrrzeç
as drreções X (maior) e Z (menor).

Nas secões de medida lancadas no di
em 7Ø"' o valor da elongaçãc' ( \ r./6:: ou

relaGão'
X' = \'r. cosn 0' 4 À'er

onde À' e elongacão quadrát ica recíproca ( X' = t / >, ) de uma

det erminada 1 inha, quÉ faz em ângu1 o 0' com a d rrecão prrnc rpai

À', (no estado deformado), e À'r. À'¿. säo as elongaçöes

quadráticas reciprocas princrpals,
Est a t Écn rca produz na proJecão eEt ereográfica um "mapa" das

elongaGões na6 várras direções, que já permite visualizar as
áreas do diasrama onde podem estar local izadas as direções
principais de deformacão X e z. A determinacão das seções

agrama, é plotado de IØ.'

I + €), obtrdo segundo a

senft 0'
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c rrcuì ares consist e ent ão na I ocal ização de dois c ircul os máximos

gue interceptam as três secões de medida em pontos com o mesmo

val or de el ongaCão . Para isso á necessário checar

Eistemat icamente os círculos máximos de todas aE direções e

mergul hos, at é 1 ocal izar as secões c ircul ares .

Para a determinacão das razões entre os eixoE Principais
Xty tZ do et ipsóide, preferiu-se adotar um procedimento alsÉbrico,
em vez da técnica gráfica ProPosta Por De Paor (1986),

Uma vez det erminadas es t rês d ireções Princ iPais, t åm-se

t ambém os t rês P I anos Princ ipais do el ipsóide ' Cada P 1 ano

princtpal intercepta as três secões de medida. Portanto, €ft cada

p I ano princ ipal conhece-se a posicão das eixos Princ ipais e as

elongaGões de três I inhas (as interseções com as seções de

med ida ) . As el ongações princ ipais podem 5Êr obt idas Pel a

resol ucão do seguint e sist eme :

onde i'-, 0'^, i 'r,, 0'ø gão resPect ivamente as

elongações quadrát icas recíprocaE e oÉ ângulos com a direcão
principal i r de duaE linhas a e b, as queis Podem ser duas das

interEeções possíveis. Alguns testes com casos construídos
most raram qup devem ser escol h idas as duas I rnhas com elongações

e orient acões mais d i ferenc iadas PoEsÍveis , Pera d imrnuir og

erro5.

),'{ co5!¡ 0' n +

1'" coscÌ 0'b

1 'r., Éenel 0' ^

i 'm genüt 0 'r
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