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RESUMO

As rochas pré-caÍìbrianas da região de Santo Arltônio do
Pinhal, SP, são expressivamente marcadas por .Jm tectonjsmo de
idade Brasiliana com atuaçåo de dois importantes prf)cessos
deformaci-onais em regime de cisa.Iharnento não-coaxial, de ,:aráter
progressivo e em condÍções dúcteis.

O prímeiro processo deformacionaf está associado a uma
tectônica tangencial de baixo a médio ângulo de mergulho,
responsáve1 pelo encurtamento crustal- d.as rochas da região, com
transporte tectônico de sudeste para noroeste.

O segundo processo está associado a uma tectônica
transpressiva relativa às zonas de cisalhamento dírecionais, ou
trancorrrentes, de médio a alto ângulo de mergulho, com sentido
de movimentaÇão destral_, e que superpöem estruturas geradas no
primeiro processo. Destacam-se as zonas de cisalhamento Buquira,
Jundiuvira e Eugênio Le fèvre .

Af l-oram na área seqüências supracrustais atrÍbuidas ao
Compfexo Elrìilu (Meso- a Neoproterozóico), metamorfisadas no grau
médio a forte com o d.e senvo lvimento de uma foliaçào Sn
(deformaçäo Dn) na forma de uma xístosidade ou gnaissificação,
que se encontra dobrada (deformaçäo Dn+1), e focal-mente
redobrada (deformação Dn+2) .

Rochas granitóides das suítes Serra preta, Serra do Trabiju
e Morro da Piedade truncam as seqüências metamórficas do
CompÌexo Embu.
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Grarnitos da Suite Serra Preta constítuem uma seqüência

cogenét ica cálcio-alcalina monzogranítíca de a.Lto potássio'
comparável as suÍtes de arcos vulcânicos mod.ernos maduros, ou de

margem contrnentaÌ ativa. DeterminaÇão radìoméirica U-Pb

(zircão) de granito da Suite Serra Preta revela uma idade de

616 t E Ma/ do Neoproterozóico III.
As suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade compreendem

granitc s cá.Icio-a.l-calinos de al,to potáss.io sin-colisionais.
Associado à tectônica transpressiva das zonas de

cisalh¿,mento direcionais tem-se a inversão da Formaçåo Pico do

Itapevé, (Cârìbro-ordoviciano), cujos metassedimentos encontram-se

metamoÌ fisados rlo grau fraco.
Id¿,des K-Ar (biotita) indicam um resfriamento da região no

período Cambriano e Ordovíciano, no intervaLo entre 530 e

4?O Ma, em concordância com iciades K-Ar em biotj-ta obtidas na

Faixa Ribeira. Tais idades representam o soerguimento da faixa
móvel e o fechamento do Ciclo Brasiliano na área de estudo.

Fal-hamentos inversos relacionados a tectônica tangencial de

baixo a médio ângulo de mergulho foram ativos âté o Cafiìbriano,

enquanto que as zonas de cisalhamento direcíonais de médio a

alto ângulo de mergu.Lho desenvolve ram- s e no Cambriano e

Ordoviciano.
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The precambrian country rocks of Santo Antônio of Pinhal
(SP) show a tectonic frarne'"¡ok of Brasiliano orcgenic cyc.le with
two deformationaÌ pulses, reflecting a progressive non-coaxiaf

tectonism with ductile deformatlion.
The earlier deformâticnal process is associated to the

tangential tectonic with strong crustal shorteninq¡ southeãst-

northwestward transport and generatíon of dow-dÍp foliation plus

stretching Iineation.
The subsequent process is reÌated to the strike slip

transpressionâL tectonic, with right lateraf movement sense'

overprinting the first process structures. The Buquira,

Jundiuvira and Eugênío Lefèvre are the more impressive shear

zones in the studíed area.
The sequences cf Embu Compl"er (Meso- to Neoproterozoic) are

med]-um to high metamorphic grade with a Sn foliation
(deformation Dn)f that is fol-ded (deformation Dn+1) and locaffy
refolded (deformation Dn+2 ) .

Igneous g'ranitoids of the Serra Preta, Serra do Trabiju and

Morro da Piedade suites truncate the metamorphic sequences of
Embu Compler.

The Serra Preta Suite rocks are calc-alkaline high K

granitoids from rnagmatic arcs of active contínental margin. U-Pb

zircon dating for granitic rock of Serra Preta Suite gives a age

of 616 + I Ma (Neoproterozoic III). The Serra do Trabiju and

Morro da Piedade suites are syn-coflisionat calc-alkaline high K

granitoids.
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In the studied area crops out the Pico do Itapeva Formation
/ E r - l \¡ Þr'l ô^7^ì . \ '"irh low grade merassed:menLS deformed by a

stike-sIip transpressi,re ríght lateral shear zones.

The biotita K-Ar cooling ages are relate to the òamorian and

Ordo.¡ician period, between 530 and 41A Mâ, in agreement with
regional Faixa Ribeira bíotita K-Ar cooling ages. Such ages

represent the mobile belt uplift and the ending of the
Brasiliano orogenic cycle in the studied area.

Thrusts faults were âctive untif Cambriano period' while
strike-sllp shear zones developed in the Cambriano and

Ordo..'iciano period.
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CAPíTULO I

1.1 lntrodução

As zonas de cisalhamento desempenham importante papel na dinåmica dos

processos evolutivos das faixas móveis, reg¡strando movimentos crustais através de

feições geoméiricas e deformacionais, fato extensivamente ilustrado na lìteratura,

citando-se, entre outros auiores: BEHRMANN e PLAT(1982)' COWARD (1983),

PLAT e BEHRMANN (1986), LEE ef a/. (1987), PARK(1988), LISTER e DAVIS

(1s89), e HOLDSWORTH (1990).

A Faixa Ribeira caracteriza-se por apresentar, em escala regional, s¡stemas

de zonas de cisalhamento que constituem o arcabouço tectôn¡co das rochas pré-

cambrianas do Estado de São Paulo, e que em várias regioes do estado, como no

Vale do Rio Paraíba do Sul, ainda carecem de estudos de detalhe.

De modo geral, o sistema de zonas cisalhamento mais evidentemente

reconhecido na Faixa Ribeira é o de natureza transcorrente, ou direcional, com alto

ângulo de mergulho, sentido de movimentação destral e deformações em regimes

dúctil e/ou rúptil.

A importåncia deste sistema na compartimentação litoestrutural e tectônica

da região já foi ressaltada por vários autores, tendo recebido diversas

denominações, tais como: Zona de Transcorrência São Paulo (HASUI et al , 1975);

Zona de Cisathamento São Pauto (HASUI e SADOWSKI, 1976); Cinturão

Transcorrente Paraíba do Su/ (EBERT et al. 1991) e Cinturão de Cisalhamento

Attântico (MACHADO e ENDO, 1993).

Na Faixa Ribeira, zonas de cisalhamento de alto ångulo de mergulho

sobrepöem zonas de cisalhamento dúcteis de baixo ângulo de mergulho, as quais

são responsáveis por importantes deslocamentos tangenciais de fatias crustais, cuja

importância começou a ser destacada a partir dos trabalhos de HASUI (1983) e

CAMPOS NETO ef a/. (19e4).
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1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é estudar a evolução geológica das rochas pré-

cambrianas que afloram nas vertentes setentrionais do Rio Paraíba do Sul r:a região

de Santo Antônio do Pinhal, Estado de São Paulo, e o papel das zr¡nas de

cisalhamento de baixo e alto ângulo de mergulho na evoluçáo tectônic.a desta

região.

O estudo tem como objetivo caracterizar as unidades litoestratigráfrcas que

ocorrem na área em foco, a geometria e cinemática das zonas de cisalhantento de

baixo e alto ângulo de mergulho, de modo a contribuir para o entendin ento da

evoluçåo geológica da Faixa Ribeira nesta regiåo.

1.3 Localízação e acessos

A área pesquisada situa-se nos planaltos de Santo Antônio do Pinhal e

Campos do Jordão, e nos espigões da Serra da Mantiqueira, vertentes setentrionais

do Rio Paraíba do Sul na região de Tremembé, Estado de São paulo.

Localiza-se no leste do Estado de São Paulo, compreendendo a área do

embasamento pré-cambriano das folhas topográficas Tremembé (SF-23-y-B-V-4) e
Pindamonhangaba (SF-23-Y-B-VI-3), escala 1:50 000, conforme FIGURA 1.

Seus principais acessos, a partir de São Paulo, são as rodovias presidente

Dutra (BR-1 16) e Airton Senna (SP-70), até Guararema, e, deste lccal, até o
entroncamento com a sP-123 (Rodovia Floriano Rodrigues peixoto), o acesso pode

também ser feito pela Rodovia Carvalho pinto.

A rodovia SP-123 é o principal acesso à Folha Tremembé e à Campos do

Jordão, tendo seu começo na BR-1 16, ou na Rodovia Carvalho pinto. A região

noroeste da Folha Tremembé é servida pela Sp42, Sp46 e Sp-50.

O acesso à Folha Pindamonhangaba pode ser feito pela rodovia Sp-132
(Rodovia caio Gomes Figueiredo). os demais acessos à área pesquisada são por

estradas vicinais.

A área em foco localiza-se entre as cidades de Campos de Jordão,

Tremembé e Pindamonhangaba, sendo as duas últimas cidades situadas na Bacia

de Taubaté. santo Antônio do Pinhal é a única cidade situada nos limites da área

em foco.
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1.4 Asp,:ctos fisiográficos

þ, área de estudo situa-se no Plarre¡to Atlântico (ALMEIDA' 1964)'

abrangerrdo, segundo PONçANO ef a/. (1981), a zona da Serra da Mantiqueira

Oriental e duas sub-zonas do Planalto do Alto Rio Grande, quais sejam: Planalto de

Campos do Jordåo e Planalto de Santo AntÒnio do Pinhal.

A zona Serra da Mantiqueira Oriental é formada por escarpas com alta

declividi:de entre os planaltos de Campos de Jordåo e Santo Antônio do Pinhal, e

entre o l)lanalto de campos de Jordão e a região do Médio Vale do Rio Paraíba do

Sul. É o divisor de águas das bacias dos Rio Paraíba do Sul (SP) e do Rio SapucaÊ

Mirim (tt,lG)

C profundo entalhamento produzido pelas drenagens de perfis abruptos que

descem dos planalto de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal em direção

ao Rio Paraíba do Sul provocou um pronunciado festonamento das escarpas da

Serra da Mantiqueira.

Nos setores inferiores da Serra da Mantiqueira as elevações tèm perfi I

assimétrico tipo hogback, os quais säo condic¡onados pelo baixo ângulo de

mergulho da foliação das rochas que ocorrem nos setores inferiores da serra.

A term¡naçäo do Planalto de Campos do Jordão, nas vetentes sudoeste, é

feita por escarpas com espigöes digitados, em cuja base se encontra o Planalto de

Santo Antônio do Pinhal, com altitudes médias em torno de 1 300 m.

No planalto de Campos do Jordäo as altitudes alcançam a cota de 1 950 m

no Pico de ltapeva, e na planicie do Rio ParaÍba do Sul as altitudes såo em torno

550 m

O clima da região é tropical úmido, com variações em função da altitude. Nos

altos espigões da Serra da Mantiqueira registram-se os maiores índices

pluviométricos da região, com prepicitação anuais superiores a 1 7OO mm. Na região

da planície do Rio Paraíba do Sul, as precipitaçöes anuais não excedem a'l 500

mm.

As temperaturas médias anuais variam entre 20o e 22oC. Nos pontos mais

elevados da Serra da Mantiqueira as médias são ìnferiores a 18oC. Diferenças

devido a altitude se fazem notar no outono e no inverno, não raro se registrando

temperaturas negativas no mês de julho, na regiåo do Planalto de Campos do

Jordão.



1.5 Materiais e métodos

Os métodos utilizados neste trabalho compreenderam a realização de

investigações normalmente ut¡lizadas em levantamentos geológrcos de áreas pré-

cambrianas deformadas, com levantamento das principais direções de transporte

tectônico, cujo reconhecimento permite reconstituir o quadro estrutural cinemático,

fornecendo elementos para interpretaçöes tectônicas de caráter regional,

Os trabalhos de campo envolveram levantamentos detalhados em áreas

selecionadas, através caminhamentos em perfiz, sempre que possível transversais

as estruturas, anotando-se as atitudes das foliações e lineaçÕes dos tecfon¡tos e

demais elementos estruturais utilizados na análise estrutural e cinemática, e

coletando-se amostras orientadas para trabalhos de laboratório.

A etapa de escritório compreendeu trabalhos de fotointerpretação,

petrografia, elaboraçäo do Mapa Geológico, escala l:50 000 (DESENHO 1), análise

de petrofabric de rochas miloníticas, estudos termobarométricos, litogeoquímicos de

rochas granitóides e determinaçöes geocronológicas.

Quanto ao material cartográfico, recorreu-se àqueles usualmente util¡zados

em levantamentos geológicos, destacando-se:

a) fotografias aéreas na escala 1:25 000, do levantamento
aerofotogramétrico da Terrafoto S.A. realizado para o lnstituto Brasileiro
do Café e Secretaria da Agricultura, em 1972 e 1973',

b) fotografias aéreas na escala 1:60 000 da missäo AST-1O/United States
Arr Force - USAF, de 1965 e 1966;

c) bases topográficas na escala 1:25 000 construídas a partir da reduçäo
e montagem das cartas topográficas 1:10 000 do Projeto Macro-Eixo da
SEPLAN - Secretaria da Ecônomia e Planejamento do Estado de São
Paulo;

d) cartas topográficas na escala 1:50 000 do lnstituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE: Iremembé (SF-23-Y-B-V-4), da 2a edição
(1986), e Pindamonhangaba (SF-23-Y-B-V|-3), da 1a edição (1974);

e) imagens de satélite INPE/LANDST de 1976, e imagens do Projeto
Radambrasil, escala 1:250 000, de 1976.
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lnicialmente fo¡ fe¡to uma.revisão bibliográfica sobre o tema objeto da

pesquisa, compreendendo um levantamento sobre a geologia do embasamento

cristalino da regiåo relacionada ao tema.

A análise estrutural seguiu os procedimentos descr¡tos por ÏURNER e

WEISS (1963), HOBBS et al. (1976) e RAMSAY e HUBER (1987), consistindo no

reconhecimento e classificação das foliações, lineações e dobramentos, e

hierarquização das estruturas de acordo com critérios de superposiçåo

A terminologia das rochas miloníticas das zonas de cisalhamento segue a

denominação proposta na classificação de SIBSON (1977).

Os dados planares e lineares foram representados em diagramas de igual-

área de Schmidt-Lambert, e as análises estatísticas foram efetuadas utilizando-se o

programa Quickplot (EVERDINGEN e GOOL, 1990, 1992), que traça curvas de iso-

freqüência através de método ponderado.

A pesquisa das zonas de cisalhamento foi realizada em todas escalas de

observaçåo (macroscópica, mesoscópica e microscópica), trabalhando-se com

fotol¡neamentos, marcas planares, par de foliaçöes S-C, lineações de est¡ramento

mineral, relaçöes microestruturais, análises de petrofabric de eixos [0001] de

quartzo, e demais estruturas associadas às zonas de cisalhamento' conforme

procedimentos propostos por RAMSAY e GRAHAM (1970), RAMSAY e WOOD

(1973), RAMSAY (1980), RAMSAY e HUBER (1987), entre outros autores,

Foi realizado um estudo de petrofabric, ou padråo de orientaçäo de eixos

[0001] de quartzo em amostras orientadas de rochas ricas em quartzo, de modo a

obter ¡nformaçöes sobre a cinemática e a natureza da deformação (se planar,

extensional, ou por achatamento), mecanismos (se cisalhamento puro, ou

rotacional), e do fácies metamórfico, conforme procedimentos descritos por

NICOLAS e POIRIER (1976), BOUCHÊZ et a/. (1983), PRICE (1985), SCHMID e

CASEY (1986), LAW (1 990), FUETEN ef a/. (1991 ), entre outros autores.

O Anexo 1 descreve os procedimentos utllizados na obtençäo da orientaçäo

de eixos [0001] de quartzo na platina universal de quatro eixos' adaptado de

TURNER e WEISS (1963), a conversão de medidas obtidas na platina universal de

quatro eixos para a notação no formato da bússola Clar, conforme SANTORO e

AYUB (1994), e o Programa ACEO (Atitudes Clar de Eixos Ópticos), para a
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conversão automática de medidas de eixo ópiico do formato cla platina para o

formato da bússola Clar.

lndicadores cinemáticos que fazem uso de micro- e mesoestruturasr para a

indicaçáo do sentido do transporte tectônico foram baseados nos t.nodelos

apresentados por sIMPSON (1986) e PASSCHIER e SIMPSON (1986), RAI'/SAY e

HUBER (1987), HANMER e PASSCHIER (1s91)

Foram realizadas análises quimicas de elementos maiores, de ele¿mentos

traços, e de Elementos Terras Raras em amostras previamente selecionar'las dos

principais tipos de rochas granitóides das suítes que afloram na área de estudo,

visando a caracterização litogeoquímica e dos arnbientes geradores .

As amostras selecionadas para o estudo Iitogeoquimico foram preparadas no

Laboratório de Tratamento de Amostras do DMP do IG/USP. Partiu-se de amostras

freScas Com dimensão mai6r que vinte vezes o maior cristal presente na amostra.

Seguiu-se britagem, homogeneizaçäo, quarteamento, moagem na fração -200 mesh

em moinho de anéis de carboneto de tungstènio, homogeneização pelo método da

membrana, e, finalmente, separação de uma alíquota enviada para análise química

à GEOSOL - Geologia e sondagens Ltda. e ao ACTLABS - Activaiion Laboratories

Ltd., no Canadá.

A avaliação da qualidade das análises químicas dos elementos ma¡ores foi

feita através do cálculo de parâmetros molares, lançados no d¡agrama ternårio A

(Al2o3 livre, após subtraçåo da alumina utilizada para formar albita, ortoclásio e

biotita "ideal"). M (somatória das proporções molares de MnO, FeO' MgO) e C

(proporçäo molar de CaO), comparando-se os dados lançados neste diagrama com

os resultados das análises petrográficas.

A análise das condições de metamorfismo foi realizada através do estudo de

seções delgadas sob microscópio óptico de luz transmitida e através de

determinaçöes termobarométricas, a partir de análise da composição química dos

m¡nerais efetuada na microssonda eletrônica, modelo JXA-8600 (JEOL)' do

Laboratório de Microssonda e Microscopia (de varredura) Eletrônicas do DMP do

IG/USP

Foram aplicadas as expressões de equilÍbrio termodinâmico do

geotermômetro granada-biotita segundo FERRY e SPEAR (1978)' e do

geobarômetro da assembléia mineral: quartzo + muscovita + plagioclásio + granada
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+ alumir,ossilrcato, segundo þlOlSCH (1990), calculadas com auxílio da planilha

eletrônica Excel.

Dr-'terminações radiométricas foram realizadas no Centro de Pesquisas

Geocronológicas - CPGeo do IG/USP, apl¡cando-se o método U-Pb (zircão) e K-Ar

(biotita), com a finalidade de se obter idades de cristalização magmática das rochas

granitóicles intrusivas no Complexo Embu (método U-Pb) e idades de resfriamento

regional (método K-Ar), de modo a estabelecer uma correlação com o tectonismo

relacion¿¡do às zonas de cisalhamento. Foi assim foi construído um perfil térmico

(biotita) transversal às estruturas e às unidades litoestratigráficas que ocorrem na

área.



, CAP¡TULO II

CONTEXTO GEOLÓGICO

A área pesquisada ìnsere-se no contexto da Faixa Ribeira (ALMEIDA ef a/.

1973 ; CORDANI ef ai. 1973), a qual compreende um complexo cinturão com fa¡xas

dobradas e empurröes associados, evoluidos durante a Orogènese Brasiliana na

borda suf do Cráton do São Francisco.

Situa-se na Província Mantiqueira, segundo ALMEIDA et al. (1977) e HASUI

(1982), no contato lo embasamento cristalino com os sedimentos da Bacia de

Taubaté, no Vale do Rio Paraíba do Sul, Estado de São Paulo.

Nos trabalhos que tratam da geologia do pré-cambriano do leste paulista, há

de modo geral referèncias a ocorrência de rochas meso e catazonais

metamorfisadas na fácies anfibolito e, localizadamente, na fác¡es granulito,

representadas pela exposição dos complexos Embu, Paraíba do Sul e Costeiro

(FTGURA 2)

Todo o conjunto encontra-se em maior ou menor grau afetado por intensa

deformação, admitida por diversos autores como policíclica, e encurtamento crustal

em regime tectônico convergente de idade brasiliana, seguindo-se manifestações

tardias relacionadas às zonas de cisalhamento direcionais.

ALMEIDA et al. (1973) definem o Cinturão Paraíba do Sul, referindo-se ao

Cinturão Assíntico Paraibides de EBERT (f967, 1968) com evoluçåo no Ciclo

Transamazônico e retrabalhamento no Ciclo Brasiliano.

ALMEIDA et a/. (1976) denominaram Região de Dobramentos Sudeste todo

conjunto de faixas dobradas e maciços medianos pré-cambrianos que ocorrem ao

sul do paralelo 2loS, reconhecendo como característico desta região a estruturação

em blocos tectônicos limitados por falhamentos.

HASUI ef al. (1978a\ destacam a importância dos grandes falhamentos da

reg¡äo sudeste, apresentando uma compartimentação tectônica baseada em blocos

l¡mitados por falhas transcorrentes.
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DAVINO ef a/. (1986) reconhecem como característica cla região leste do

Est¿,Jo de São Paulo a presença do Cinturåo Paraíba, propondo uma subdivisão na

qual eståo individualizados um domínio marcado pela Orogènese Brasiliana, e

outros dois domínios a ela precursores.

TASSINARI (1988) denomina Domínio Embu o conjunto de rochas que

afloranr entre os falhas de Taxaquara e Cubatåo, reafirmando a presença de

gnaisses e mÍgmatitos com faixas de xistos ocupando calhas sinclinoriais nesta

regiäo, e ocorrèncias de quarizitos, anfibolitos e dolomitos.

THEODOROVICZ et al. (1991) identificam no åmbito do Complexo Embu dois

momentos deformac¡onais no contexto do Cinturäo de Cisalhamento Transcorrente

São Paulo (HASUI ef a/. 1980).

O primeiro momento desenvolveu-se por cisalhamento dúct¡l em regime de

cavalgamento de baixo a médio àngulo de mergulho, evidente na Folha Santa lsabel

(1:50 000), enquanto que o segundo está relacionado às zonas de cisalhamento

transcorrentes destrais de alto ângulo de mergulho.

NEGRI (1995) associa o magmatismo mangerítico-charnockítico-granítico

porfiróide que ocorre na regiåo de São Francisco Xavier da Folha Monteiro Lobato

(OLIVEIRA et a/., 1983) a um evento tectônico tardi-colisional e/ou pré-

transcorrèncias.

2.1 Litoestratigrafia

EBERT (1967 1968) formalizou o Grupo Paraíba na região do Vale do Rio

Paraíba do Sul definindo-o como uma un¡dade litoestratigrafia constituida

pr¡ncipalmente de paragnaisses, quartzitos, ortognaisses, subordinadamente, e de

rochas granulíticas associadas. Tal grupo pertence ao domínio do Cinturäo

Paraibides, disponclo-se paralelamente à costa, abrangendo a região leste paulista.

HASUI (1975) e HASUI e SADOWSKI (1976) em trabalhos de

reconhecimento geológico executados no sul e sudoesie do Estado de São Paulo

identificam como extensäo lateral do Grupo Açungui (definido no Estado do Paraná)

rochas ectiníticas e gnaíssico-migmatíticas atribuídas, respectivamente, aos

complexos Pilar e Embu.



Desde entåo houve uma tendência de se estender o Grupo Açungui, no

sentido dos complexos Pilar e Embu, em direção a regiäo leste do Estaclo de São

Paulo, e que pode ser constatada nos trabalhos das décadas de 70 e iì0, cujo

detalhe não era superior a escala 1:200 000 (e.9., HASUI ef a/. 1978b;

CAVALCANTE et al. 1979).

Esta tendència ocorreu em virtude de se acreditar que os tipos lik.Llógicos

atribuídos ao Complexo Embu, definido próximo à capital paulrsta, tivessem

continuidade física em direçáo a região do Vale do Rio Paraíba do Sul. Destír forma,

HASUI e OLIVEIRA (1984) estendem o Complexo Embu numa faixa contirrua que

vai da regiåo do Estado do Paraná até o Estado do Espírito Santo.

FONSECA ef a/. (1979) ao integrarem a geologia da região sudeste na Carta

Geológica do Brasil ao Milionésimo, prolongaram as seqúèncias de xistos, gna¡sses

e migmatitos que ocorrem nas proximidades da capital paulista, entendidas como do

Proterozóico Superior, para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, sem lhes

dar, entretanto, uma formalização estratigráfica (FIGURA 3).

No entanto o Mapa Geológico do Estado de São Paulo, segundo IPT (1981 )

conforme FIGURA 4, apresenta o Grupo Açungui como unidade formal das

seqúências ectiníticas e gnaíssico-migmatíticas que afloram na região leste paulista.

Os trabalhos de integração realizados pelo Projeto Radambrasil, segundo

MACHADO FILHO ef ai. (1983), reconhecem o Complexo Paraíba do Sul como o

embasamento das supracrustais de grau metamórfico mais baixo, em partlcular das

seqüências do Complexo Embu, o qual fÌgura no Mapa Geológico das Folhas Rio de

Janeiro e Vitória como uma unidade autônoma, crono-correlacionável ao Grupo

Açungu¡ (FIGURA 5).

HASUI ef a/. (1989) em trabalho de revisäo da geologia do Estado de São

Paulo e áreas adjacentes apresentam o Complexo Embu também como uma

unidade litoestratigráfica autônoma, reafirmando sua área de ocorrência na região

sul e leste do Estado de São Paulo. Reconhecem ainda o Grupo Paraíba do Sul

como uma seqiiência metavulcano-sedimentar associada ao Complexo Juiz de Fora

e metamorfizada na fácies anfibolito e granul¡to, aproximando-se da definiçäo

original de EBERT (1957) (apud EBERT, 1968).

Esta última abordagem litoestratigráfica da região leste paulista do Vale do

Rio Paraíba do Sul, ressalvando-se variaçöes locais com denominaçöes informais,
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predom¡nou nos frabalhos geológicos de mapeamento do início dos anos 90,

citando-se: IPT (1e90), CPRM (1990), THEODOROVICZet at (1991), SAN-iORO ef

a/. (1991), GIMENEZ FILHO ef a/ (1991). FERNANDES (1991a/b), MO-|IDOME

(19e2)e SILVA (r992)

FERNANDES (1991 a/b) estabelece uma coluna litoestratigráÍica do

Complexo Embu na regiäo do Vale do Rio Paraíba do Sul, propondo uma subdivisão

deste complexo nas unidades Redenção da Serra, Rio Paraibuna e Rio Un¿1, sendo

esta última uma seqüência rítmica de biotita xistos e quartzo xistos correlacronáveis

ao Complexo Pilar. Reconhece também o Complexo Rio Capivari, form ado por

migmatitos com idade no limite entre o Paleoproterozóico e Arqueano, como sendo

o embasamento do Complexo Embu.

MOTIDOME (1992) desmembra o Complexo Santa lsabel definido por

CAMPOS NETO ef a/. (1983) em seqüências supracrustais e ortognaíssicas

correlacionáveis ao Complexo Embu, e numa unidade de rochas gran¡tó¡des.

2.2 Modelos evolutivos

A primeira proposta de compartimentação tectônica da região dos estados de

Minas Gelais e Rio de Janeiro e leste do Estado de São Paulo deve-se a EBERT

(1967 e 1968), que abordou esta região como um cinturão assíntico com

zoneamento estrutural, metamórfico e litoestratigráfico, e que na altura do paralelo

22oS se bifurca nas faixas Araxaídes e Paraibides, esta última no dr¡mínio do Grupo

Paraíba com exposição de rochas da fácies anfibolito, intrusões graníticas,

migmatitos, e, localizadamenie, granulitos.

O Grupo Paraíba representa neste modelo as internides do cinturäo

assíntico, que tem uma zona de divergência tectônica na região do Rio paraíba do

Sul. Na região setentrional da zona de divergência as vergências do cinturão são

para norte, ocorrendo o inverso na região meridional.

ALMEIDA et al. (1973) admitem para a área em foco dois ciclos orogênicos

reportando-se, para tanto, à idades transamazônicas e brasilianas até então

disponíveis. O Cinturäo Paraíba do Sul, representa, neste contexto, o embasamento

das seqüèncias brasilianas.
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L',AVALCANTE e KAEFER (1974) apresentam um modelo evolutivo para a

área dc Vale do Paraíba e regiôes adjacentes, no qual admitem uma seqüência

geossinclinal de idade transamazonica que representa o embasamento do Grupo

Açungur', Neoproterozó¡co, o qual evoluiu em um geossinclínio com substrato

continental,

l\,tr¡buem também como principal período de evoluçâo orogênica do Grupo

Açungur a idade 650 Ma, na qual se formaram as principais estruturas relacionadas

a um¿j tectônica compressiva (dobras recumbentes, falhas inversas e

cavalg¿rmentos) aliadas ao metamorfismo regional e granitogêse.

(.) f¡nal da Orogènese Brasiliana segundo CAVALCANTE e KAEFER (op. cit.)

ocorreLi entre 500 Ma e 450 Ma, época de soerguimento regional e instalação de

uma tectÔnica relacionada às zonas de cisalhamento transcorrentes.

Tal seqüência de eventos foi em linhas gerais admitida por outros autores

(ALMEIDA et al. 1976, HASUI ef al. 1978a, 1978b; CAVALCANTE et al. 1979;

HASUI, 1982), configurando-se uma evolução policíclica para regiåo em pauta.

TASSINARI (1988) apresenta um esquema evolutivo para a região leste do

Estado de Säo Paulo definido um evento de geração de crosta ensiálica à 2 500 Ma,

sendo que à aproximadamente 1 700 Ma formou-se a bac¡a São Roque, mais a

oeste.

Segundo o autor acima referido a evoluçäo orogenética brasiliana atingiu seu

auge nesta regiáo à 750 Ma, quando se iniciou um encurtamento crustal no Domínio

Embu, aconrpanhado de metamorfismo, geração de dobras, formaçåo de magmas

graníticos e ¡mplantação cavalgamentos e zonas de cisalhamento.

CAMPOS NETO ef a/. (1984) definem a Nappe de Cavalgamento Socorro,

que representa uma estrutura alóctone constituida por terrenos infra-crustais

pol¡cíclicos transportados ao longo de uma falha de empurrão no sent¡do noroeste,

durante a Orogênese Brasiliana.

O arranjo de blocos tectônicos iimitados por faixas gravimetricamente

anômalas na região sudeste brasileira recebeu abordagem tectônica com base no

modelo de subducçäo de placas tectônicas, e conseqüente espessamento crustal.

DAVINO ef a/. (1986) com base em dados gravimétricos apresentam um

modelo tectônico detalhado para a regiåo do leste paulista, considerando a hipótese

de uma colisão do Cinturäo Paraíba, com cavalgamentos no rumo noroeste em
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drreçäo ao Maciço de Guaxupé. Nesta interpretação, ta¡s autores voltam à

conceituaçåo de EBERT i1967, 1968) no que diz respeito a defìniçåo do Cinturão

Paraíba (FIGURA 6).

Neste mesmo trabalho ressalta-se uma expressiva faixa de rochas miloníticas

(Faixa Blastomilonítica Rio Preto) com vergência para noroeste, que representa

uma zona de sutura da colisäo continental t¡po A do C¡nturão Paraíba cavalgado

sobre um bloco tectonicamente distinto (Cinturåo Ribeira) no final da Orogênese

Brasiliana, com conseqüente duplicaçåo crustal na porção setentrional da Bacia de

Taubaté.

Tal abordagem para a regiåo em foco encontra apoio na Cart¿, Gravimétrica

do Estado de Säo Paulo (HASUI ef a/. ,1989), onde se observa anomatias isogálicas

decrescentes no sentido sul-norte, conforme FIGURA 7.

Nesta mesma figura verifica-se na região ao norte de Resende uma anomalia

negativa aproximadamente circular relacionada a intrusâo das rochas alcalinas do

Maciço de ltatiaia, de influência local.

HASUI ef a/. (1989) ao discuiirem a estruturaçâo geológica regional baseada

em dados gravimétricos segundo HARALYI e HASUI (1982) e HARALYI ef a/. (1985)

reafirmam a existência de faixas gravimétricamente anômalas que limitam blocos

tectonicamente distintos, as quais representam zonas de sutura, resultado de

colisöes continentais tipo A.

Tais autores destacam a Suiura Alterosa como o principal elemento tectônico

que separa o Bloco Såo Paulo do Bloco Brasília, e as suturas Abre-Campo e

Ubatuba, que separam os blocos São Paulo e Brasília do Bloco Vitória.

Em termos de modelos geodinâmicos tem sido proposto para esta região uma

colisåo brasiliana oblíqua entre: 1) o Bloco Paraná e a margem sul do Cráton do

São Francisco (SOARES ef a/. 1990); 2) os crátons do Congo, São Francisco e

Paraná, gerando uma tectônica de escape (VAUCHEZ et al. 1992, 1994; PORCHER

ef a/. 1995), responsável pelo desenvolvimento de um sistema de zonas de

cisalhamento transcorrentes; 3) os blocos V¡tória, Paraná e São Paulo ( HASUI ef a/.

1989; EBERT ef a/. '1991 ; EBERT ef a/. 1993, EBERT ef a/. 1996), com a geração do

Cinturáo Transcorrente Rio Paraíba do Sul, de caracter transpressivo.

MACHADO e ENDO (1993) e ENDO e MACHADO (1993) admitem a

ocorrênc¡a de uma megaestrutura em flor positiva na região do vale do Rio Paraíba
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do Sul, com zonas de cisalharnento transcorrentes transpressivas ¡mplantadas los

estágios iniciais da evoluçåo do crnturåo.

Segundo HEILBRON ef a/. (1995) a Zona de Cisalhamento R¡o P,åraíba do

Sul gerou a Megassinforma do Rio Paraíba do Sul (HEILBRON ef ,:t/. 1991),

macroestrutura da fase D3 do segmento central da Faixa Ribeira, no perÍ.:do tardi-

colisional da Orogènese Bras¡liana, entre 535 e 520 Ma.

CAMPOS NETO e FIGUEIREDO (1992, 1995) definem a Orogèrrese Rio

Doce como terrenos que foram submetidos a um processo de converç,ència de

placas, no período entre 600 e 490 Ma., e que se segu¡u, em parte, a est:tbilizaçäo

da Orogênese Brasiliana.

ZANARDO ef a/. (1988) e TEIXË|RA (1995) reconhecem na Formação

Eleutério, de idade Eo-Paleozóica, uma foliaçåo metamórfrca como a feição mais

representativa da fase de inversão e encurtamento da Bacia Eleutério, sendo tal

foliação um evento deformacional tardio da Faixa Riberia, correlacionável às zonas

de cisalhamento transcorrentes.

2.3 Geocronologia

I'ASSINARI (1988) datou pelo método U-Pb (zircåo) rochas granitóides

milonitizadas da região de Santa lsabel que ocorrem entre as zonas de

cisalhamento Monteiro Lobato-Rio Jaquari e Buquira, obtendo a idade de 660 t 13

Ma (intercepto superior do diagrama Concórdia), interpretada como sendo a época

de cristalizaçåo magmática dessas rochas.

O mesmo autor datou pelo método Rb-Sr amostras das rochas granitóides da

regiáo acima referida, e que tinham sido anteriormente pesquisadas por WERNIK ef

al. (1976), obtendo isócrona de 645 t 38 Ma (ro = 0,708 t 0,002; MSWD = 0,0623).

As idades das rochas granitóides de Santa lsabel encontram-se no intervalo

de 670-630Ma, época em que FIGUEIREDO e CAMPOS NETO (1994) postulam

como a de formação de um arco magmático plutÔnico na Microplaca Apiaí-Guaxupé,

que inclui terrenos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé (NESG) e as faixas

Apiaí e São Roque.

Neste mesmo intervalo de 670-630 Ma encontram-se os charnoquitos de

Muzambinho (MG) e mangeritos de São José do Rio Pardo (SP), que afloram na



base do segmento seter:trional NESG, possuindo, segundo BASEI et a/. (1995),

idades U-Pb (iniercepto superior do diagrama Concórdia) de 643 t 12 Ma e 625 t 7

Ma, rt:.spectivamente, as quais foram rnterpretadas como sendo a época do

metanrr:rfismo de grau forte que gerou a foliação principal desses granulitos, pouco

após sua colocação Ígnea.

l:ntre os terrenos setentrionais e meridionais da NESG ocorre a Faixa Alto

Rio Glande, instalada segundo CAMPOS NETO (1991) sobre fragmentos de um

microcontinente aglutinado em orógenos Arqueanos e Paleoproterozóicos.

IVIACHADO et a/. (1996) reconhecem um evento tectono{ermal entre 590 e

565 M'¡ no segmento central da Faixa Ribeira com ¡ntrusões de corpc's granitóides e

ocorrència de empurröes e zonas de cisalhamento destrais.

Segundo TASSINARI (1988) e TASSINARI ef. a/. (1988) existe um

embasamento migmatÍtico no Domínio Embu de idade Paleoproterozóica, que se

apresenta parcialmente preservado da granìiização brasiliana, tendo como base os

seguintes dados radiométricos da região de Säo José dos Campos:

isócrona Rb-Sr (melanossoma gnaíssico de migmatitos), com valores
de" i = 2 473 t 46 Ma, rs = 0,7003 r 0,0005 (MSWD = 0,0706);

isócrona Rb-Sr (leucossomas de migmatitos), apresentando valores
de: i= 1 497 t46 Ma, ro=0,735t0,001 (MSWD =8,0175);

isócrona Pb-Pb (leucossomas de migmatitos), com valores
de: i = 1 275 t24O Ma, u1 = 8,273 r 0,001 .

Os resultados dessas duas últimas isócronas favorece a ¡déia da ocorrência

na regiåo de São José dos Campos de uma remobilização do material crustal, com

migmatização, num evento próximo a 1 4OO Ma (entre 1 500 Ma e 1 300 Ma).

A idade de sedimentação das supracrustais do Complexo Embu foi sugerida

por FERNANDES (1991), com base nos dados acima, como sendo mais recente que

os leucossomas dos migmatitos datados em 1 400 Ma.

VIEIRA (1989) obtém a idade de 750 t 20 Ma (método Rb-Sr em rocha total)

em micaxistos da unidade Xafos Sanfa Rifa que afloram na região de Embu-Guaçu,

e que foi interpretada como da época do metamorfismo principal desses

metassedimentos.

TASSINARI e SATO (1996), com base em idades modelos Sm-Nd, concluem

que a diferenciação dos protolitos da crosta continental dos terrenos pré-



cambrianos do sudeste paulista tèm diferente s idades, tendo havido uma

justaposiçåo clos terrenos pré-cambrianos no Neopr oterozóico.

Evidências de diferenciaçåo Arqueana de protolitos da crosta continental

foram observadas nos domínios da NESG e do Complexo Embu, enquanto que no

domínio do Grupo São Roque foi registrada uma diferenc¡ação Paleoproterozóica.

Ta¡s autores obtiveram idades-modelo TgJy para rochas granitóides e

migmatÍticas da NESG entre 3,2 e 2,9 Ga, e um outro padrão, mais jovem, entre 2,0

e 1,8 Ga, indicando processos de diferenciação de idade Arqueana na regiåo de

Amparo e Serra Negra, e, mais a sul, Paleoproterozóica, respectivamente,

ldades+nodelo T¡Jy'¡ entre 2,9 e 3,3 Ga (TASSINARI e SATO, 1996) obt¡das

na mesma unidade de migmatitos do Complexo Embu, porém próximo a Cunha,

mostram que a diferenciaçäo dos protolitos da crosta continental deste complexo

ocorreu no Mesoarqueano.

TASSINARI ('1 988) apresenta dados l(Ar por ele obtidos, juntamente com

outros preexistentes, em anfibólios, biotltas e feldspatos de diversos tipos de rochas

num perfil entre as cidades de Amparo e Såo Sebastiåo, registrando um

resfriamento regional no intervalo de 550 e 450 Ma. Registra também idades K-Ar

de 547 t 14 [Vla e 455 I 11 Ma, respectivamente, em anfibólio e biotita de

migmatitos da região de São José dos Campos.

No domínio da NESG os dados K-Ar distribuem-se em torno de 680 e 480

Ma, com uma concentração maior de valores em torno de 550 t 10 Ma, segundo

BASEI efal. (1995).

CAMPANHA (1980) obteve idade K-Ar (biotita) de 499 t 18 Ma num dique de

pegmatito que trunca as zonas de cisalhamento transcorrentes na região de Très

R¡os, Estado do Rio de Janeiro, mostrando que as zonas de cisalhamentos

transcorrentes nesta região são anteriores a esta idade.



, CAPÍTULO III

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Ocorrem na área em questão seqùènc¡as supracrustais migmatizadas do

Complexo Embu (Meso- a Neoproterozóico), intrusões de corpos ígneos de rochas

granitóides (Neoproterozóico), a Formaçåo Pico do ltapeva (Cambro-Ordoviciano),

Rochas Miloníticas (Cambro-Ordoviciano). o Maciço de Ponte Nova (Cretáceo

Superior), e Coberturas Cenozóicas (Quaternário), conforme DESENHO 1.

O contato entre as unrdades pré-cambrianas sâo predominantemente

tectônicos, na ma¡or parte das vezes controlados por zonas de cisalhamento

transcorrentes de médio a alto ångulo de mergulho (FIGURA 8).

Afloram três suítes de rochas granrtóides, quais sejam: Suíte Serra Preta,

Suíte Serra do Trabiju (HASUI et al. 1978c) e Suíte Morro da Piedade.

Bastante expressìvas na ârea são as faixas de rochas miloníticas geradas em 
l

zonas de cisalhamento transcorrentes, com protolitos correlacionáveis às unidades

ígneas e metamórficas que ocorrem na região.

A Formação Pico de ltapeva encontra-se representada por metassedimentos

de grau metamórfico fraco, os quais foram depositados numa bacia lipo pull-apa¡t, 
ì

segundo JULIANI ef a/, (1990), associada às zonas de cisalhamento direcionais. 
l

Aflora ainda, no extremo. noroeste da área, o Maciço de Ponte Nova, 
l

correspondendo a um corpo de rochas intrusivas máficas a ultramáficas. 
l

Coberturas Cenozóicas ocorrem na forma de depósitos aluvionares atua¡s e

pré-atuais nas calhas das principais drenagens, e na forma de depósitos

coluvionares e de talus nos anf¡teatros, a meia encosta e no sopé das escarpas.

3.1 Complexo Embu

O Complexo Embu é constituído por terrenos de grau metamórfico médio a

forte com xistos feldspáticos, gnaisses e migmatitos, Afloram três unidades, quais

sejam: Xistos e Gnaisses Migmatizados, Gnaisses Bandados e Migmatitos.
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3.1.1 Xistos e Gnaisses M¡gmatizados (MNPeXG)

Na área de estudo afloram quatro faixas de Xistos e Gnaisses Migm.atizados.

A mais expressiva delas ocorre numa calha sìnformal na regiåo do Morrc do Pico

Agudo e da Vargem Grande. A segunda ocorre no Planalto de Campos dc,Jordåo,

ao norte da Zona de Cisalhamenio Eugènio Lefrèvre, a terceira entre as Z..onas de

Cisalhamento Jundiuvira e Buquira. A últìma faixa aflora na reg¡äo do ltilorro da

Piedade na Folha Pindamonhangaba.

Os tipos litológicos dessa unidade passam gradualmente para mi1¡matitos,

sendo truncados pelas rochas granitóides das suítes Serra Preta e Serra d: Trabiju

e Morro da Piedade. Na maior parte das vezes encontrarn-se alterados

intempericamente, apresentando cores avermelhadas.

Såo micaxistos feldspáticos e mic.a-quartzo x¡stos com granada e/ou

sillimanita, trans¡cionando para biotita gnaisses migmatizados e milonitizados

(FOTO1)

Os filossilicatos comumente encontrados nos xistos säo biotita e muscovita. A

sericita ocorre como produto de alteração hidrotermal de feldspatos.

Os biotita xistos, quartzo x¡stos e xistos feldspáticos säo normalmente

granatíferos com quantidade variável de muscovita, e presença freqùente de

sillimanita. Petrograficamente são biotita xistos, biotita-quartzo x¡stos, granada-

biotita xistos, oligoclásio-biotita xistos, granada-ortoclásio-sillimanita-biotita-quartzo

xistos e muscov¡ta-biotita xistos.

Exibem textura lepidoblásiica a granolepidoblástica e granulação fina. A

granada ocorre geralmente como porfiroblastos miliméiricos, podendo

eventualmente ser centimétrica.

Os biotita gnaisses geralmente são bandados, granatíferos (granada-biotita

gnaisses), com granulação fina a média, textura geralmente granoblástica a

granolepidoblástica, O feldspato, às vezes. enconira-se na forma de porfiroclastos

milimétricos.

Relativamente comuns nessa unidade såo intercalações de rochas

quartzÍticas, com granulaçäo fina e espessura centimétrica a decimétrica. Variam de
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quartzitcis impuros, sacaroidais, micáceos, .om vanaçöes paru termos

calciossilicátir:os, tais como tremolita-quartzo-epídoto granofels.

L.ocalmente ocorrem anfibólio gnaisses em lentes com dimensões

centiméiricas a métricas. Possuem a seguinte composiçáo mineralógica:

hornblenda, plagioclásio (labradorita), brotita. quartzo, granada e opacos, e apatita e

titanita i::omo acessórios. Excepcionalmente pode ocorrer commingtonita (PD-204)

C)s anfibólio gnaisses apresentam coloraçäo variando de cinza a preta,

granular;ão fina a média, exibindo foliação miionítica em diferentes graus.

F)ouco freqùentes såo intercalaçöes de rochas anfibolÍticas nessa unidade,

destac¿,ndo-se a ocorrència do ponto TR-101 , com espessura decimétrica.

3.1.2 Gnaisses Bandados (MNPeGb)

Balizando os sedimentos da borda norte da Bacia de Taubaté, através de

contatos por falhamentos normais, ocorre uma faixa contínua de Gnaisses

Bandados do Complexo Embu.

O contato dos Gnaisses Bandados com as demais un¡dades pré-cambrianas

é tectônico, seja pela Zona de Cisalhamento Buquira, pela Falha do Oliveira na

região da Serra da Prefeitura, e por uma falha direcional (muito provavelmente) ao

norte do Morro da Piedade na Folha Pindamonhangaba (DESENHO 1).

Os Gnaisses Bandados compreendem orto- e paragnaisses migmatizados e

milonitizados com intercalaçöes de rochas calciossilicáticas e quartzÍticas.

Os tipos litológicos mais freqüentes são biotita gnaisses monzograníticos e

granodioríticos mrcroporfiroclásticos (FIGURA 9a), por vezes granatífero (TR-490),

com bandas centimétricas de composição anfibolítica.

Rochas ortoderivadas ocorrem com maior freqúència na região da Serra da

Pedra Branca. Foram aí coletadas amostras de ortognaisses monzogranít¡cos

miloníiicos (TR-444), com granulaçáo fina, estrutura gnaíssica difusamente bandada

a homogênea, e com teores de biotita em torno de 5%, normalmente.

Localmente ocorrem rochas com composiçäo rntermediária, como biotita

gnaisses monzodioríticos miloníticos, e intercalaçöes de biotita-hornblenda gnaisses
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FIGURA 9 - Diogromo QAP poro omoslros de: o) milonitos do ZCB e
gnoisses bondodos do Complexo Embu, b) mesossomos
gnoíssicos de migmolitos do ComPlexo Embu, Compos

QAP como no Figuro 26.
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tonalíticos, hornblenda-granada gnaisses. biotita anfiboliios, anfibolitos e quartzitos

sacaroidais.

Relativamente comum na regiäo próxima à Pedreira Anhangúera (TR-362) é

a ocorrência de paragnaisses aluminosos miloníticos intercalados em biotita

gnaisses mrloníticos.

Nesta mesma pedreira ocorrem exposiçöes de granada-biotita-quartzo

gnaisses a xistos feldspáticos com s¡ll¡manita, com freqüentes intercalações de

rochas calc¡ossilicáticas boudinadas, constituídas de diopsídio, tremolita, flogopita e

calcita. Mais a nordeste, na Folha Pindamonhangaba, ocorrem biotita xistos

feldspáiicos com sillimanita e granada.

O bandamento observado nos diferentes tipos litológicos da unidade em

questão é tectônico, observando-se na maior parte das vezes rochas com foliação

milonítica recristalizada, classificadas texturalmente como milon¡to gnaisses,

segundo a classificação de TAKAGI (1986), correspondendo à série rochas

milonÍticas foliadas com recristalização,

Såo rochas no geral constituídas de porfiroclastos subcentimétricos a

centimétricos de feldspatos dispersos em matriz granoblástica quartzo-feldspática,

finamente bandada, com teores variáveis em biotita, normalmente menores que

10%, possu¡ndo trama planar desenvolvida em regime quasi-plástico, bandamento e

estruturas de fluxo e sistemas de porfiroclastos o (PASSCHIER e SIMPSON, 1986).

3.1.3 Migmatitos (MNPeMg)

As rochas migmatíticas possuem estruturas diversas, com predomínio das

estruturas bandadas. Sâo normalmente dobrados e milonitizados, passando para

termos homogêneos sc/rÍ7len e nebulitos.

O mesossoma é formado predominantemente por biotita gnaisses

monzograníticos e granodioríticos (FIGURA 9b), biotita xistos feldspáticos e biotita-

quartzo xistos, de granulação fina a média, por vezes com granada e/ou sillimanita.

O leucossoma é quartzo-feldspático, leucocrático, às vezes róseo, com

granulação média a grossa, em lentes centimétricas. Freqüentemente ocorrem

melanossoma biotítico em lâminas milimétricas. Granada ocorre em grãos

milimétricos.
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Ocorrem também intercelaçöes decimétricas a centimétricas de quartzitos

impuros, de granulação fina a média, e de anfibolitos (quartzo anfibolito, Jranada-

quartzo anfibolito).

Nas proximidades do contato das rochas granitóides da Suíte Se'ra Preta

ocorrem migmatitos homogèneos, nebulíticos. Trata-se de rochas equi- a

inequigranu lares, predominantemente leucocráticas, cinza claro a médio,

granulaçäo média, aspecto homogêneo e com bandamento difuso, fr€camente

orientadas, Contém, por vezes, bandas com megacristais idiomórficos de fe'ldspatos

potássicos, e bandas ricas em biotita (FOTO 2).

Rocha.¡ granitóides da Suíte Serra do Trabiju ìntercalam-se freqüetttemente

em migmatitos na forma de corpos subconcordantes com dimensöes variáveis, por

vezes, nitidamente intrusivos.

3.2 Rochas Granitóides

Compreendem rochas das suítes Serra Preta, Serra do Trabiju e Morro da

Piedade instrusivas nos metamorfitos do Complexo Embu, apresentando

composiçöes predominante graníticas.

3,2.1 Suíte Serra Preta (NPysp)

A Suíte Serra Preta constitui um corpo com aproximadamente sete km de

largura, possuindo forma alongada e projeções com direção nordeste. Ocorrem

ainda na forma de diques e pequenos sfocks intrusivos nas encaixantes.

As rochas desta suíte são intrusivas nos Xistos e Gnaisses Migmatizados e

nos Migmatitos do Complexo Embu. No contato com os M¡grnatitos do Complexo

Embu é comum a ocorrência de enclaves deciméiricos a decamétricos de gnaisses

e migmatitos.

Compos¡cionalmente sâo biotita monzogranitos com variações transicionais

para sienogranitos e quartzo monzoniios. Raramente ocorrem biotita granodioritos e

eclaves mela-granodioríticos.



FOTO 1

FOTO 2 - Migmatitos com mesossoma de biotita xistos deformados transicionando

para migmatitos nebulíticos do Complexo Embu' TR-11

Granada-sillimanita-biotita xistos migmatizados (rocha

boudins de rochas com composição granítica e

calciossilicáticos com coloração ocre. TR-31.

alterada) com

de quartzitos
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i:läo t¡p¡camente ineqü¡granulares com textura porfirítica, megacristais

idiomór'icos centimétr¡cos de microclíneo róseo ou cinza, comumente deforlnados

na fornra de porfiroclastos ovalados ou lenticulares.

h matriz apresenta granulação médìa ou f¡na e composição variável, desde

tipos essencialmente biotíticos ricos em apatlta, t¡tanita, epídoto e allanita, até tipos

essencialmente quartzosos.

l\lormalmente são truncados por dtques e venulações aplíticas de

leucogr,anitos ou venulãçôes pegmatíticas, róseas ou brancas.

r)s tipos Iitológicos dessa unidade são foliados e, em geral, moderadamente

deform:¡dos, observando-se a formaçåo de texiuras miloníticas, caracter¡zada por

quartzo recristaltzado na forma de agt'egados granoblásticos poligonais (aspecto

sacaroidal na escala mesoscópica), e feldspatos rompidos, cominuídos juntamente

com quartzo, Mais raramente o quartzo está recrisial¡zado na forma de agregados.

3.2.2 Suíte Serra do Trabiju (NPyst)

A Suíte Serra do Trabiju compreende vários corpos de rochas granitóides, a

maioria com pequenas dimensões, apresentando contatos bruscos e intrusivos nos

Xistos Gnaisses M¡gmatizados do Complexo Embu na região das escarpas da Serra

da Mantiqueira entre as zonas de cisalhamento Jundiuvira e Buquira, e no Planalto

de Santo Antônio do Pinhal, entre o Morro do Pico Agudo e a Vargem Grande.

São granitos com coloração cinza claro a cinza médio, ligeiramente rósea,

composiçöes sienograníticas a monzogranítica, texturas ineqÛigranulares a

m¡croporfiróides, eqúigranulares a porfirórdes, com megacristais subcentimétricos

de feldspatos potássicos, raramente de plagioclásio, ovalados a lenticulares.

Possuem estrutura gnaíssica protomilonítica a milonítica, principalmente nas

bordas dos corpos. A matriz tem granulação média, e na maior parte das vezes é

milonítica, apresentando quarizo-ribbon e material quartzo feldspático cominuido.

Variedades ineqüigranulares a microporfiróides são comuns, sendo

representadas por granitos com coloraçåo cinza claro a c¡nza médio, ligeiramente

róseo, estrutura gnaíssica, com porfiroclastos de feldspatos potássicos milimétricos
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a subcentimétricos, ovalados a lenticulares. A matrìz tem granulaçäo média, textura

milonítica, e o quartzo. por vezes é sacaroidal.

Variedades eqüigranulares formam pequenos corpos alongados, por vezes

no interior de corpos ineqüigranulares. Såo rochas mesocráticas, por vezes

ligeiramente róseas, com estrutura gnaíssica. foliada, protom¡lonii¡ca a milonítica.

Variedades porfiróides são representadas por granitóides mesocráticos

(cinza médio), com megacr¡sta¡s centimétricos (2 a 3 cm) de feldspatos potássicos

brancos a róseos, ovalados, arredondados e angulosos em matriz com granulação

média rica em biotita, quartzo e plagioclásio, este último às vezes na forma de

porfiroclastos milimétricos.

3.2.3 Suíte Morro da Piedade (NPymp)

Na Folha Pindamonhangaba, nas proximidades do Morro da Piedade ocorre

dois pequenos corpos de rochas granitóides da Suíte Morro da Piedade ¡ntrusivos

em Xistos e Gnaisses Migmatizados do Complexo Embu.

São granitos leucocráticos, granulaçäo média, localmente grossa, equi- a

inequigranulares, com compos¡ção predominantemente monzogranítica,

apresentando muscovita em cristais ¡nterstic¡ais de natureza primária, e, por vezes,

granada.

São fracamente foliados e apresentam aspecto nebulíto a difuso, e

freqúentes enclaves gnaÍssicos e biotíticos, centimétricos a decimétricos.

Mineralogicamente são constituídos por quartzo, feldspato (microclínio e

plagioclásio) em grãos hipidiomórficos a alotriomórficos, biotita e muscovita.

Petrograficamente sáo biotita-muscovita monzogranitos (PD-104),

3.3 Rochas Miloniticas (eOm)

As Rochas Miloníticas afloram nas zonas de cisalhamento direcionais, ou

transcorrentes, tendo sido geradas por processos predominantemente dúcteis.

Ocorrem protomilonitos, milonitos, e, mais local¡zadamente, ultramilonitos.
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As estruturas observadas são: foliaçåo ou bandamento milonítico; l¡neação

de estiranrento mineral sub-horizontal, ou co¡n mergulhos entre '1 0o a 150;

amendoamento da foliaçåo, no caso dos tipos litológicos com diferentes

compeièncias; presença de indicadores cinemáticos; boudins e foliações S-C, mais

evidentes nas rochas micáceas,

As texturas sâo predominantemente miloníticas a ultramiloníticas,

porf iroclásticas a microporfiroclásticas, com quartzo-nbbon, feldspatos com bordas

moñar e abundante matriz quartzo-feldspática cominuída fina. Localmente ocorrem

milonitos recristalizados.

Os protol¡tos das Rochas Miloníticas é bastante var¡ado, predom¡nado

protolitos de rochas monzograníticas (FIGURA 9a) com coloraçöes acinzentas

devido à presença de biotita. Freqùentemente ocorrem protolitos de xistos

feldspáticos e gnaisses, bem como de migmatitos estromáticos, anfibolitos e de

rochas calciossilicát¡cas.

Petrograficamente correm biotrta xistos milonít¡cos, por vezes com granada,

biot¡ta-moscovita-quartzo xistos milonít¡cos, oligoclásio-biotita-quartzo xistos

miloníticos com passagens para gnaisses tonalíiicos e granodioríticos miloníticos,

microcl Íneo granitos milonítìcos.

Ocorrem também gnaisses milonitizados e sericitizados, ¡niensamente

deformado, com bandas e microboudins sericíticos, produtos de sericitização de

feldspatos (TR-85)

3.4 Formaçäo Pico do ltapeva

A Formação Pico de ltapeva (CAVALCANTE et al., 1979) compreende uma

seqüência metassedimentar de grau metamórÍico fraco que aflora numa faixa

estreita segundo direção nordeste nos altos espigöes da Serra da Mantiqueira, a

aproximadamente 1 900 m de altitude, sendo correlacionada às formaçöes Pouso

Alegre e Eleutério,

Aflora numa faixa estreita e alongada com direçåo nordeste na porção

nordeste da Folha Tremembé e noroeste da Folha Pindamonhangaba. Seus

contatos com as demais unidades que afloram na regiåo säo tectônicos.
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Pode ser subd¡vidida em. très unidades. A unidade basal é cclstituída

predomìnantemente de metaconglornr:rados polimíticos (eOMc), que tratr*icionam

para metaren¡tos arcoseanos, conglomeráticos a microconglomeráticos ( eOMa) e

meta-quartzo wackes, metassiltitos e metarenitos finos arcosear',os com

intercalações de metapelitos ( eOMp), no topo da seqüència,

Os metaconglomerados são rochas polimíticas, com abundanteis 5s¡tot

lenticulares e ovalados, centimétricos a deciméirtcos (dimensões médias de 10 a

20 cm, excepcionalmente 40 cm) orientados segundo a foliaçäo da metriz, cuja

direçäo var¡a em torno de N50E, e o mergulho entre 50o e B0o, para sudes'e.

Os seixos são predominantenìente de granitos leucocráticos, por vezes

granatíferos, granulação média, equi- a ineqÜigranulares com pouca biotita, e,

subordinadamente, de quartzo e quartz¡to de granulação fina, feldspatos, gnaisses,

anfibolitos, migmatitos e de raros granitos porfiríticos.

A matriz é ¡matura, meta-arcoseana, de granulaçåo média a fina, coloração

cinza claro a esbranquiçado, foliada, por vezes miloníiica, rica em gråos de quartzo

(cerca de 50%) e porfiroclastos de feldspatos (microclínio e plagioclásio, 20 a 3Oo/o).

Possuí porçöes granoblásticas finas com muscov¡ta/sericita, biotita detrítica, epídoto

e clorita. A textura pode ser clástica e porfiroclástica a granoblástica.

Os metarenitos são imaturos, feldspáticos, apresentam níveis

conglomeráticos a microconglomeráticos, com grânulos e seixos centimétricos (1 ,0 a

5,0 cm) sub-angulosos, às vezes alongados, de quartzo e quartzito, além de

agregâdos quartzo-feldspáticos.

Possuem granulação média, cores esbranquiçadas a acinzentadas, são

micáceos (biotita e muscovita), com foliaçâo variavelmente desenvolvida,

dependendo da quantidade de filossilicatos. Localmente exibem laminaçåo

milimétrica, como estrutura reliquiar. A textura pode ser granoblástica a

granolepidoblástica, com feldspato formando porfiroclastos milimétricos.

Os metassiltitos e metarenitos arcoseanos com intercalações de lentes e

lâminas de material pelítico do topo da seqüência originam um bandamento

bastante característico, localmente com aspecto rítmico, que definem o acamamento

da rocha,

Såo meta-quartzo wackes, de coloração amarelada quando intemperizadas,

granulaçåo fina a muito fina, textura lepidoblástica e clástica com grãos angulosos a
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subanguloscs de quartzo e subordinadamente feldspato caulinizado em matriz

essenciahnè¡rte sericítica com pontuaçöes de opacos Mineraìogicamente possuem

ainda clorita e epídoto (TR-02).

3.5 Maciço de Ponte Nova (KSpn)

O Maciço de Ponte Nova aflora na reg¡åo do limite das folhas Tremembé e

Monteiro Lobato, nas proxrmidades da cidade de Sapucaí-Mirim.

Trata-se de um corpo de rochas intrusivas máficas a ultramáficas, com

contorno aproximadamente circular, expondo-se numa área com cerca de I km2.

Possui idade l(Ar de 86 t 10 Ma (Cretáceo Superior), segundo CAVALCANTE

et al. (1979).

Neste maciço ocorrem princ¡palmente rochas gabróides e piroxeníticas

acinzentadas a pretas, com granulaçäo grossa, podendo-se identificar, à nível

mesoscópico, cristais retangulares subcent¡métricos a centimétricos de piroxènios,

dispersos numa matriz fina cinzenta de plagioclásio.

Petrograf icamente têm-se olivina gabros, mela-olivina gabros e olivina

piroxenitos, com texturas granulares a subofíticas, sendo constituídos por cristais

subcentimétricos de t¡tanaugita idiomórfica zonada e ripas de plagioclásio cálcico.

Possuem teores variáveis em olivina, clinoanfibólios (kersutita e hornblenda verde

azulada tardia), biotita castanha, magnetita e espinélio verde.

A intrusäo deste maciço formou um sistema anelar e radial de fraturas nas

rochas encaixantes, identificável em fotos aéreas, na maior parte das vezes

preenchidas por diques de lamprófiros, que não raramente truncam o próprio Maciço

de Ponte Nova. Ocorrem também diques de rochas alcalinas (tinguaítos e fonólitos).

Os diques de lamprófiro (kersantito) são constituidos por oligoclásio, biotita e

clinoanfibólio pardo, sendo relativamente estreitos, com espessuras da ordem

de 0,5 a 2,0 m.



3.6 Coberturas quaiernárias '

As Coberturas Quaternárias compreendem aluviöes atua¡s e pré-atr-rais (Qa),

depósitos coluvionares e de talus (Qct), que recobrem as rochas do emb¿)samento

cristalino

Os aluviôes atuais formam depósitos de planícies aluvionares asscciados à

dinåmica dos r¡os, e depósitos aluvionares pré-atuais são encontrados em terraços

alçados em relação ao nível de base atual.

Os sedimentos dos depósitos aluvionares såo constituidos pol argilas

orgânicas, lamitos arenosos, areias e cascalhos na base.

Os depósitos coluvionares e de talus ocorrem em anfiteatros das frentes

escarpadas das serras, a meia encosta, e nos sopés das serras. Possuem

características morfológicas como rupturas negativas de declives e formas ,

suavizadas.

A constituição desses depósitos é bastante heterogènea, com blocos de 
,

dimensöes variadas, centimétricas a métricas dispersos em matriz areno-argilosa 
l

Os blocos são frequentemente de migmaiitos, granitos, xistos, gnaisses e quartzitos.



, CAPíTULO IV

GEOLOGIA ESTRUTURAL

i\Ja área em foco ocorrem foliações metamórficas, pares de foliaçáo S-C,

¡ntensa lenticularrzação das rochas, lineaçÕes de estiramento mineral, rotaçäo de

porfiroclastos em escalas meso- e microscópica, dobramentos e falhamentos.

i:oi reconhecido um conjunto de estruturas associadas a uma tectonica

tangenr:ial de baixo a médì,: ångulo de mergulho, e outro conjunto associado a uma

tectônirla transpressiva relat¡va às zonas de cisalhamento direcionais, de médio a

alto ângulo de mergulho, de natureza destral, e que se superpöe ao primeiro

conjunto.

lnicialmente será feita uma descriçåo dos principais tipos estruturas

presentes na área de estudo, seguindo-se uma análise dos dados estruturais

agrupados em domínios, descriçäo dos ind¡cadores cinemáticos e de petrofabric,

com vista ao entend¡mento dos processos tectônicos envolvidos na geração das

estruturas observadas nos tecton¡tos.

4.1 Descrição das estruturas

O estudo da natureza, geometria e cronologia relativa das estruturas

compreendeu a caracterizaçåo de feiçöes reliquiares, planares e lineares, de

dobramentos, zonas de cisalhamento direcionais, e de falhamentos inversos e

normais.

4.1.1 Estruturas reliquiares

Nas seqüências metassedimentes de grau metamórfico fraco da Formaçäo

Pico do ltapeva såo observadas estruturas reliquiares tais como: acamamento (Sq),

estratificação gradual, laminaçâo quzada nos metapelitos (FOTO 3), estratif¡caçåo

cruzada nos meta-arcóseos e imbricamento de seixos nos metaconglomerados.



FOTO 3 - Acamamento reliquiar (S" ) formado pela alternância de metapelitos
com laminaçäo cruzada e metapsamitos (meta-quartzo wakes )

Clivagem Ss, oblíqua ao acamamento So, definida por sericita e quartzo
granoblástico de granulação fina. TR-2.
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JULIANI e¿ a/. (1990) sugerem que os metassecl¡mentos da Formaçãc Pico do

Itapeva såo debrls fiows retrabalhados em ambiente rìosteiro dominado por ondas. A

passagem transicronal de metaconglomerados à metassiltitos está relacionada a um

decréscimo de energia, representando tais tipos litológicos, em relaçåo à área fonte,

as regiões proximais e dista¡s, respectrvamente.

A energia decresce para o topo da seqüència, formando-se meta-arcóseos, e,

nas porções mais distais da unidade superior metapelítica, o reirabalhamento do

material gerou estruturas do lipo hummocky, em ambiente dominado por

tempestades, segundo os autores acìma referidos.

4.1.2 Estruturas planares

Nos metamorfitos do Complexo Embu observa-se o desenvolvimento dê um

bandamento composicional, de foliaçöes produzidas por achatamento ou

cisalhamento, e de lineações de est¡ramento mineral, de modo geral assim

caracterizadas:

a) bandamento composicional (Sb) definido nos xistos e gnaisses pela
alternância, em escala milimétrica a centimétrica, de bandas de material
quartzo-feldspático, e de bandas de biotita, sillimanita e granada. Nos
anfibólio gnaisses é caracterizado pela presença de bandas milimétricas
a centimétricas de cummìngtonita e hornblenda. Nos migmatitos
estromatíticos pela alternância centimétrica de mesossoma gnáissico, ou
xistoso, e leucossoma de composiçäo granítica;

b) xistosidade e foliação gnaíss¡ca (Sn) é definida pelo arranjo
penetrativo plano-paralelo de filossilicatos (biotitas e muscovitas) nas
rochas xistosas e gnaissicas,

c) foliaçäo milonítica (Sc), bastante comum na área, compreende
estruturas de fluxo geradas em regime dúctil, cominuição e estiramento
mineral, apresentando características distintas em função da natureza do
protolito e grau de deformação.

Nos metassedimentos da Formação Pico do ltapeva observa-se um

acamanento reliquiar (Ss) formado pela alternância, em escala meso- e

mrcroscópica, de material metapelítico, metapsamopelítico e metaconglomerático.

Ocorre nos metapelitos uma foliaçåo metamórfica, ou cl¡vagem (Ss), definida pelo

alinhamento de sericita, clorita, quartzo e epídoto.



4.1.3 Estruturas lineares

Tendo em vista o objettvo de definir as principais direçöes de transporte

tectônico da área foram estudas lineações de estiramento mineral.

As lineação de estiramento mineral são formadas por minerais ou agregados

minerais alongados, ou estrrados, pelo efeito da deformaçåo dúctil acompanhada de

metamorfismo.

No geral, a lineação de estiramento mineral coincide com o eixo X do

elipsóide de deformação finita, o qual tende a se paralelizar com a direção do

cisalhamento, com o incremento da deformação.

Enr xistos e gna¡sses a lineaçáo de estiramento mineral é definida pelo

alinhamento de biotltas, hornblenda e sillimanita, feldspatos alongados, quartzo-

ribbon e m¡ca-fish.

Em quartz¡tos miloníticos e rochas com matriz rica em quartzo, a lineação de

estiramento mineral é definida por quartzo-rlbbon, principalmente.

Em rochas gran¡tóides a lineação de estiramento é definida pelo eixo mais

alongamento dos cristais de feldspatos e gräos de quartzo estirados juntamente com

biotita.

4.'1.4 Zonas de cisalhamento d¡recionais

A área em foco é recortada por zonas de cisalhamento direcionais ou

transcorrentes, de natureza destral, com orientaçáo nordeste, destacando-se as

Zonas de Cisalhamento Buquira, Jundiuvira e Eugènio Lefèvre.

Localmente ocorrem zonas de cisalhamento com orientaçåo leste-oeste com

faixas métricas de rochas miloníticas, como a Falha do Ribeiråo do Lajeado, que se

estende da regiåo que fica ao norte do Pico do Diamante, até pelo menos a regiåo

próxima a SP-123 (DESENHO 1)

A Zona de Gisalhamento Buquira (ZCB) constitui importante estrutura com

orientaçäo nordeste que se esiende da região da Usina Santa lsabel, na Folha

Pindamonhangaba, até as cabeceiras do Rio Buquirinha, na Folha Tremembé,
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tratando-se de uma zona de cisalhamento de médio a alto ånguir de mergulho, com

l¡neações de est¡ramento nrineral direcionais (DESENHO 1),

Nas proximidades do Rìo Piracuama ramifica-se com a Zl-ona de 
ii.i

Cisalhamento Jundiuvira (ZCJ), delimitando uma macroestrutura sigmoiclal, onde 
,J rl 

,

afloramgranitosmiloniticoseprotomiloníticosdaSuíteSerradoTrabijunal,ormade

corpos estreitos, alongados e estirados, bem como Xistos e Gnaisses M¡gnatizados

do Complexo Embu (DESENHO 1).

A Zona de Cisalhamento Jundiuvira (ZCJ) constitui uma faixa nor(leste de

rochas miloníticas com aproximadamente 500 m de largura, que aflora nas ()scarpas

da serras da Maniiqueira e do Trabiju, Ramifìca-se com a ZCB nas proximi<.lades do

Rio Piracuama. Tem alto ångulo de mergulho e lineaçöes de estiramento mineral_.'

direcionais.

A Zona de Cisalhamento Eugênio Lefèvre (ZCEL) estende-se das

cabeceiras do Córrego do Barreiro, no Planalto de Santo AntÔnio do Pinhal, até a

região do Pico do ltapeva, delimitando o contato setentrional da formação

homônima.

Trata-se de uma zona de cisalhamento relativamente estreita com alto ângulo

de mergulho e lineaçöes de estiramento mineral direcionais.

Além das zonas de cisalhamento direcionais acima referidas ocorrem outras

de mesma natureza, porém mais estre¡tas, e que näo receberam denominaçöes

formais.

Tais zonas de cisalhamento formam, ao norte da Falha do Oliveira (item

4.1.5), juntamente com as demais zonas de cisalhamento acima descritas, um

sistema de zonas de cisalhamento paralelas (DESENHO 1)

4.1.5 Falhamentos inversos

Na regiåo drenada pelo Ribeiråo do Oliveira ocorre uma falha inversa

(empurrão), ora denominada Falha do Oliveira, que se estende até a Serra da

Prefeitura, na Folha Tremembé, aí delimitando o contato entre os Gnaisses

Bandados (MNPeGb) e os Migmatitos (MNPeMg) do Complexo Embu.

A Falha do Oliveira na região do ribeiräo homônimo tem direção paralela a

Zona de Cisalhamento Buquira.



4.1.6 F ¿ihamentos normais

O tecton¡smo terciário relacionado a instalação da Bacia de Taubaté reativou

zonas cle crsalhamento pré-cambr¡anas, dando origem a falhamentos normais de

direçãc nordeste, escalonados, formando o graben da Bacia de Taubaté, e o semr-

horsf da Serra da Mantiqueira (DESENHO 1)

hla Folha Pindamonhangaba (ponto PD-43) ocorrem falhamentos normais

noroesle, os quais provavelmente estão associadas ao alto estrutural de Aparecida

do Norlr-. da Bacia de Taubaté.

4.2 Análise setorial das estruturas

Medidas de foliaçoes e lineações obtidas no campo foram agrupadas em

domínios levando-se em conta a atitude da foliação e do ângulo pitch da lineação de

est¡ramento mineral. Tal ângulo é medido entre a direção da foliação e a direçåo da

lineaçäo contida no plano da foliação.

Convencionou-se como foliaçäo de: baixo ângulo, quando o ângulo de

mergulho fica compreendido no intervalo entre 0o " 360; médio ângulo, no

intervalo entre 31o a 70o; e alto ângulo, no intervalo entre 71o e 90o.

Convencionou-se como lineação: direcional quando o ångulo pitch fica

compreendido no intsrvalo entre 0o s 2go; oblíqua, no intervalo entre 21o e 600; e

frontal, no intervalo entre entre 61 o e 90o,

Tal critério parte da premissa que a orientaçåo da foliaçâo e da lineação säo

importantes elementos estruturais no entendimento da cinemática da deformaçäo.

Três domínios estruturais (1, 2 e 3) foram definidos no contexto do Complexo

Embu, dois (4 e 5) no contexto das zonas de cisalhamento direcionais, e um (6) no

contexto da Formaçåo Pico do ltapeva (FIGURA 10).

Os diagramas de projeção estereográfica de igual área com o tratamento

estatÍstico cios elementos estruturais obtidos nos domínios acima referidos

encontram-se nas FIGURAS 11 e 12.

/¡ii\
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Nos domínos 1 e 2 a foliação lem direção nordeste e mergulho com

or¡entaçåo variada. Nesses dois dorninios ocorre uma predominância da orlentação

de eixos de dobramentos da fol¡açáo Sn.

No domínìo 3 a foliaçåo tem orientação nordeste constante, mergulhando

invar¡avelmente no rumo sudeste com baixo a médio ângulo de mergulho. A

lineação de estiramento mineral contida no plano da foliação é frontal a oblÍqua

No domínio 4 a foliação é de médio a alto ångulo de mergulho e a lineaçäo

de estiramento m¡neral é direcional, No domínio 5 a foliaçåo é de alto àngulo de

mergulho e a lineação de estiramento mineral é direcional. No domínio 6 o

acamamento dos metassedimenios da Formação Plco de ltapeva tem médio ¿' alto

ângulo de mergulho.

4.2.1 Domínio 1

O Domínio 1 corresponde à área de exposiçåo de Xistos e Gnaisses

Migmatizados do Complexo Embu (MNPeXG), que afloram na região do Morro do

Pico Agudo e do Bairro da Vargem Grande.

As rochas desta unidade apresentam um bandamento composicional

migmatizado e milonitizado, por vezes boudinado (FOTO 1) A xistosidade (Sn) é

paralela ao bandamento composicional (Sb) e desenha dobras em escala

mesoscópica e macroscópica com vergència para noroeste.

As atitudes da xistosidade medidas no Domínio '1 quando lançadas em

diagrama de projeção estereográfica de igual área distribuem-se num padräo em

guirlanda, cujo eixo ¡ tem atitude em torno de 60/15 (FIGURA 1 1 a), em

concordåncia com as medidas de eixos de dobras medidos em afloramentos deste

domínio (DESENHO 1).

Na FIGURA 11a observa-se uma maior concentração de pólos da foliação no

quadrante noroeste evidenciando o caráter isoclinal do dobramento, cujo plano-axial

mergulha para sudeste.



Contornos
i,2,4,6,8,10 (%)

VALOR MAXIMO
156/ 41

Contornos
I, 5, ro,15,20 (%)

N

Contornos
1,4,8,12,16 (%)

c
(ooMíNto 3)

Bì polos
Folioçöo

'o
(DOMíNIO I )

p Etxo 11
t90/ì2

Contornos
1,4,8,12,16 (%)

N

Contornos
1,4,8,12,16 (%)

VALOR MAXIMO

Contornos
1,4,8,ì2,r6 (%)

46

b
( DOMíNIO 2I

37 polos
Fo llo çô o

d
(DOMíNIO 3)

252 po los
Folioçôo

Folioçôo

e
(DOMíNIO 4)

39 polos
L¡neoçõo

40 polos
Lineoçõo

f
IDOMÍNIO 4 )

FTGURA 11 - Proieçöo estereogróflco de iguol dreo,. hemisfério inferior.r.de el€menlos

estiuíurois dàs dämínios, ì (o), 2(b), 3(c,d),4 (!'f!' Diogromo

ciclogrófico ' guirlondo (o,b), volor mcíximo do foliopt5o (cte)'

¡¡ÀxtMo



4.2.2 Domínio 2

O Domínio 2 situa-se na Folha Pindamonhangaba, na regiäo que fica entre o

Morro da Piedade e a Bacia de Taubaté. na área de ocorrência de Xistos e

Gnaisses Migmatizados do Complexo Embu (MNPeXG).

Neste domínio ocorrem dobras desenhadas pelo bandamento comt,osicional

(Sb) mais xistosidade (Sn), distribuindo-se num padrão em guirlanda, cuio eixo r
tem atitude em torno de 190/'10 (FIGURA 11b), em concordåncta com os eixos das

dobras medidos nos afloramento deste domínio (DESENHO 1)

A maior concentração de pólos da foliaçåo no quadrante NWW obserrvada no

diagrama da FIGURA 11b evidencia o caráier isoclinal do dobramento, cujo plano-

axial mergulha para SEE.

Localmente, em granada-bìotita xistos deste domínio observa-se uma

crenulação em posiçåo plano-ax¡al a foliaçåo Sn dobrada,

4.2.3 Domínio 3

O Domínio 3 corresponde a faixa de Gnaisses Bandados do Complexo Embu

(MNPeGb), que afloram na regiåo drenada pelo Ribeirão do Oliveira e pelo médio e

baixo curso do Rio Piracuama.

A trama planar, formada pelo bandamento composicional paralelo à foliação

Sn milonítica, tem direção nordeste e baixo a médio ângulo de mergulho, com rumo

sudeste (FIGURA 1 1c). Constitui encostas com perfil assimétrico lipo hogback,

condicionadas pela orientaçáo da foliaçäo (FOTO 4).

As lineaçöes contidas na foliação Sn observada neste domínio såo frontais a

oblíquas, mergulhando no rumo sudeste, por vezes com mergulhos sub-horizontais

(FIGURA 1 1d). São formadas por biotitas orientadas, quarlzo-ribbon, material

quartzo-feldspático de granulação fina, e sillimanita nos paragnaisses (FOTO 5).



FOTO 4 - Vole do Ribeiroo do Oliveiro e hog-boclrs sustentodos por gnoisses bondodos

Complexo Embu. Foto obtido nos proximidodes dotúnel do SP -1?3.

FOTO 5 - Lineoçoo de estiranento minerol frontol em milqrito gmisses do Complexo

Embu. TR-IOO.



4.2.4 L'romínio 4

O Domínio 4 corresponde a área de exposiçäo da Zona de Cisalhamento do

Buquir:r, nas encostas das serras da Mantiqueira e da Prefeitura.

l\s rochas miloníticas da ZCB tem uma foliaçåo milonítica Sc de médio a alto

ângulo de mergulho com planos com direções nordeste e mergulhos rumo sudeste,

conforrne FIGURA '1 1e.

,r\ partir da ramificaçåo da ZCB com a ZCJ, os planos da foliaçáo das

milonitrrs da ZCB são mais inclinados, porém mergulham sempre para sudeste, no

máximr:r com 70o.

r\ faixa de exposiçäo da ZCB antes da ramificaçåo com a ZCJ é mais larga,

em funçåo do ângulo de mergulho da foliaçáo dos milonitos da ZCB ser pouco

inclinado e mergulhar no mesmo sentido das encostas da Serra da Mantiqueira.

A foliaçåo Sc da ZCB contém lìneações de estiramento mineral direcionais,

com at¡tudes em torno de 7Ol2O, conforme FIGURA '1 1f. lndicadadores cinemáticos

evidenciam sentido de movimentação destral (item 4.3)

4.2.5 Domínio 5

O Domínio 5 corresponde a área de exposição da Zona de Cisalhamento

Jundiuv¡ra, nas encostas da Serra da Mantiqueira na região dos Alpes do São

Gotardo.

A ZCJ tem foliação de alto ângulo conforme FIGURA 12a e lineações de

estiramento mineral direcionais (FIGURA 12b). Apresenta indicadores cinemáticos

destrais.

As FIGURAS 12c e 12d são diagramas consiruídos computando-se os dados

respectivamente das atitudes das foliaçöes e das lineações de estiramento mineral

obtidas nos domínios 4 e 5.
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4.2.6 Domínio 6

O Domínio 6 corresponde a área de exposição dos metassedimentos da

Formaçáo Pico do ltapeva, delimitada tectonicamente pelas zonas de cisalhamento

Eugênio Lefèvre (ZCEL) ao norte, e Buquira (ZCB), ao sul.

Os metassedimentos da Formação Pico do ltapeva foram depositados em

bacia tipo pull-apart (JULIANI ef a/. 1990), sendo metamorfizados no grau fraco

(item 5.3) e deformados pelas zonas de cisalhamentos direcionais.

Observa-se nos metassedimentos um acamamento reliquiar (56), formado

pela alternância de material metapelítico com mu,rcovita/sericita e biotita detrítica,

metapsamopel ítico e metaconglomerático.

O acamamento reliquiar (56) encontra-se rotac¡onado e localmente

deformado. Tem direção nordeste, mergulhando no rumo sudeste (1400) com

ângulos em torno de 650, conforme FIGURA 12e.

A rotação do acamamento está associada à fase de encurtamento da bacia,

quando se desenvolveu nos metassedimentos da Formaçåo Pico de ltapeva uma

clivagem (Ss) com a paragènese mrneral sericita, clorita e epídoto.

A clivagem Ss observada nos metapelidos tem, de modo geral, a mesma

direção do acamamento (Ss), mergulhando obliquamente em relaçäo a Sq

(FOTO 3).

Admitindo-se a direçåo da clivagem Ss igual a direção do acamamento So

estatisticamente determinada no domínio 6 (N50E), e a direção da foliaçâo Sc da

ZCB obtida estatist¡camente no domínio 4 (N70E), verifica-se que a direçäo da

clivagem assim inferida forma um ângulo de 20o, no sentido anti-horário, com a

foliação Sc da ZCB (FIGURA 12e).

Tal disposiçäo espacial sugere um fabrlc macroscópico Ss e Sc, gerado por

uma defomação não-coaxial (BERTHÉ et at.,1979). A clivagem Ss corresponde ao

plano de achatamento do elipsóide de deformaçáo finita e a foliação milonítica Sc

ao plano de cisalhamento, conforme esquema da FIGURA 12e.

Muito provavelmente, a clivagem Ss formou-se pelo mecanismo acima

exposto de forma sincrônica à foliaçâo Sc das zonas de cisalhamento direcionais.

Segundo BERTHÉ ef a/. (1979) num processo de deformaçåo contínua-

descontínua S-C o número de superfícies C é dez vez maior nos últimos estágios de
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deformação, quando o ângulo entre as superfíceis S e C é menor que 150. Neste

estágio superfícies S passam a funcionar como planos de cisalhamento C.

Tal mecanismo explica o caracter muitas vezes milonÍtico obselvado na

matriz dos metaconglomerados da Formação Pico do ltapeva, ou seja <¡uando o

ângulo entre as superfícies Ss e Sc é menor que 150, a foliaçäo Ss passa t,:lmbém a

funcionar como um plano de cisalhamento.

A orientaçåo da direção da clrvagem Ss em relação a direçäo da foiìaçäo Sc

da ZCB indica uma mov¡mentaçáo destral das zonas de cisalhamento direcionais,

em concordância com os indicadores cinemáticos observados na ZCB e ZCÊL.

/.,þ
, 'rl¡l

4.3 lndicadores cinemáticos ,ÈÌtil
.,:,i,),¡

.r..': ì'"ti
Os indicadores cinemáticos da área de estudo ocorrem em todas escalás de" 'i

observaçåo, compreendendo a escala macroscópica, mesoscópica e microscópica. \
Na escala de afloramento (mesoscópica) såo observados nos Gnaisses .\)

Bandados do Complexo Embu (MNPeGb) afetados pela tectôn¡ca tangencial dobras . i

intrafoliais asssimétricas, e falls o em megacristais de feldspatos, indicando ¡

transporte tectônico de sudeste para noroeste (FIGURA 13). i
j

Ao nível microscópico, em seções delgadas elaboradas no plano XZ do ì

elipsóide de deformação finita em amostras de Gnaisses Bandados observam-se ',,

sombrasdepressãoassimétricascomquartzorecristalizadoebiotitas,indicando

transporte tectônico de sudeste para norcreste (FOTO 6), em concordância a..¡"

observaçäo dos indicadores mesoscópicos acima descritos.

Petrofabrics de eixos cristalográficos [0001] de quartzo obtidos em rochas

ricas em quartzo da unidade dos Gnaisses Bandados do Complexo Embu, descritos

mais adiante no item 4.5, mostram padrão em guirlandas assimétricas indicando

uma cornponente de deformação não-coaxial, com transporte tectônico de sudeste

para noroeste.

Sombras de pressão assimétricas da foliaçåo milonítica da matriz do

metaconglomerado da Formaçäo Pico do ltapeva såo observadas na escala de

afloramento, indicando sentido de movimentaçåo destral da ZCB (FIGURA 14).
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Pares de foliação S-C 'em milonitos da ZCB såo observacjos em escala

mrcrcscópica com foliação S desenvolvida ccm muscovita e quartzo-ribbon e

foliaçáo C definida por quartzo granoblástico de granulaçäo mais fina (FOTO 7).

lEl s"i,o. fEl *o',i, [Sl s"ntioo o" cisolho.nonlo

FIGU RA I4 - Sombro de pressöo ossimétrico do folioçöo milonítico do molriz do
mel ocon glomerodo do Formoçõo pico do ltopevo, plono horizontol TR-ì

Na escala macroscópica, observa-se: 1) o fabric macroscóp¡co S-C entre a

clivagem Ss dos metassedimentos da Formação Pico do ltapeva e a foliação Sc da

ZCB descrito no Domínio 4, e 2) a macroestrutura sigmoidal formada entre as ZCB e

ZCJ, na região onde afloram granitos da Suíte Serra do Trabiju, na forma de corpos

estreitos, alongados e estirados (DESEN['{O 1). Estas duas macroestruturas têm

geometria coerente com o sentido de movimentaçåo destral das zonas de

cisalhamento direcionais.

4.4 Registro deformacional

O prirneiro registro (Dn) metamórfìco-deformacional reconhecido em todos

os domínios estruturais estudados em diferentes tipos litológicos do Complexo

Embu é um bandamento composicinal (Sb) paralelo a uma foliação metamórf¡ca
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FOTO 6 - Porfiroclosto de microclíneo recristolizodo com bordos sobrecrescidos envg!

vendo quortzo e biotito. Sombro de pressõo ossrmetrico indicondo senlido

de rotoçöo. Plono XZ. Nicois cruzodos.TR-lOO
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FOTO 7 - Milonito do ZCB. Folioçoo S (muscovito e quortzo-riþbon) efolioçooC

(quortzo gronoilcístico com gronuloçoo mois f ino) indicondo sentido de

rotoçðo destrol. Plono XZ. Nicois cruzodos. PD-.l.
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(Sn), na forma de uma xistosideCe ou gnaissificação (Sn), e que se caracterizada

pela distribuição planar de mi: rerais quartzo-feldspáticos, biotita, e, localmente,

sillimanita.

Observa-se uma obliteração de superfíceis anteriores a Sb//Sn, não se

reconhecendo estruturas primárias nos metassedimentos, nem dobras intrafoliais

anteriores à deformação Dn.

Uma feiçåo associada a deformação Dn é a boudinagem de níveis mais

competentes, que nas seqtrências metassedìmentares se reflete pr¡nc¡palmente nos

níveis calciossilicáticos, que sofreram intenso estiramento, formando boudins
isolados (FOTO 1).

A deformação Dn se apresenta com diferentes graus de intensidade. Nos
domínros 1 e 2 tais superfíceis mostram-se menos deformadas que no domínio 3,

onde as deformaçöes relativas a tectônica tangencial são mais pronunciadas.

Em todas escalas de observação ocorrem dobras desenhadas pelo

bandamento composicional (sb) mais a xistosidade (sn). porém na escala de mapa
foram observadas dobras apenas nos domínios 1 e 2, e no planalto de campos do
Jordão, na região drenada pelo Ribeirão das perdizes, onde afloram Xistos e
Gnaisses Migmatizados do Complexo Embu (MNpeXG).

A FIGURA 15 apresenta a classificação das dobras utilizada neste trabalho,
com base na orientaçäo do plano-axial e do eixo de dobramento.

A deformação Dn+l corresponde ao dobramento do bandamento

composicional sb paralelo a foliação sn, forrnando, nos domínios 1 e 2 em escala
mesoscópica e macroscópica dobras cilíndricas, isoclinais, inclinadas com
caimento, com vergência para norte, e eixos mergulhando por vezes para sudeste
(DESENHO 1).

como foi dito rnais acima as atitudes de sb//sn medidas no Domínio 1

d¡stribuem-se num padráo em guirlanda, cujo eixo æ tem atitude de 60/15. A maior
concentração de pólos da foliação no quadrante noroeste evidencia o caráter
isoclinal do dobramento Dn+1, çu¡. plano axial mergulha para sudeste.

A deformação Dn+2 caracteriza-se pelo redobramento da foliação Sn,

formando padrões de ¡nterferência em laços com estruturas Dn+1, sendo que tais
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redobramentos podem ser observados na escala de afloramento e de amostra de

mão, e!'n alguns loca¡s.

f¡o ponto TR-86 ocorre, na escala de afloramento, dobras recumbentes Dn+1

da folia,çåo Sn, redobradas isoclinalmente (Dn+2) formando padrão de interferència

em laços. As dobras Dn+2 tem plano axial mergulhando para sudeste (FIGURA 16)

fla Pedreira Anhangúera (TR-362) se observa em escala mesoscópica

padrão de interferència em laços entre estruturas Dn+1 e Dn+2 (FOTO B).

It,lo ponto TR-12, na unidade Migmatitos (MNPeMg), observa-se em amostras

de mão redobramento coaxial de leucossomas quartzo-feldspáticos e mesossomas

gnássir::os.

,'\ Deformação Dt refere-se a defomaçäo das zonas de cisalhamento

direcionais destrais, de natureza dúctil a dúctil-rúptil, com o desenvolvimento de

uma foliaçäo Sc, protomilonítica a milonítica. de médio a alto ângulo de mergulho,

em padrão anastomosado.

Como reflexo d¡reto da deformação tem-se uma cominuiçåo dos grãos,

minerais com extinção ondulante e, localmente, feiçöes rúpteis, Observa-se também

um aumento modal da biotita, feiçäo normalmente encontrada em rochas miloníticas

segundo MOHANTY e RAMSAY (1994).

A deformação Dt também é observada nos metamorfitos de grau metamórfico

fraco da Formaçäo Pico do ltapeva, com o desenvolvimento de uma cl¡vagem Ss

com a paragênese: sericrta, clorita e epídoto.

4.5 Petrofabric

Construiram-se petrofabrics de e¡xos cristalográficos [0001] (eixos-c) de

quartzo através de medidas na platina universal Lietz de quatro eixos em seções

delgadas do plano XZ do elipsóide de deformaçäo finita, em duas amostras de

milonito gnaisses (TR-86 e TR-100), e numa amostra de quartzito milonítico (TR-

355). As três amostras afloram no Domín¡o 3.

A amostra TR-86 é um biotìta gnaisse tonalítico milonítico com

aproximadamenle 45 o/o de quartzo, 40 o/o de plagioclásio (oligoclásio), 7% de biotita

e menos que 5% de feldspato potássico, textura ineqüigranular com porfiroclastos
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submil¡métricos lenticulares cle feldspatos dispersos em matriz granoblástica

poligonal a interlobada quartzo-feldspática recristal¡zada.

A amostra TR-100 é um biotita gnaisse monzogranítico milonítico com

aproximadamente 30 % de quartzo e 60 % de feldspatos, textura ineqüigranular com

porfiroclastos submilimétricos lenticulares de feldspatos dispersos em matriz

granoblástica quartzo-feldspática recrìstalizada de granulaçäo fina. Ocorrem bandas

e lentes leucocráticas subcentimétricas de quartzo-ribbon recristalizado e

microclíneo em agregados granoblásticos de granulaçåo média.

A amostra TR-355 é um quartzito feldspático recristalizado com matriz

granoblástica quartzo-feldspática de granulaçäo fina, e quartzo-ribbon req islalizado

de granulação média.

Nas amostras TR-86 e TR-100 a orientaçâo cristalográfica do eixo [0001]de
quartzo foi obtida através de medidas em quartzo-ribbons do tipo 2 (BOULLIER e

BOUCHEZ, 1 978), principalmente.

Nas três amostras estudas observa-se concentrações de eixos-c de quartzo

próximos à periferia dos diagramas, evidenciando deslizamento do sistema

basal <a> (FIGURA 17).

Nos petrofabrcs das amostras TR-86 e TR-355 ocorre concentrações de

eixos-c nas porções intermediárias dos diagramas, evidencrando deslizamento do

sistema romboédrico nessas amostras. Na amostra TR-86 foi também observado a

ativaçåo do sistema prismático <c>.

O fabric obtido na amostra TR-100 (FIGURA 17a) tem padråo em um círculo

mínimo, cuja metade do ângulo de abertura é 50o, indicando temperaturas de

recristalizaçäo dinâmica relativamente altas (TULLIS et al., 1973).

A simetria ortorrômbica do diagrama, com o círculo mínimo centrado no eixo

Z é típica de deÍormações coaxiais do campo do achatamento aparente do

Diagrama de Flinn (PRlCE, 1985).

RAMSAY e GRAHAM (1970) enfatizam que evidèncias nítidas de deformação

não-coaxial såo normalmente observadas em domínios estreitos de zonas de

cisalhamento, onde ocorrem altas taxas de deformação plana. Em tais domínios

ocorrem padrões de eixos cristalográficos c de quartzo em guirlandas assimétricas,

segundo CARRERAS et al. (1977), entre outros autores.
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O fabric obtido na amo:tra TR-355 (FIGURA 17b), coletada nas proximidades

da Falha do Oliveira, de empurråo, tem um padråo em guirlancla cruzada

(deformação plana) assimétrica, cuja metade do ângulo de abertura é

aproxinradamente 45o, valor normalmente encontrado em terrenos de grau

metamr5rfico médio a forte (LISTER e DORNSIEPEN, 1982).

¡\ assimetria da guirlanda revela uma componente nåo-coaxial anti-horária,

coerenl(-r com a cinemática da Falha do Oliveira.

lslo fabric obtido na amostra TR-86 (FIGURA 17c), coletada nas proximidades

da Faltra do Oliveira, observa-se um padrão em guirlanda simples com ângulo alfa

(SIMPS;ON, 1980) de aproximadamente 150, e mobilizaçåo do sistema prismático

<c> evrdenciada pela concentraçäo de pólos próximo ao eixo X do elrpsóide de

deformação f inita.

A assimetria do sistema prismático <c> e da guirlanda simples da amostra

ïR-86 indica uma componente não-coax¡al anti-horária, coerente com a cinemát¡ca

da Falha do Oliveira

Deslizamentos prismáticos <c> de quartzo tem sido descritos como

fenômenos de plasticidade ¡ntra-cristalina em rochas metamórficas da fácies alto-

anfibolito e granul¡to (BEHR, 1980; BOUCHEZ e PECHER 1981; MAINPRICE et al.,

1986), anfibolito (GARBUTT e TEYSS|ER,1991 )e xistos verdes (HIPPERTT, 1994),

neste último caso ocorrendo também processos de dissolução-precipitaçåo do

quartzo.

GARBUTT e TEYSSIER (1991) argumentam, com base em estudos

experimentais realizados por outros autores, que deslizamentos plásticos intra-

cristalinos <c> ocorrem em temperaturas baixas a moderadas quando há água no

retículo cristalino do quartzo, havendo um amolecido hidrolitico do cristal pela

c¡rculaçäo de fluídos quentes, que se difundem preferencialmente segundo a

direção do eixo cristalográfico <c>.

Segundo MAINPRICE ef a/. (1986) em condições geológicas de pressão

hidrostática moderada, entre 3,5 e 4,0 kbar, e em presença deformação e estado

desviatório de tensões o amolecimento plástico do quartzo ocorre em temperaturas

entre 650 e 750oC, no campo de estabil¡dade do quartzo-beta.

A presença de deslizamentos prismáticos <c> na amostra TR-86 do

Domínio 3 revela a ocorrência de amolecimento plástico sofrido pelos cristais de
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quartzo destas rochas, provavalmente.em condiçÕes metamórf¡cas compativeis com

o grau médìo, ou arfibolito.

Pesquisas mais detalhadas, entretanto, deverão ser realizadas para um

melhor entendimento das condiçöes metamórficas relativas à mobilização do eixo

prismático <c> de quartzo na unidade dos Gnaisses Bandados do Complexo Embu

(MNPeGb)

4.6 Discussão dos resultados

A análise dos elementos estruturais obtidos na área de estudo apontam para

a ocorrència nesta região de dois processos deformacionais principais,

genericamente referidos como Dn e Dt, .onforme TABELA L

TABELA I - Processos deformacionars.

Processos Feições associadas

Sb // Sn

Dobras Dn+1 /Dn+2 isoclinais

Cavalgamentos

Transcorrèncias

lnversão da Fm. Pico ltapeva

As estruturas relacionadas com processo deformacional Dn que foram

observadas nos metamorfitos do Complexo Embu são interpretadas como o

resultado de uma deformação progressiva não-coaxial associada à uma tectônica

tangencial de baixo a médio ângulo de mergulho, que gerou estruturas Dn, Dn+1,

Dn+2.

Lineações de estiramento minerais frontais a oblíquas e indicadores

cinemáticos relativos às estruturas Dn revelam transporte tectônico de sudeste para

noroeste.

Estruturas relacionadas à deformaçáo Dt encontram-se registradas nas zonas

cisalhamento direcionais de médio a alto ângulo de mergulho, superpondo

Sb (band. comp.)

Sn (xistosidade)

Sc (foliação milon itica)

Ss (clivagem)
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estruturas Dn. Encontram-so também registradas nos metassedimentos da

Formação Pico do ltapeva, na forma de uma rìlivagem Ss.

Lineaçöes de est¡ramento minerais direcionais e indicadores cinemáticos

evidenciam movimentaçåo desiral das zonas de cisalhamento direcionais de médio

a alto ångulo de mergulho.

O quadro cinemático das zonas de cisalhamento direcionais, ou

transcorrentes, da área enquadra-se no contexto do Cinturåo Trancorrente Rio

Paraíba do Sul (EBERT ef a/., 1991 ), de caracter transpressivo. Na área em foco tal

caracter manifesta-se no pequeno ângulo formado entre a foliaçäo milonítica Sc da

ZCB e a clivagem Sc dos metassedimentos da Formaçåo Pico do liapeva.

A origem da Bacra Pico de ltapeva segundo RICCOMINI (1993) se deu pelo

afastamento de blocos por movimentação sinistral de zonas de cisalhamento

direcionais que delimitam a Formação Pico do ltapeva, sendo tal bacia do lipo puil-

apart em "S". Esta interpretaçåo é baseada na observação da inflexåo em "S" do

contato da borda noroeste da Formação Pico do ltapeva, segundo aquele autor

(DESENHO 1).

O modelo cinemático-deformac¡onal da Formação Pico do ltapeva é uma

questão que requer estudos mais detalhados. Os dados ora obtidos indicam que a

clivagem observada nos metassed¡mentos desta formaçåo é uma feição

característica da fase de inversão e encurtamento da bacia.

Tal foliaçáo é um evento deformacional iardio da área de estudo, sendo

relacionado ao cinemática das zonas de cisalhamento direcionais destrais.

Admite-se neste trabalho um modelo de deformação náo-coaxial para

explicar o basculamento e/ou dobramento do acamamento (So) dos

metassedimentos da Formaçåo Pico do ltapeva, sendo a clivagem Ss gerada no

plano de achatamento do elipsóide de deformaçåo finita, num padråo sigmoidal de

deformaçåo heterogènea não-coaxial (RAMSAY e GRAHAN, 1970).



, CAPÍTULO V

METAMORFISMO

Registra-se nos metamorfitos do Complexo Embu um pico metamórfico no

grau metamórfico médio a forte (WINKLER. 1976), e um metamorfismo retrógrado

associado a fase de soerquimento regional.

Nas zonas de cisalhamento direcronais observa-se a geração de foliações

dúcteis com metamorfismo compatível com o grau metamórfic,r fraco.

Sincronamente desenvolveu-se nos metapelitos da Formação Pico do ltapeva uma

clivagem no grau metamórfico fraco.

5.1 Metamorfismo progressivo

O Complexo Embu é formado por uma seqüência de rochas meta-

aluminosas, de micaxistos feldspáticos e de biotita gnaisses migmatizados, com

intercalaçöes de rochas calciossilicáticas, e raramente de anfibolitos.

No Complexo Embu micaxistos feldspáticos e gnaisses apresentam

paragêneses com quartzo + biotita + muscovita t plagioclásio + granada, e,

freqüentemente, sillimanita indicando terem sido metamorfisados em paragèneses

do grau médio.

A sillimanita ocorre na forma de cristais bem desenvolvidos (FOTO 9), ou na

forma de fibrolita, e a granada muitas vezes encontra-se intercrescida com quartzo e

biot¡ta.

Micaxistos feldspáticos transicionam para gnaisses com feldspatos

potássicos e sillimanita, minerais estes com texturas indicativas de terem sido

formados pela quebra da muscovita em presença de quartzo, característica da

segunda isógrada da sillimanita, na transição para o grau metamórfico forte.

Segundo TRACY e ROBINSON (1983), a reação de formaçåo de feldspato

potássico e sillimanita, a partir de muscovita, em presença de fluidos aquosos

ocorre em temperaturas em torno de 650oC e pressões ao redor de 4,5 Kbar,

condições que, dependendo da composição da rocha, formam-se migmatitos.
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lìabe-se também que uma larga classe de nietassedimentos produz, em

presença de fluÍclos aquosos, fundidos anatéticos grar iítrcos, em temperaturas entre

6000 e ,ô50oC, e profundidades de até 15 km Já, a profundidades maiores, entre 15

e 40 krn, são necessár¡as para a fusão de metassedimentos temperaturas entre

650o e Z50oC (THOMPSON, 1982).

A migmat¡zação é observada generalizadamente na área em foco, com

formaçáo de migmatitos com estruturas diversas, variando de bandadas a schlieren

e nebulÍtica. Comumente se observam metatexitos gradando para diatexitos,

provavr:rlmente devido ao aumento de temperatura nos processos metamórficos.

t.)bservam-se nos migmatitos nebulítìcos da área estruturas schlieren, com

graduar desenvolvimento de megacristais de feldspatos potássicos.

A formação de migmatitos pela fusão parcial do sistema granítico e produçåo

de fundidos anatéticos in slfu se dá em condiçÕes rnetamórficas de grau forte

segundo WINKLER (1976)

Em hornblenda gnaisses que afloram da área de estudo ocorrem bandas com

a seguinte paragènese mineral: hornblenda verde + labradorita + granada t biotita

parda. ïal paragènese é observada em anfibolitos de grau médio, de temperaturas

de aproximadamente 600oC, segundo BUCHER e FREY (1994).

As paragèneses dos metamorfitos Complexo Embu são observadas na

foliação metamórfica (Sn), na forma de uma xisiosidade ou gnaissificação, tendo

sido provavelmente gerada simultâneamente à deformação Dn.

O evento metamórfico progressivo da área de estudo alcançou seu pico no

grau metamórfico médio a forte, gerando gnaisses com sillimanita e feldspatos

potássicos, anfibólio gnaisses, bem como provocou fusäo parcial dos gnaisses no

sistema granítico, gerando rochas migmatíticas. As paragèneses das rochas

metapelíticas formadas durante a evolução do metamorfismo progressivo

encontram-se na TABELA 2.



TABELA 2 - Mudanças mineralógicas do evento metamórfico progressivo nos
metapelitos do Complexo Embu

quartzo

biotita

muscovita

sillimanita

granada

plagioclásio

feldspato potássico

5.2 Metamorfismo Retrógrado

O metamorfismo retrógrado observado na área de estudo é caracterizado

pela ocorrência de associações de desequilíbrio com clontização e epidotizaçåo da

biotita e da granada, e pela saussuritizaçåo do plagioclásio com formação de albita

+ clinozoizita + sericita + carbonatos.

A trajetória P-T do metamorfrsmo deduzido do estudo termobarométrico (item

5.5) evidencia o metamorfismo retrógrado, em concordåncia com as paragêneses

metamórficas retrógradas observadas.

5.3 Metamorfismo dinåmico

As deformaçöes associadas a iectônica tangencial de baixo a médio ângulo

de mergulho e a tectôrrica transpressiva relativa as zonas de cisalhamento

direcionais de médio a alto àngulo de mergulho geraram rochas miloníticas com

foliaçöes dúcteis metamórficas, e uma clivagem nos metassedimetos da Formação

Pico do ltapeva.

Os Gnaisses Bandados do Complexo Embu (MNPeGb) deformados pela

tectônica de baixo a médio ângulo de mergulho que ocorrem no Domín¡o 3 (item
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4.2.3) aprcsentam uma fciiaçäo Sn milonitica com porfiroclastos de plagioclásio

recristalizado (FOTO 9) e feldapsto potássico recristalizado (FOTO 6), fitas

policristalinas de quartzo tipo 2 (BOULLIER e BOUCHEZ, 1978), e orientação

preferencial cristalográfica do eixo-c de quarztzo caracteristicas de temperaturas

relat¡vamente altas (item 4.5).

ïais rochas foram deformadas em condiçoes metamórficas compatíveis com

o grau médio a fraco, levando-se em conta. além do fabric nelas observados, que o

plagioclásio se recristaliza em temperaturas superiores a 450-500oC (SIMPSON,

1985; VOLL, 1976; HANMER, 1982), e que as fitas de quartzo tipo 2 såo

desenvolvidas em temperaturas superiores a 350-400oC (BOULLIER e BOUCHEZ,

1978).

Neste mesmo Domínio 3 ocorre uma foliaçáo milonítica com quartzo e

feldspato microgranulados paralela à foliação Sn acima referida (FOTO lO), Tal

foliação é encontrada em zonas de cisalhamentos de falhas inversas, paralelas a

Falha do Oliveira (DESENHO 1).

As rochas miloníticas observadas nas zonas de cisalhamento direcionais

foram geradas em condiçöes metamórficas do grau fraco, zona da clorita, relativas a

paragênese epídoto t calcita + clorita + sericita (FOTO 11).

Em milonitos das zonas de cisalhamento direcionais observa-se cordões de

quartzo tipo 2 (BOULLIER e BOUCHEZ, 1978), comportamento frágil do feldspato

na forma de porfiroclastos rompidos, formação de textura mortar e cordões de

feldspato cominuído juntamente com quartzo. em condições P-T compatíve¡s com o

grau metamórfico fraco.

Nos metaconglomerados da Formação Pico do ltapeva ocorre uma clivagem,

muitas vezes milonítica, com paragênese: sericita, clorita e epídoto, da zona de

clorita. Biotitas, quando presentes, são de natureza detrítica, encontrando-se

parcialmente cloritizadas (FOTO 12).

5.5 Termobarometr¡a

Um método bastante utilizado em estudos geotermobarométricos consiste na

determinaçäo da pressão e temperatura pela obtenção da interseçåo de d¡ferentes
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l¡
;)

O O,5 mm

FOTO 9 - Pcrfiroclasto de plagioclásio recristalizado em mati'iz com foliação
definida por quartzo granoblástico e biotita. TR-454

O,5 mm

FOTO 10 - Foliação Sn com sill¡manita prismática (s) e quartzo-ribbon. Foliação
milonítica (m) com quartzo e clastos feldspatos microgranulados.
Nicois cruzados. Paragnaisses do Complexo Embu.TR-362.

Sn
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FOTO 11 - Milonitos da ZCJ Foliação milonítica formada por år¡c¡ta 
" i'*r,"grarroblástico poligonalizado com contornos lenticulares alongados.

Nicois cruzados. TR-13

i.l

O O,5¡¡¡

FOTO 12 - Metaconglomerado da Fm. Pico do ltapeva. Seixo de plagioclásio
porfiroclástico fraturados com lamelas de geminação deformadas (p).
Matriz milonítica com quartzo e sericita (m). Nicois cruzados.TR-1.
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curvas monovar¡antes PT, caübradas experimentaln ìonte ou empiricamente, para

diversas assembléias minerais em equilíbrio.

¡lo presente estudo efetuaram-se determinações geotermobarométr.icas nas

amostras TR-12, TR-362 e PD-57, utilizando-se o geotermômetro granacla-biotita,

calibrado segundo FERRY e sPEAR (1 978), e geobarômetros da assembléia

mineral quartzo + muscov¡ta + plagioclásio + granada + Al2SiO5, calibrados

segundo HOISCH (1990)

As análises da composição quimica dos minerais foram efetuiadas na

Microssonda Eletrônica Superprobe JXA-B6OO (JEOL) do Laboratório de

Microssonda e Microscopia (Varredura) Eletronicas do lG/usp, e cujos rersultados

encontram-se no Anexo 2.

A amostra TR-'1 2, coletada no emboque do tunel da Sp-123, é um

mesossoma gnáissico de migmatitos do Complexo Embu (MNpeMg).

Petrograficamente trata-se de granada-b¡otita-quartzo gnaisse, com biotita e

granada parcialmente cloritizadas.

A amostra TR-362, coletada na Pedreira Anhangüera, provém da unidade

dos Gnaisses Bandados do Complexo Embu (MNpeGb). É um granada-biotita-

quartzo gnaisse com sillimanita, milonítico, com aproximadamente 4Oo/o de quartzo,

15 a 2O96 de microclínio, 5 a 10o/o de labradorita, 20 a 25% de biotita castanha, S a

10% de granada, e menos que 5% de sillimanita, muscovita, carbonato, opacos e

zircâo.

A amostra PD-57, coletada nas proxidades do Morro oa piedade, é um

granada-biotita gnaisse com aproximadamente 1 0% de plag¡oclásio. Aflora na

unidade de Xisios e Gnaisses Migmatizados (MNPeXG) na Folha pindamonhagaba.

Para as três amostras analisadas foram construÍdos perfis das razões

composicionais MgiFe para granada e biotita em função das distâncias em relação

ao contato, ou borda, desses minerais.

Observa-se nas FIGURAS 18 e 1 9 que a razáo MgiFe decresce

progressivamente na biotita, a partir do contato com a granada, ocorrendo o inverso

na granada.

Nota-se que as variações da razão Mg/Fe são maiores na biotita do que na

granada, devido ao fato da difusão iônica ser mais acentuada na biotita.
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As razöes Mg/Fe mostrarr a ocorrència de processos de difusão com

reequ¡líbrios iônicos de Mg e Fo entre a granada e a biotita, em c ¡nd¡ções

retrometamórficas, com migração do Fe da granada para a biotita, e d.r Mg da

b¡otita para a granada. Tais reequilíbrios são típicos da fase de soerqurmento e

resfriamento regionais.

Para as três amostras estudas foram calculadas temperaturas com base na

curva monovarrante PT do geotermômetro segundo FERRY e SPEAR (197tì) para o

intervalo para 2,O e 8,0 kbar, para borda e núcleos de granada e de biotrta, cujos

resultados encontram-se na TABELA 3.

TABELA 3 Temperaturas em "C, para pressões de 2.0 e 8.0 i<bar do
geotermömetro granada-biotita segundo FERRY e SPEAR (1978)
calculadas para bordas e núcleos das amostras indicadas.

TR-362 TR-362 TR-362 TR-362 TR-362 TR-362 TR-362 TR-362

Local
Kbar

núcleo núcleo borda
oc

bord a n ú cleo núcleo núcleo núcleo núcleo

2,0

8.0

657

682

723

750

594

617

575

598

657

682
662

687

618

642

593

616

s94

617

As temperaturas mais altas foram registradas na amostra ïR-362, enquanto

que as temperaturas mais baixas foram observadas na amostra TR-12, na qual a

biotita e a granada encontram-se parcialmente cloritizadas.

Os resultados do estudo geotermobarométrico das amostras TR-362 e PD-57

foram lançados nas FIGURAS 20 a 24, construindo-se curvas monovariantes PT,

calculadas com base na expressáo politérmica para o parcelamento Fe-Mg entre a

granada e a b¡ot¡ta, segundo FERRY e SPEAR (op.cit), e nas expressöes

polibáricas R1 a R6 segundo HOISCH (op.cit.), para o núcleo e a borda dos

m inerais,

TR-1 2 TR-,I2 PD-57 PD-57 PD.57 PD-57 TR-362 TR-362 TR-362

Local
Kbar

borda núcleo þorda núcleo n ucleo núcleo borda borda núcleo

2.O

8.0

487

508

s02

523

548

570

588

612
ô03 614

ô38 544

54s

567

598
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Cs pontos dos nricleos,dos minerais das assembléias analisadas fornecem

tempereturas e pressões mais elevadas do que as bordas. 
l

[:ara a borda dos minerais da amostra TR-362 obteve-se a temperatura de

525oC e pressåo em torno de 2,0 kbar; e a temperatura de aproximadamente

61OoC :r pressáo em torno de 3,6 kbar, conforme FIGURAS 20 e 21

[)ara o núcleo dos minerais dessa mesma amostra obteve-se a temperatura

de aproximadamente de 680oC e a pressâo em torno de 5,3 kbar (FIGURA 22).

Crs valores do InKrn calculados para as pressões e temperaturas logo acima

referide s estáo no intervalo, ou bem próximos, dos limites mímrmos e máximos

estabel::c¡dos por HOISCHI (op cit ) conforme TABELA 4

TABEL,¿\ 4 - Valores calculados de lnKnn para as temperaturas e pressões
ind¡cadas nas figuras 20 a 24. Valores minimos e máximos de lnKnn
segundo HOISCHI (1990).

Amostr¿¡ TR-362 TR-J62 TR-362 PD--{7 PD.57

Loc¿ I borda borda uúcleo borda luúcleo
.C 525 610 680 550 625

Kblr 2.O 3.6 5.3 2.2 34

lnK¡¡ mtnlmmo 3.61

(¡ (¡).

6.5 5 5.87 5.26 6.48 6.03

lnKpr ¡r'llnlmmo

n'lâxlnlo

L85

+.89

+.73 .r.28 3.79 t76 ,1.48

lnK¡3 r.53

5 .16

5.86 5.tI 1.72

InKn¡ mllulnno
nìaxlnto

-0 92

L62

t.95 1.69 L65

lnK¡5 mlnlmmo

maxlmo

6,60

I L66

ì 1.73 10.2+ 9.22 I |.7'.7 10.76

lnKm mlnlmmo

maxlmo

2.02

6.3 I
6.28 547 t79 658 6. t3

Fieura 20 2l 22 23 24

Da mesma forma obteve-se na amostra PD-57 para a borda dos minerais a

temperatura de aproximadamente 550oC e a pressão em torno de 2,2 kbar

(FIGURA 23), e para o núcleo 625oC e 3,4 kbar (F|GURA24).

Os valores do lnK¡¡ eståo no intervalo, ou próximos, estabelecido por

HOISCH (1990) conforme a TABELA 4, mesmo considerando que na amostra PD-57

não foi encontrado sillimanita.
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Os deslocamentos da'interseção da curva geotermométrica em relação às

curvas geobarométricas observados nas amostiãs estudadas podem ser explicados

pelo fato de reequilíbrios das fases hidratadas serem mais rápidos do que os

reequilíbrios de fases nåo htdratadas, resultando temperaturas menores que aquela

obtida pela interseçäo das curvas geobarométricas entre si

R6

R2

R4

R3
R1
R5

650
T (oC)

700

FIGURA 20- Geotermömetro
Geo bo rometro s

5.6 Discussão dos resultados

do por gronodo-biotito ( Ferry e Speor, 1978).
R,ì o R6 (Hoisch,l99O). Bordo do omostro TR-362

As sequências metamórf¡cas do Complexo Embu que ocorrem na área podem

ser classificadas como um cinturão metamórfico de pressão intermediária, ou de

grau médio, segundo MIAYSHIRO (1973), ou, um cinturåo do tipo barroviano.

O evento metamórfico progressivo da área de estudo alcãnçou seu pico no

grau médio a forte, com fusão parcial dos gnaisses no sistema granítico, gerando

uma foliaçåo metamórfica sn (relativa à deformação Dn) nos metamorfitos do

Complexo Embu,

DeterminaçÖes geotermobarométricas registraram um pico metamórfico em

torno de 680oc, no mínimo, e pressöes próximas de 5,5 kbar (aproximadamente
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17 K:l-. de profundidade), seguindo-se uma fase de reequilÍbrio ret!-ógrado, com

estal-i:,i::ação à temperaturas em torno de 550oC e pressões ao redor de 2,0 kbar

(aproxirnadamente 6,0 km de profundidade)

{)onfigura-se, portanto, uma trajetória metamórfica do evento retrógrado, cujo

rnícro fr:i registrado entre 600oC e 680oC, aproximadamente (FIGURA 25).

i.) início da trajetória do metamorfismo retrógrado determinada no estudo

geoternrobarométrico sugere a ocorrència na área de estudo de uma

descompressão isotérmica durante este perÍodo rnicial.

,iìegundo HARLEY (1989), descompressão isotérmica é encontrada em

regiöes, onde ocorrem processos col¡s¡ona¡s. ef¡pessamento crustal, e exumaçåo

tectôni(ia pós-colisional relativamente rápida.

Padrões de descompressöes isotérmicas foram observados no segmento

central da Faixa Ribeira por HEILBRON et a/. (1995), onde também ocorre, segundo

esses autores, um zoneamento metamórfico inverso, sugestivo do tipo transferència

de calor de nappes quentes, ou "ferro de engomar", segundo BRUNEL e KIENAST

(1s8s)

O tectönica tangencial de baixo a médlo ångulo de mergulho gerou rochas

milonít¡cas com foliaçÕes dúcteis em condiçöes metamórficas compatíveis com o

grau médio a fraco, e a tectônica transpressiva relativa as zonas de cisalhamento

direcionais gerou rochas m¡loníticas compatíveis com o grau metamórfico fraco,

durante a fase de soerquimento regional,
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CAPITULO VI

LITOGEOQUÍMICA

Foram realizadas análises químicas de elementos maiores, de elementos

traços, e de Elementos Terras Raras em amostras previamente selecionadas de

rochas granitóides das suítes Serra Preta, Morro do Trabiju e Morro da Piedade,

visando o estabelecimento do comportamento geoquimico das rochas granitóides

que afloram área de estudo.

6.1 Tipos litológicos estudados

Foram escolhidas dez amostras para o estudo litogeoquímico de elementos

maiores e traços dos principais tipos de rochas granitóides das suítes Serra preta,

Serra do Tabiju e Morro da Piedade.

Do total das dez amostras pesquisadas oito säo da Suíte Serra Preta (TR-3,

TR-4, TR-g, TR-24, TR-25, TR-344, TR-348 e TR-34C), uma da Suíte Serra do

Trabiju (TR-359), e uma da Suíte Morro da Piedade (PD-76).

Para análise dos Elementos Terras Raras foram selecionadas cinco

amostras, do conjunto das dez amostras pesquisadas, sem alteraçäo intempérica

e/ou h¡drotermal ao nível macroscópico, sendo três amostras da Suíte Serra Preta

(TR-4, TR-g, TR-34C), uma da Suíte Serra do Trabiju (TR-359), e uma da Suíte

Morro da Piedade (PD-76)

As amostras TR-3 e TR-24 são monzogranitos ineqúigranulares, com

megacristais sub-centimétricos a centimétricos de feldspatos potássicos, e menos

de 3% modal de biotita. Como minerais acessórios têm-se opacos, clorita, allanita,

carbonato, zircão, epídoto, e sericita.

As amostras TR-4, IR-g, TR-25 e TR-344 são biotita monzogranitos

ineqú igranulares, com megacristais sub-centimétricos a centimétricos de feldspatos

potássicos, e aproximadamente 5% modal de biotita. Como minerais acessórios
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têm-se opacos, clorita, carbonato,.zircâo, epídoto, allanita e sericita na proporção de

menos que 5% da composiçáo modal (FOTO 13)

A amostra TR-348 é um enclave mela-granodiorítico com cerca de 35% de

biotita verde-olrva e 5% de epídoto. Opacos, sericita, titanita, apatita, allanita e

carbonatos perfazem menos que 5% da composição modal.

A amostra TR-34C é um biotita granodiorito ¡neqüigranular com cerca de 10%

de biotita, que em parte ocorre como agregados finos associados ao epídoto,

apatita e titan¡ta, bem como apresenta contornos losangulares, sugerindo

substituição de hornblenda. Opacos, sericita, titanita, apatita, allanita, zircäo e

carbonatos perfazem .nenos que 5% da composíção modal.

A amostra TR-359 é um monzogranito eqüi- a inequigranular, com cerca de

2% de biotita. Como minerais acessórios têm-se minerais opacos, clorita, carbonato,

zircão, epldoto, allanita e opacos.

A amostra PD-76 é um muscovlta-biotita monzogranito com textura granular

alotriomórfica, granulação média, com cerca de 6% de biotita e 5o/o de

muscovitaisericiia. A Muscovita ocorre em cristais intersticiais de natureza primária.

Os minerais acessórios (< 2%) presentes são: clorita, zircáo, apatita e opacos.

6.2 Resultados obtidos

Os resultados das análises químicas das amostras pesquisadas, para

elementos maiores, traços e terras raras, encontram-se na TABELA 5.

As análises químicas das amostras TR-3, TR-24, TR-25, TR-344, TR-348

foram executadas no laboratório da GEOSOL - Geologia e Sondagens Ltda.,

enquanto que as análises químicas das amostras TR-4, TR-g, TR-34C, TR-359 e

PD-76 foram feitas no ACTLABS - Activation Laboratories Ltd., no Canadá.

6.2.1 Elementos Maiores

O diagrama QAP construído com base nas proporçöes modais das análises

petrográficas constitu¡ importante elemento na caracterização das séries

gran¡tóides, tendo sido analisadas dezessete amostras da Suíte Serra Preta, quatro

da Suíte Serra do Trabiju e três da SuÍte Morro da Piedade.



FOTO 13 - Enclave de mela-granodiorito em biotita monzogranitos da Suíte Serra
Preta. TR-348.
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Conforme pode ser observado na FIGURA 26 a maior parte das amostras da

Suíte Serra Preta situa-se no diagrama QAP (STRECKEISEN, 1973) no c:.rmpo dos

onzogranrtos, e no campo da série cálcio-alcalina-monzonítica de âlto potássio,

definido segundo LAMEYRE e BOWDEN (1982) neste mesmo diagrama.

As amostras da Suíte Serra do Trabiju caem no campo dos monzoEtranitos e

sienogranitos, e as da Suíte Morro da Piedade no campo dos monzcjgranitos,

conforme a FIGURA 26. Nesta figura observa-se que as amostras desr;as duas

suítes pertencem ao campo de recobrimento dos granitóides de fusâi: crustal

definido por LAMEYRE e BOWDEN (op. cit )

Os diagramas de variação de óxidos vr;rsus SiO2, ou índices der Harker,

mostram que os dados da Suíte Serra Preta se distribuem segundo uma tendência

retilínea expandida com pouca dispersão e boa correlação linear, conforme

FIGURA 27, destacando-se a correlaçäo linear negativa com aumento da sílica dos

óxidos MgO, MnO, P2O5, TiO2, Al2O3 e Fe2O3 (tot )

No que se refere aos teores de Si02 distinguem-se três grupos de amostras:

1) a amostra TR-348 com SiO2 em torno de 56%, 2) as amostras TR-4, TR-g, TR-25

e TR-344 e TR-34C com SiO2 em torno de 65%, e 3) as amostras TR-3, TR-24, TR-

359 e PD-76 com teores de SiO2 em torno de 74o/o, sendo a amostra TR-3 a mais

rica em SiO2.

A tendência l¡near e a baixa dispersão dos dados analíticos das amostras da

Suíte Serra Preta nos diagramas de Harker sugerem uma origem cogenética das

amostras analisadas desta suíte.

No diagrama de SiO2 yersus alcalis tota¡s, segundo IRVINE e BARAGAR

(1971), as amostras analisadas caem no campo subalcalino, correspondendo à

porção diferenciada das suítes cálcio-alcalinas (FIGURA 28).

Exceção é a amostra TR-348, que pelo seu teor mais baixo em sílica que

s¡tua-se no campo alcalino.

No diagrama multicatiônico P-Q segundo DEBON e Le FORT (1983) observa-

se que a maior parte das amostras analisadas pertence ao campo dos granitos,

sendo que as amostras TR-344 e TR-34C caem no campo dos adamelitos, e as

amostras TR-g e TR-348 caem no campo dos quartzo sienitos, ¡ndicando para a

Suíte Serra Preta uma tendència adamelito-granito-quartzo sienito, conforme

FIGURA 29.
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FIGURA 26 - Diogromo QAP poro os omostros onolisodos com

compos dos séries gronitóides ( Lomeyre e Bowden' ì98a)'



o.5

o.4

* 03o

= o.2

o.1

d
oo
=

8
o('
(J

3
É)o
N

t!

d
o

CV
oz

d
o(\¡
Y

5

4

?

I

5

4

z

'ì

5

4

5

2

I

to

I

6

4

2

ú

tac
A

L^x 0

#¡ ra* o

I
_tð
Llo

.a
1'r

ltn*

tt a fo*
a^

clv

'F^ rn* o

aü {r Onx-^ v

5

4
so

No
!-

,Ì

^ t6
s
-¡o 12
o
S¡s

4

LO

G 0.8

3o.(\,ú! o,4

o.2

to

I

6

4

z

o

.F
8 

lox 0

50 60
SiO2

0 rn- ¡
o ÎR- 4

. TR- 9

A TR -¿4
a rR -25

80 "/"
Si02

FIGURA 27- Diogromos de Horker poro os omoslros onolisodos

70 8O"/"

8l TR-34Â
O TR-548
I TR-54C
I rn -rss
x PD- 76

6050

E rl
oEA o* 

n
lv



89

d

ì8

t6

z

o

ì4

12

30 0

200

roo

o
Y 10

*u
o
c¡Þz

4

CAÌ\4POS,

I olco lìn o

2 subo lcolino

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 S5

Si02 ( o/" )

FIGURA 28 - Diogromo sílico versus olcolis tolois (lrvine e
Borogor, 197ì) poro os omostros onolisodos. Sír¡
bolos como no Fìquro 27

tr)

o
C)
Ât
+
oz
+
Y

I

lo

aft

ll
ct

CAIVPOS,

ì - gronilo
2 odo me lito
3 gro nod iorilo
4 lonol¡to
5 quortzo sienito
6 quortzo monzonilo
7 quorlzo mon zodiorito
I quorlzo diorilo
9 sienito

I O mon zo nito
l ì monzogo bro
ì 2 gobro

- loo o roo

P = K - (No +Co)

29 - Diogromo multicolionico P-O (Debon e Le Forl'
ì983)poro os omoslros onolisodos, Símbolos como
no Figu ro 27.

300200

u 't ô

ra0

z

o



qaì

O caréter cálcio-alcalino de alto potássio das rochas investigadas pode ser

observado no diagrama K2O versus SiO2 segundo Le MAITRE (1989) :onforme

FIGURA 30. As amostras IR-9, TR-24, TR-25, TR-348 e TR-359 têm vi¡lores de

K2O acima de 5%.

A FIGURA 31 apresenta o diagrama Na2O vesus K2O para as amostras

analisadas, com campos delimiiados segundo MIDDLEMOST (1975). Nela observa-

se que a maior parte das amostras pertence ao campo das séries de alto potássio,

sendo que os granitóides da Suíte Serra Preta tèm um trend de enriquecirnento em

K2O, sugerindo a ocorrència de processos de diferenciaçåo nas rochas des,ta suíte.

Os índices de saturação em alumina (índices de Shand) lanç,ados no

diagrama de MANIAR e PICCOLI (1989) mostram um caráter metaluminoso a

ligeiramente peraluminoso das amostrâs da Suíte Serra Preta, as quais caem no

campo dos granitóides de arcos continentais (CAG) neste diagrama, conforme

FIGURA 32

Segundo PITCHER (1982) caracter ligerramente peraluminoso é comumente

observado em granitos tipo-l cordilheiranos diferenciados.

A amostra PD-76, da Suíte Morro da Piedade, é a mais peraluminosa do

conjunto analisado (A/CNK = 1.12), situando-se na interseção dos campos de

granitóides colisionais continentais (CCG) e de arcos continentais (CAG), no

diagrama de MANIAR e PICCOLI (1989) da FtGURA 32.

Segundo PITCHER (1982), entre outros autores, valores de A/CNK > 1.1 såo

encontrados em granitos tipo S.

O caráter peraluminoso acentuado da amostra PD-76 é explicado pela

presença de aproximadamente 5% de muscovita/seric¡ta em sua composiçäo modal.

O conjunto das amostras analisadas quando lançado no diagrama ternário

AFM segundo IRV|NE e BARAGAR (1971)cai no campo das suítes cálcio-alcalinas,

conforme FIGURA 33.

Este mesmo diagrama, com os campos iectônicos ind¡cados por PETRO ef a/.

(1979) para as suítes plutônicas de margens compressionais e extensionais

fanerozóicas, mostra que os dados situam-se no campo das suítes compressionais.

Tais autores ressaltam que suítes de margens compressionais são

freqüentemente peraluminosas.
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los como no Fiquro 27.
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' CAMPOS:

lrvrne I Borogor (1971) Pelro et ol (ì979)

ì- Suile loleílico C-Suflc coñprrrlionol
2- suile cálc¡o-olcolind E'Súilc Gxl.nsionol

FIGURAS3- Diogromo AFM (lrvine e Borogor, 1971 ) com compos
lectönicos segundo Pelro el ol. ( ì979 ) poro os omos
lros onolisodos. Símbolos como no Figuro 27.

No diagrama multicatiônico R1-R2 de De La ROCHE et al. (1980), da

FIGURA 34, as amostras distribuem-se preferencialmente no campo dos granitos e

granodioritos, de forma semelhante à classificação descrita para o diagrama P-Q da

FIGURA 29,

Neste mesmo diagrama com os ambientes tectônicos segundo BATCHELOR

e BOWDEN (1985) as amostras caem nos campos dos granitóides pré-colisionais,

tardi-orogênicos e sin-colisionais.

Observa-se na FIGURA 34 que no campo dos granitóides sin-colisionais

encontram-se as amostras das suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade,

enquanto nos campos dos granitóides pré-colisionais e tardi-orogènicos distribuem-

se as amostras da Suíte Serra Preta.

FeO + 0.9998 ¡ Fe 2O3

NozO + KzO

Mgo

Porcenloqens em peso
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FIGURA 34- Diogromo multicotiönico Rl- RZ (De lo Roche et ol. l98o) com compos

tectónicos scgundo Botchelor e Bowden (tgæ) Poro os omostræ onolisodos.

Símbolos como no Fiquro 27.
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6.2.2 Elementos Traços

(-) diagrama ternário Ba-Rb-Sr, segundo BOUSEILY e SOKKARI (1973), que

indìca o grau de diferenciação das rochas granitóides, mostra um trend das

amostras da Suíte Serra Preta com uma concentração de pontos no campo dos

granodìoritos e quartzo-diorìtos, e no campo dos gran¡tos anômalos, conforme

FIGURT\ 35.

2. Gronod¡orilos e Oz.diorilos

CAMPOS,

L Dioritos

3. Gronilos onòmo¡os

4. Gronilos normois

5. Gron¡tos forlehenie
d ife renc iodos

Bo

FIGURA 35- Diogromo Bo - Rb - Sr
os o moslros onolisodos

Sr

(Bouseily e Sokkori, tszr) poro

Símbolos como no Fiqu¡o 27.

Segundo os autores acima referidos, valores menores de Rb observados em

granitos anômalos, comparativamenie aos granitos normais, são atribuídos ao

fracionamento do Rb nos processos metassomáticos, geralmente.

Segundo PEARCE et al, (1984) diagramas de variação de elementos traços

específicos versus sílica såo úteis na caracterização de ambientes tectônicos de

granitos: de cadeia oceânica (ORG), de arco vulcânico (VAG), intra placa (WPG) e

colisionais (COLG).

Rb

,,4

1-a
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Construíram-se, desta forma, para o conjunto das amostras analisadas

diagramas de variaçäo de Rb, Yb, Y e Nb versus sÍlica.

No diagrama de variação Rb versus SiO2 da FIGURA 36 as amostras da

Suíte Serra Preta caem nos campos VAG e syn-COLG (sin-colisional), enquanto

que as amostras das suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade caem no campo

syn-COLG.

As amostras estudas säo relativamente pobres em Yb e Y, como pode ser

verificado no diagrama de variaçåo Yb versus SiO2 (FIGURA 37) e no diagrama

Y versus SiO2 (FIGURA 38), caindo no campo dos gran¡tos tipos VAG + COLG.

Segundo so autores logo acima referidos, os elementos Yb e '/ são menos

abundantes nos granitóides tipos VAG e COLG, comparativamente aos granitóides

WPG e ORG "normais".

Da mesma forma, o diagrama de variaçåo Nb yersus SiO2 da FIGURA 39

revela que as amostras são relativamente pobres em Nb, caindo no campo dos

granitos tipo VAG e COLG.

Segundo PEARCE et al. (1984) a discriminação entre os granitos tipo ORG,

VAG, WPG e syn-COLG é mais efetiva nos espaços Rb-Y-Nb e Rb-Yb-Ta,

particularmente nas projeções (Y+Nb)-Rb e (Yb+Ta)-Rb.

A projeçäo dos dados no diagrama discriminante Y-Nb da FIGURA 40 revela

que as amostras da Suíte Serra Preta caem no campo VAG + syn-COLG, bem como

no campo WPG próximo ao limite deste último campo, enquanto que as amostras

das suítes Serra do Trabiju e Morro cla Piedade caem francamente no campo dos

granitóides VAG + syn-COLG.

No espaço Yb-Ta (FIGURA 41) as amostras das suítes Serra do Trabiju e

Morro da Piedade também caem francamente no campo dos granitóides t¡po syn-

COLG, As amostras da SuÍte Serra Preta caem campo syn-COLG próximo do limite

dos campos VAG e WPG.

No diagrama discriminante (Y+Nb) yersus Rb praticamente todas amostras

da Suíte Serra Preta caem no campo dos granitóides tipo VAG, enquanto que as

amostras das suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade caem no campo dos

granitóides tipo syn-COLG, conforme FIGURA 42.
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Figuro 36- Diogromo de vorioçöo de Rb poro os omoslros onolisodos.

Slmbolos como no Figuro 27.
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Figuro 37 - Diogromo de vorioçóo de Yb poro os omostros onol¡sodos
Símbolos como no Figr-rro 27.
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FIGURA 38- Diogromo de vorioçrio de Y poro os omoslros onol¡sodos
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FIGURA 41 - Diogromo dìscr¡minonte Yb-To poro os omostros onol¡sodos

Símbolos como no Figuro 27
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Também no diagrama discrinninante (Yb+Ta) ìiersus Rb as amostras da Suíte

Serra Preta caem no campo dos granitóides tipo VAG, e as amostras das suítes

Serra do Trabrju e Morro da Piedade caem no campo dos granitóides tipo syn-

COLG, conforme FIGURA 43

Elementos traços incompatíveis lançados em diagramas expandidos tipo

aranhogramas (sprder) e normalizados para granitos da cadeia oceânica (ORG)

caracterizam, segundo PEARCE et al. (1984), modelos gráficos próprios, ou

padröes típicos para os diferentes ambientes geradores de rochas granitóides

anteriormente mencionados (ORG, VAG, WPG e COLG).

De modr> geral, granitos tipo VAG são enriquecidos em K, Rb, Ba, Th, bem

como em Ce e Sm em relação a Ta, Nb, Hf e Zr. Também apresentam valores

baixos de Y e Yb em relação aos granitos tipo ORG.

Tal comportamento geoquímico é observado nos aranhogramas dos granitos

da Suíte Serra Preta (FIGURA 44), que se assemelham ao aranhograma de granitos

de arco vulcânico (VAG) do Chile (PEARCE et al., op. cit.), conforme a FIGURA 45.

Nestas mesmas figuras observam-se que os granitos da Suíte Serra Preta

são pouco mais ricos em Bário e Háfnio que os granitos do Chile.

Granitos sin-colisionais (syn-CoLG) têm padröes de elementos traços que os

distinguem dos granitos tipo VAG pelo conteúdo mais elevado em Rb e por

conteúdos menores em Ce, Zr e Hf .

Tal comportamento geoquímico é de modo geral observado nas amostras das

suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade (FIGURA 46), sendo as assinaturas dos

elementos traços dos granitos destas duas suítes semelhantes à assinatura dos

granitos sin-colisionais do sudoeste da lnglaterra (PEARCE ef al., op. crT.), conforme

FIGURA 47.

Nesta mesma figura observa-se que os granitos das suítes Serra do Trabiju e

Morro da Piedade são mais ricos em Ce, Zr e H'f que os granitos do sudoeste da

lnglaterra.

6.2.3 Terras raras

Sabendo-se que o estudo

rochas granitóides assinaturas

dos elementos terras raras (ETR) fornece em

geoquímicas características em diagramas

IISTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - US'
BIBLIOTEC^
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normalizados para condrito, selecionaram-se três amostras da Suíte Serra Preta,

uma amostra da Suite Serra do Trabiju e uma amostra da Suíte Morro da Fiedade

com o objetivo de se caracterizar os ETR das rochas dessas suítes.

Os ETR normalizados para condr¡to das amostras da Suíte Serra Preta

apresentam urna distribuição paralela, com padrão de fracionamento moderado

(39 > La¡IYb¡ > 20), enriquecimento em terras raras leves (TRL) e

empobrecimento em terras raras pesadas (TRP). Ocorre também um patamar de

TRP (13,5 t YbN t 9,4), conforme FIGURAS 48 e 49.

As amostras destas suítes tèm pequenas anomalias negat¡vas de Eu

(O,B > Eu/Eu" > 0,6), e seu termo nìenos diferenciado tem valor de LaN

aproximadamente 400 vezes maior que o condrito,

A quantidade total de ETR, de Eu, e o fracionamento de ETR säo menores

nas amostras mais diferenciadas da Suíte Serra Preta.

Decréscimo na quantidade de ETR com o processo de diferenciação

magmática tem sido observado em muitas sequênctas cálcio-alcalinas (CONDIE ef

al. 1982; FIGUEIREDO e CAMPOS NETO, 1991; FIGUEIREDO e CAMPOS NETO,

19e3)

Com relação ao padrão de distribuição dos ETR dos granitos das suítes

Serra do Trabiju e Morro da Piedade verifica-se que as amostras analisadas

apresentam forte fracionamento de ETR (134 > La¡llb¡ > 103).

Comparativamente, tais amostras såo mais empobrecidas em TRP

(2,9 > Yb¡ > 1,8) que as amostras dos granitos da Suíte Serra Preta, conforme

FIGURA 50.

Destaca-se ainda a anomalia negativa de Eu mais acentuada (EuiEu- = 0,4)

da amostra PD-76 da Suíte Morro da Piedade, conforme FIGURA 51, típica de

granitos produzidos a partir de fontes crustais com importante partic¡paçáo do

feldspato no processo de fracionamento do Eu.

6.2 Discussão dos resultados

O estudo da composição modal, dos elementos maiores, traços e terras raras

das amostras analisadas permite agrupá-las em dois conjuntos litogeoquímicos
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distintos, quais sejam: 1) granitóìdes da Suíte Serra Prcta e 2) granitóides das

suítes lierra do Trabiju e Morro da Pieclade.

lim termos de elementos maiores. os granitóides da Suite Serra Preta

constituem uma seqüência cogenética cálcro-alcalina monzogranítica de alto

potássio, meta- a peraluminosa, gerada em ambiente compressivo, e que pode ser

comparada a suítes de arcos vulcànicos modernos.

()s padröes de distribuiçåo de elementos incompatíveis, ìncluindo terras

raras, r;ão semelhantes nas diferentes amostras estudadas dos granitos da suíte

acima referida, apresentando comportamento comparável aos granitos de arcos

vulcânrcos maduros, ou de margem cor'ìtinental ativa (WILSON, 1989).

Quanto aos granitórdes das suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade,

embora se tenha analisado uma amostra de cada série, pode-se considerar, em

termos de elementos maiores, que ta¡s suítes compreendem rochas graníticas

cálcio-alcalinas de alto potássio, peraluminosas, geradas em ambiente compressivo,

sendo o caráter peralum¡noso acentuado da amostra PD-76 (SuÍte Morro da

Piedade) encontrados em granitos tipo S.

Em termos do padrão de distribuição de elementos traços ìncompatÍveis, as

rochas das suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade são comparáveis aos

granitos sin-colisiona¡s.

Tais dados sugerem que os granitó¡des das suítes Serra do Trabiju e Morro

da Piedade foram gerados por fusão crustal em ambiente sin-colisional, durante a

fase de espessamento crustal.

No caso dos granitóides da Suíte Morro da Piedade, pode ser sugerido uma

origem por fusão de crosta siálica paraderivada.

Estudos litogeoquímicos mais detalhados serão necessários para uma melhor

caracterizaçåo litofaciológica das rochas granitóides das suítes Serra do Trabiju e

Morro da Piedade.



, CAPÍTULO VII

GEOCRONOLOGIA

Os estudos geocronológicos tiveram por finalidade a obtenção da idade de

formação dos granitos da Su íte Serra Preta, intrusivos nos metamorfitos do

Complexo Embu, e idades de resfriamento dos eventos termais da região em foco,

objetivando o estabelecimento de uma correlação com o tecton¡smo associado às

zonas de cisalhamento que aí ocorrem.

Para tanto foram determinadas idades U-Pb em zircão de duas amostras de

granitos da Suíte Serra Preta, e idades K-Ar em biotita de nove amostras coletadas

ao longo de um perfil que corta transversalmente a área de estudo (FIGURA 52).

A preparaçäo das amostras para as determinaçöes radiométricas envolveu

inicialmente britagem e pene¡ramento do material previamente selecionado.

Seguiram-se trabalhos rotineiros referentes à separação e concentraçåo dos

minerais utilizados nas determinaçöes radiométricas U-Pb (zircão) e K-Ar (biotita),

adotando-se métodos e técn¡cas usualmente empregados no Centro de Pesquisas

Geocronológicas - CPGeo, do lnst¡tuto de Geociências da USP,

7.1 Método U-Pb

Para as determinaçöes radimétricas U-Pb em zirção foram selecionadas as

amostras TR-4 e TR-9 de granitos da Suíte Serra Preta.

Petrograficamente, as amostras selecionadas são biotita monzogranitos

ineqüigranulares, com megacristais sub-centimétricos a centimétricos de feldspatos

potássicos, com aproximadamente 5% modal de biotita. Como minerais acessórios

tèm-se opacos, clorita, carbonato, zircão, epídoto, allanita e sericita na proporção de

5% da composiçåo modal. Ambas amostras são pouco deformadas.

A amostra TR-4 foi obtida no interior de um corpo batolítico, e a amostra TR-9

provem de um pods com dimensão métrica de uma zona de c¡salhamento direcional

situada entre a ZCB e a ZÇEL (FIGURA 52).
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lnicialmente foram b!'itados blocos com aproximadamente 10 kg das amostras

acima ref.eridas, seguindo-se peneiramento do rnaterial, e concentraçåo gravítica,

em mesa vibratória, da fração peneirada no intervalo entre -100 e +150 mesh.

O material magnético concentrado na mesa vibratória foi separado do

material não-magnético com auxílio de imä de mão, e o material paramagnético

separado do diamagnético com auxílio do separador eletromagnético Frantz

calibrado em 0,5 A e 1,0 A, inclinação longitudinal de 20o, e inclinaçäo transversal

(frit) de '1 0o,

O material diamagnético foi tratado com bromofórmio e iodeto de metileno,

obtendo-se um concentrado de zircâo, o qual retornou ao separador

eletromagnètico Frantz, calibrado em 1 ,5 A, inclinação longiiudinal de 10o, e

inclinação transversal variando, de grau em grau, partindo-se de -1o até +60,

obtendo-se diversas populaçöes (spÍT) de zircão, com susceptibilidade magnéticas

progressivamente crescentes de M-1 a M6.

Sob lupa binocular foram selecionados populações de cristais de zircão das

fraçöes com menor susceptibilidade magnética, agrupando-se os cristais com

maiores dimensões, morfologicamente semelhantes, opticamente límpidos e sem

alteraçâo. Admite-se que cristais assim agrupados såo de uma mesma geraçåo.

Selecionaram-se populações de zircåo de très frações (M0, M-1 e M-2) da

amostra TR4, e de duas fraçöes (M-1 e M-2) da amostra TR-9.

Antes de se proceder a digeståo química das fraçöes selecionadas, os

cristais foram transferidos para pequenos béquers (10 ml), sendo várias vezes

lavados em HNO3 7N e H2O tridestilada e milli-Q com auxílio de ultrason, e

poster¡ormente secos com adição de acetona.

Procedeu-se digeståo química em bombas de teflon e separação do urånio e

do chumbo utilizando colunas com resinas de troca iônica com HCI 6N, conforme

procedimentos descritos por BASEI ef a/. (1995),

Teores de urânio e do chumbo radiogènicos foram determinados utilizando

espectômetro de massa de ionizaçáo térmica (TIMS) com cinco detetores.

O Anexo 2 apresenta os resultados analíticos obtidos para as duas amostras

(TR-4 e TR-9) analisadas pelo método U-Pb.

No Diagrama Concórdia da FIGURA 53, construído com os dados de duas

frações (M-1 e M-2 ) de cristais de zircão do granito da Suíte Serra Preta da amostra
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TR-9, observa-se que os pontos destas duas fraçoes estão bastante próximos entre

si, bem como da intercepção supeiior no Diagrama Concórdia, permitrr':do definir

uma idade de 616 + I Ma, interpretada como sendo a época de cristalização

magmática das rochas desta suíte.
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FIGURA 53- Diogromo Concórdio U-Pb poro zircöes de b¡otito monzogronilo do

Suíte Serro Prelo. Amostro TR-9

No Diagrarna Concórdia da FIGURA 54, construído com os dados de très

fraçöes (MO M-1 e M-2) de cristais de zircão do granito da Suíte Serra Preta da

amostra TR-4, observa-se que os pontos destas duas frações situam-se

relativamente próximos entre si, e da intercepçåo superior no Diagrama Concórdia.

Tal distribuição permite inferir uma origem ígnea para esses cristais. lnterpreta-se a

idade obt¡da de 628 t 69 Ma como a época de cristalizaçåo magmática dessâ

rochas.
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A população de zircäo da fração M-3 não fo¡ computada nos cálculos,

deverrdo tratar-se cie uma herança crustal, ou de erro analítico.
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FIGURA 54- Diogromo Concórdio U- Pb poro zircôes de biotito monzogronito do
Suíte Serro Pre l o. TR'4.

7.2 Método K-Ar

Para a realização das determinações K-Ar em biot¡ta foram escolhidas nove

amostras: TR-4, TR-94, TR-98, TR-12, TR-17, TR-86, TR-100, TR-362 e TR-714,

distribuídas ao longo de um perfil noroeste-sudeste que corta transversalmente as

principais unidades litoestratigráficas da área em foco (FIGURA 52),

As amostras TR-4, TR-94 e TR-714 såo de b¡otita monzogranitos da Suíte

Serra Preta, a amostra TR-12 é um biotita xisto milonítico do Complexo Embu, e

,/.
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/
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M-3 NÂO COM PUTÀDO



amostras TR-98, TR-17, TR-86, TR-100 e TR-362 são biotita gnaisses miloníticos

do Complexo Embu.

Concentraram-se biotitas das frações inicialmente peneiradas no intervalo

entre -65 e +100 mesh, separando-se os minerais magnéticos dos não-magnéticos

com auxílio do imå de mão.

Seguiram-se separação dos minerais diamagméticos dos paramagnéticos no

separador eletromagnético Frantz, e concentração da biotita com manuseio de

papel de filtro. Quando necessário, efetuaram-se separação em bromofórmio e

"lavagem" dos cristais de biotita em acetona.

O Anexo 2 apresenta os resultados analíticos K-Ar (biotita) para as nove

amostras analisadas.

Os resultados distribuem-se em dois conjuntos conforme histograma da

FIGURA 55. Duas amostras (TR-100 e TR-362) exibem idades cambrianas de

530 Ma. Sete amostras (TR-4, TR-94, TR-98, TR-12, TR-17, TR-86 e TR-714) têm

idades ordovicianas entre 47O e 497 Ma, com valores situados em torno de 485 Ma.

Tais resultados mostram que o resfriamento da área em foco ocorreu nos períodos

Cambriano e Ordoviciano.

o
at

¡Ot,
(ú
É
E
o
oo
ô2

ui

'f
sl

i2Ì
l

'f
of-
460 d100 5m 510 520

Claeses (llla.)

FIGURA 55 - Histograma das idades K-Ar em biotita do perfil A-B da FIGURA 56.
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A amostra TR-86, que exibe uma idade mais jovem de 470 Ma, apresenta

teor de potássio menor do que 6%, devido ao fato da biotita estar fracamente

alterada, A idade K-Ar desta amostra é anomala, uma vez que teores de potássio

em biotitas frescas såo maiores que 7o/o.

7.3 Discussão dos resultados

Os dados analíticos U-Pb das fraçóes M0, M-1 e M-2 da amostra TR-9,

quando lançados no Diagrama Concórdia (FIGURA 54) dispersam-se em torno da

Reta Discórdia, e afastam-se da Curva Concórdia na proporção inversa do grau da

susceptibilidade magnética da fração analisada, sendo que a fração M-2 encontra-

se relativamente afastada da intercepção superior no D¡agrama Concórdia. Tais

fatos indeterminam em 11% (69 Ma) a idade de 628 Ma. A maior perda de Pb é

registrada na fraçäo M0.

Já os dados analíticos U-Pb das fraçöes M-1 e M-2 da amostra TR-4 situam-

se bastante próximos enire si, e da intercepção superior no Diagrama Concórdia

(FIGURA 53), obtendo-se uma idade de 616 t 8 Ma (erro 2 sigmas de 1,3 %).

Geoquimicamente as amostras TR-4 e TR-9 têm padröes semelhantes de

elementos maiores e traços, incluindo terras raras, podendo-se admitir uma origem

cogenética dessas amostras (ver Capítulo Vl). ldades K-Ar obtidas nestas duas

amostras såo praticamente rguais, em torno de 480 Ma.

Tendo em vrsta as similaridades petrográficas e geoquímicas observadas nas

amostras TR-4 e TR-9, e que a idade da amostra TR-4 encontra-se no ¡ntervalo do

erro da idade obtida para a amostra TR-g, elege-se como a época de cristalizaçäo

magmática dos granitos da Suíte Serra Preta a idade determinada na amostra TR-4,

cujo erro é menor que o da amostra TR-9.

Admite-se, entâo, a idade de 616 I B Ma como a época de cristalização dos

granitos da Suíte Serra Preta.

A idade do granito da Suíte Serra do Preta reporta-se ao Neoproterozóico lll,

sendo mais nova que a idade de 660t13Ma determinada porTASSINARI (1988)

pelo método U-Pb (zircäo) em uma amostra de rochas granitóides coletada na

regiáo de Santa lsabel, na faixa continua a área de estudo, rumo sudoeste.
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As idades dos granitos da Suíte Serra Preta e dcs granitóides da i-egião de

Santa lsabel situam-se no ¡¡lgrvelo de tempo 670-630 Ma, época em que

FIGUEIREDO e CAMPOS NETO (1994) postulam como a de formaçåo de um arco

magmático na Microplaca Apiaí-Guaxupé, durante o Ciclo Brasiliano, abrangendo os

terrenos de Nappe de Empurråo Socorro-Guaxupé e as faixas Apiaí e São Roque.

As idades K-Ar (biotita) do perfil da FIGURA 56 distribuem-se num conjunto

de idades ordovic¡anas em torno de 485 Ma. e num conjunto de idades cambrianas

de 530 Ma, refletindo uma história de resfr¡amento da área de estudo em duas

etapas.

ZIMBRES ef a/. (1990) admitern para a Faixa Ribeira, através de dataçöes K-

Ar em biotita e hornblenda em rochas de um mesmo afloramento da regtão de Cabo

Fr¡o uma taxa de resfriamento de 2,3 oC/Ma, estimando um gradìente geotermal de

25oClkm a 30oO/km, e uma taxa de soerguimento de 77,3 m/Ma no período entre

570 Ma (hornblenda) e 475 Ma (biotita). lnterpretam o resfriamento da Faixa Ribeira

devido ao soerguimento regional.

Ta¡s autores observam que os resultados por eles obtidos såo semelhantes

aos da Província Grenville, Canadá, de idade metamórfica proterozóica, que

apresenta, segundo ANDERSON (1988), um gradiente geotermal de 3OoO/km e

uma taxa média de soerguimento de 110 m/Ma no período entre 1 100 Ma e 900 Ma.

A curva de resfriamento da Província Grenville, segundo BERGER e YORK

(1981) apud FAURE (1986) é uma função exponencial decrescente da temperatura

de bloqueio de argônio radiogènico em funçåo da idade, cuja funçäo derivada é a

taxa de resfriamento (e.9.. 2OoClMa para 975 Ma; 2oClMa para 925 Ma), sendo

aproximadamente 4oClMa para o intervalo de temperatura 700-31OoC.

O zircão da amostra TR-g (FOTO 14) da Suíte Serra Preta datado pelo

método U-Pb neste trabalho enquadra-se na classe de zircäo das séries de granitos

cálcio-alcalinos, sendo variáveis as temperaturas de cristalização de zircão destas

séries, atinginclo no máximo 700oC, aproximadamente (PUPlN, 1980).

Admitindo-se a temperatura de 700oC para a cristal¡zação do zircåo datado

na amostra TR-9, a temperatura de 31ooC de bloqueio de argônio radiogènico da

biotita (HARRISON ef a/., 1 985), e a taxa de resfriamento da Faixa Ribeira de

4oC/Ma, para o intervalo de temperatura 700-310oC, obtém-se que o tempo

necessár¡o para os granitos da Suíte Serra Preta atingirem a isoterma de 31OoC foi
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FOTO 14 - Zircão da série cálcio-alcalina (PUPIN, 1980) de biotita monzogran¡to

datado pelo método U-Pb. Nicois cruzados. TR-g.
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de aproximadamente 100 Ma, decorrido após a cristalização magmática do zircåc

há 6'16 Ma, ou seja. tal temperatura de resfriamento teria ocorrido há 51rl Ma, no

Cambriano.

Como foi dito anter¡ormente, o resfr¡amento da área de estudo obrido com

base nas idades K-Ar em biot¡ta ocorreu em duas etapas. O perfil K-Ar da FIGURA

56 mostra que idades de resfriamento ordovtcianas ocorrem ao norte da l:alha do

Oliveira, na região de exposição dos granitos das suítes Serra Preta e t;erra do

Trabiju, enquanto que idades de resfriamento cambrianas ocorrem na unìc,ade dos

Gnaisses Bandados do Complexo Embu (MNPeGb), situados ao sul desta f¿tlha.

Pelo que foi exposto, os gran¡tos da Su íte Serra Preta deveriam atingir a

isoterma de 310oC no Cambriano, e nåo no Ordoviciano como indicam as

determinaçöes K-Ar obtidas.

Tal fato conduz à idéia da existència nesta região de um outro evento

térmico, muito provavelmente relacionado ao tectonismo das zonas de

cisalhamento.

As idades de resfriamento cambrianas observadas na unidade dos Gnaisses

Bandados do Complexo Embu ao sul da Falha do Oliveira podem ser interpretadas

como o resultado do deslocamento desses gnaisses por esta falha, que é de

natureza ;nversa, situando os Gnaisses Bandados na capa desta estrutura.

Exceção såo as ìdades ordovicianas obtidas nas amostras TR-17 e ïR-86,

cuja proximidade com a ZCB (FIGURA 52) provavelmente provocou a abertura do

s¡stema K-Ar por um período de tempo maior. Observa-se também, conforme

destacado no item 7.2, que a idade obtida na amostra TR-86 é anomala, uma vez

que os teores de potássio anal¡sados nesta amostra säo menores que 7o/o.

Na lapa da Falha do Oliveira ocorre um sistema de zonas de cisalhamento

direcionais de natureza dúctil com rochas milonÍticas compatíveis com o grau

metamórfico fraco, zona da clorita.

As zonas de cisalhamento direcionars truncam estruturas relativas a tectônica

tangencial de baixo a médio ângulo de mergulho, sendo a elas posteriores.

Deduz-se, portanto, que as falhas inversas relacionadas com a tectônica

tangencial de baixo a médio foram ativas nesta região até o Cambriano, enquanto

que as zonas de cisalhamento dúcteis direcionais desenvolveram-se no período

compreendido entre o Cambriano e o Ordoviciano.



, CAPíTULO VIII

CONCLUSOES

(.)s dados de campo e de laboratório obtidos neste trabalho mostram que a
estruturaçäo das unidades pré-cambrianas da regiåo de Santo Antônio do pinhal,

SP, foi expressivamente marcada por um tectônismo de idade brasiliana com

atuação de dois importantes processos deformacionais, ambos em regime de

cisalha nento não-coaxial, de caráter progressivo e em cond¡Çöes dúcteis.

(.) primeiro processo deformacional está associado a uma tectônica

tangenc¡al de baixo a médio ångulo de mergulho, responsável pelo encurtamento

crustal das rochas da regtâo, e que se manifesta como anomal¡as isogálicas

decrescentes no sentido sul-norte na Carta Gravimétrica do Estado de São Paulo.

O segundo processo está associado a uma tectônica transpressiva relativa às

zonas de cisalhamento direcionais, ou transcorrentes, de médio a alto ângulo de

mergulho, e que superpõe estruturas geradas no primeiro processo.

Afloram na área rochas atribuídas ao Complexo Embu, seqüència

supracrustal migmatizada de idade Meso- a Neoproterozóica que nesta reg¡åo

encontra-se representada por três unidades litológicas: Xistos e Gnaisses

Migmatizados, Gnaisses Bandados e Migmatiios.

Nos metamorfitos do Complexo Embu foi registracio um pico metamórfico no

grau médio a forte, com fusáo parcial dos gnaisses no sistema granítico, em

temperaturas em torno de 6B0oC e pressões de 5,5 kbar, e desenvolvimento de uma

foliaçäo Sn, paralela ao bandamento composicional, na forma de uma xistosidade

ou gnaissificação.

A trajetória do metamorfismo observada na área refere-se ao evento

metamórfico retrógrado, registrando-se reequilíbrios no grau metamórfico médio a

fraco associados à deformação não-coaxial progressiva da tectônica tangencial de

baixo a médio ångulo de mergulho, e reequilíbrios no grau metamórfico fraco

associado à deformaçåo das zonas de cisalhamento direcionais de médio a alto

ângulo de mergulho.
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A foliaçåo Sn (deformaçao Dn) encontra-se dobrada (deformaçåo Dn+1), e

localmente redobrada (deformação Dn+2), apresentando planos-axiais inclinados

mergulhando para sudeste. Tais estruturas säo relativas ao primeiro processo

deformacional que ocorreu na reg¡ão.

Lineações de esttramento mineral fronta¡s a oblíquos contidas na foliação Sn

milonítica de baixo a médio ângulo de mergulho, falhamentos inversos (Falha do

Oliveira) e indicadores cinemáticos, indicam transporte tectônico de sudeste para

noroeste.

Ainda relacionado a tectônica tangencial ocorreu expressiva granitogènese

com a ¡ntrusão das rochas granitóides das suítes Serra Preta, Sìerra do Trabiju e

Morro da Piedade, que truncam as seqüèncias metamórficas do Complexo Embu.

DeterminaçÕes radiométricas U-Pb (zircão) em gran¡tos da Suíte Serra Preta

revelam uma idade de 616 t B Ma para as rochas desta suíte, do Neoproterozóico

lll, reportada ao Ciclo Brasilrano.

Em termos litogeoquímicos os granitos da Suíte Serra Preta constituem uma

sequência cogenética cálcio-alcalina monzogranitica de alto potássio, meta- a

peraluminosa, gerada em ambiente compressivo, cuja assinatura geoquimica pode

ser comparada a suítes de arcos vulcânicos modernos maduros, ou de margem

continental ativa.

As suítes Serra do Trabiju e Morro da Piedade compreendem granitos cálcio-

alcalinos de alto potássio, peraluminosos, gerados por fusão crustal em ambiente

compressivo, durante a fase de èspessamento crustal, cuja assinatura geoquímica

pode ser comparada a graniios sin-colisionais, sendo do tipo S os granitos da Suíte

Morro da Piedade.

A continuidade do processo evoluiu com o desenvolvimento, na região que

fica ao norte da Falha do Oliveira, de um sistema de zonas de cisalhamento

direcionais, ou transcorrentes, de médio a alto ângulo de mergulho, de caracter

transpressivo, em condiçöes dúcteis compatíveis com o grau metamórfico fraco.

Neste contexto destacam-se as zonas de cisalhamento Buquira, Jundiuvira e

Eugênio Lefèvre.

Relativos a este segundo processo deformacional tèm-se uma trama

milonítica reconhecida nas zonas de cisalhamento da região, lrneaçôes de

estiramento minerais direcionais, macroestruturas sigmoidais, pares de foliaçåo
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S-C, e indicadores cinemát¡cos,que indicam movii:entação no sentido destral, bem

como a inversão, encurtamento e metamorfismo Jln grau fraco dos sedimentos da

Bacia Pico do ltapeva, de idade Eo-Paleozóica.

ldades K-Ar em biotita indicam um resfriamento da região em foco no

intervalo entre 530 e 470 Ma, em concordància com as idades K-Ar em biotita da

Faixa Riberra. Tais idades representam o soerquimento da faixa móvel e o

fechamento do Ciclo Brasiliano na área de estudo.

ldades K-Ar (biotita) cambrianas são observadas numa escama, ou lasca de

empurråo (fhrusf sheef), em Gnaisses Bandados do Complexo Embu situados na

capa da Falira do Oliveira, enquanto que idades ordovicianas såo observadas na

lapa desta falha, em rochas do Complexo Embu e em rochas granitóides nele

intrusivas.

Conclui-se que falhamentos inversos, ou empurröes, relacionados a tectônica

tangencial de médio a baixo ângulo foram ativos nesta regrão até o período

Cambriano, enquanto que as zonas de cisalhamento direcionais de médio a alto

ângulo de mergulho desenvolveram-se entre o período Cambriano e Ordoviciano,

no final do Ciclo Brasiliano.

No Cretáceo Superior as rochas pré-cambrianas da região de Santo Antônio

do Pinhal foram truncadas pela intrusåo do Maciço máf¡co a ultra-máfico de Ponte

Nova.

Coberturas Quaternárias sáo encontradas nas calhas das principais

drenagens na forma de aluviöes atuais e pré-atuais, e na forma de corpos

coluvronares e de talus em anfiteatros e nos sopés das encostas.
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' .ANEXO 1

Procedimentos de manuseio da Plat¡na Universal
Conversão de medidas de eixos ópticos

Programa ACEO: Atitudes Clar de Eixos Ópticos

1 
^ 
1 lntroduçäo

Este anexo descreve os procedimentos de manuseio da platina universal de

quatro eixos para determinação da onentação de eixos ópticos de minerais uniaxias,

adaptado de TURNER e WEISS (1963), a conversão de medidas obtidas na platina

universal de quatro eixos para a notação no formato da bússola Clar conforme

SANTORO e AYUB (1994). e apresenta o programa ACEO (Atitudes Clar de Eixos

Ópticos) para conversão automática de medidas de e¡xos ópticos do formato da

platina para a notação da bússola Clar.

Eixos de indicatrizes ópticas são elementos lineares, cuja orientaçåo em

relação à seção delgada é obtida com auxílio da patina universal (universal stage)

de quatro ou cinco eixos, montada sobre a platina do microscópio petrográfico.

A platina universal é utilizada na determinaçäo de eixos ópticos de minerais

uniaxiais, e de eixos X,Y eZ de indicatrizes ópticas de minerais biaxiais em estudos

de petrofabric (trama), ou padrão de orientação de eixos cristalográficos, cuja

definiçåo requer quantidade estatisticamente representativa de medidas.

1.2 Platina de quatro eixos

A platina universal de quatro eixos possui dois eixos verticais (vertical interno

A1 e externo A3) coincidentes com o eixo da platina do microscópio (45) e dois

horizontais, basculante N-S (42) e basculante E-W (Aa), diferindo-se da platina de

cinco eixos pela ausència de outro eixo basculante interno E-W com arcos de

Wright.
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O eixo Â.1 tem anel com escala graduada em sentido horário para leitures de

azimutes em rÉlação à marca-índice da platina universal.

O eixo A3 tem anel com escala graduada em sentido anti-horário, e ìrarafuso

para travamento no centro do tambor do erxo basculante 44,

Para que medidas de dados direcìonais obtidas na platina pos$am ser

projetadas diretamente no hemisfério inferior de redes estereográficas frxa-se a

origem da escala do anel do eixo A1 no sul da platina, conforme TURNER e, WEISS

(1963, p 198), travando-se a escala do anel do eixo A3 na posição 90o.

O eixo A2 tem dois arcos (arcos de Wright), um posicionado no leste (E) da

platìna, outro no oeste (W), ambos com escala graduada para leituras de ångulos

de basculamento até 600 em torno desse eixo.

O eixo A4 tem tambor com duas escalas para leituras de ângulos de

basculamento até 45o em torno desse eixo, uma graduada no sentido horário (H),

outra no anti-horário (AH), visando-se o eixo A4 no rumo oeste.

A seçåo delgada fica montada entre dois hemisférios de vidro iranslúcido

com índices de refraçåo 1,56 quando se trabalha com quartzo, feldspatos, calcita e

dolomita, cuja finalidade é eliminar a refração da luz no contato hemisférios-ar e a

reflexåo da luz quando se bascula a seçâo delgada. Também reduz a refração no

contato seçåo delgada-hemisférios. Usa-se óleo mineral inerte e incolor (Nujol) para

lubrificar diferentes partes da montagem seção delgada-hemiférios.

1.3 Orientação de e¡xos ópticos de quartzo

A locaçåo de eixos ópticos de minerais uniaxiais positivos como o quartzo

requer operaçöes na platina com a finalidade de alinhar o eixo Z (direçäo lenta) com

o eixo basculante E-W (44), ou com o eixo vertical interno A1 da platina universal.

Para tanto pesquisam-se posições de permanèncias ou variaçôes de extinção

do grão, sabendo-se que o grão permanece extinto quando uma seção principal XZ

da indicatriz tem a mesma orientação do plano de vibração do polarizador (N-S), ou

do analisador (E-W) do microscópio.

A simetria do sistema hexagonal é tal que em cristais desse sistema, como

nos polimorfos de quartzo, o eixo óptico tem a mesma direção do eixo cristalográfico

[0001 ] (eixo c) e do eixo Z da indicatriz uniaxial positiva, dispondo-se
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perpeno¡cularmente ao plano XX da indicatriz, que corresponde à seçäo isótropa

(wA.rtLsTRoM, 1969)

Quando o grão de quartzo, em seçäo delgada com espessura normal,

apresenl:a cores de interferència relativamente altas (branco a amarelo-pálido) o

eixo óptico está pouco ¡nclinado em relaçåo à platina (menos de 45o), podendo ser

facilmente alinhado com o eixo basculante E-W,

Cìuando as cores de interferència são dist¡nt¡vamente baixas (cinza), o eixo

óptico e,stá bastante inclinado em relação à platina, devendo, em função da

construr:.ão da platina, ser alinhado com o eixo vertical interno A1 .

Operaçöes na platina universal para medidas de orientaçÕes de eixos ópticos

de mine rais uniaxiais positivos diferem, quanto a operaçöes com minerais uniaxiais

negativos, no que se refere ao sentido de rotaçäo do eixo vertical interno A1 da

platina, após determinado o sinal óptico do mtneral.

1.3.1 Horizontalizaçäo de eixos ópticos

lniciam-se as operaçöes zerando-se o eixo A5 da platina do microscópio, e

os eixos basculantes N-S e E-W da platina universal.

Com nicóis cruzados e objetivas de médio aumento (série UM-Lerfz) focal¡za-

se no centro do retículo um grão de quartzo com cores de interferència

relativamente altas, insere-se no microscópio uma placa compensadora vermelha de

1a ordem (placa de gipso, ou quartzo), observa-se a cor de interferência produzida,

e identificam-se as direçôes lentas (Z) e rápidas (X) da indicatriz.

Havendo soma de velocidades, uma direçäo rápida X' da indicatriz tem a

mesma orientação da direçäo rápida da placa, e o vermelho de primeira ordem da

placa sobe na escala de Newton até azul de segunda ordem. Rotaciona-se, então, o

eixo A1 da platina no sentido horário até extinçåo do grão.

Quando há compensação, ou subtração de velocidades, uma direçäo lenta Z'

da indicatriz tem mesma orientação da d¡reção rápida da placa, e a cor de

interferència desce até amarelo de primeira ordem. Rotaciona-se, entåo, o eixo A1

no sentido anti-horário até extinção do gráo.

Assim procedendo, uma direçäo lenta Z', contida numa seçäo principal XZ da

indicatriz, coincide com o eixo basculante E-W da platina.
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Em seguida destrói-se a extinçäo do grão r¡ovendo-se o tanrbor do eixo E-W

até a máxima íluminação do cristal.

Destruída a extinção, é necessário corr¡gi-la, basculando-se em torno do eixo

N-S, até o gråo ficar totalmente extinto novamente.

Corrigida a extinção, o grão de quartzo está com o eixo óptico alinhado com o

eixo basculante E-W, devendo permanecer sempre ext¡nto ao giro deste eixo.

Eixos ópticos alinhados com o eixo basculante E-W da platina são

identificadas com o código 0 (HEW) na planilha de tabulação de dados do Programa

ACEO (FIGURA 1), e as medidas anotadas lendo-se azimutes no anel do eixo A1 , e

ângulos de basculamentos e,rr torno do eixo N-S, no arco leste (0), ou oeste (1).

FIGURA 'l - Plonilho do progromo ACEO com medidos do eiro¡
ópticos dos exemplos do FIGURA 3.

1-3.2 Verticalização de eixos ópticos

Focaliza-se no eentro do retÍculo um grão de quartzo com cores de

interferència distintivamente baixas, seguindo-se as operações já descritas. Ao se

bascular em torno do eixo N-S, na operação de correção da extinção, o grão

apresenta agora extinçöes menos completas (TURNER e WEISS, op. cit., p.2O3).

PETROFABRIC
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Escolhendo-se adequadamente o arco de basculamento em torno do eixo

N-S da platina, o eixo X da indicatriz fica alinhado com o eixo basculante E-W, e o

eixo Z com o eixo vertical 4.1 .

A escolha do arco de leitura de basculamento é feita verificando-se a

permanência da extinção do cristal ao giro do eixo A5 da platina do microscópio,

após ter siclo zerado o eixo basculante E-W da platina.

O eixo Z, ou eixo óptico, tem no arco oposto ao arco de leitura do eixo X da

indicatriz ângulo complementar de basculamento, que corresponderia ao

alinhamento do eixo Z com o eixo E-W da platina.

Eixos ópticos verticalizados, operando-se no plano E-W da platina, são

identificadas com o código 1 (VEW) na planilha de tabulaçåo de dados do Programa

ACEO (FIGURA 1), e as medidas anotadas lendo-se azimutes no anel do eixo A,1 , e

ângulos de basculamentos em torno do eixo N-S, no arco leste (0), ou oeste ('l).

Outro método para verticalizar o eixo ópt¡co consiste em fazer coincidir uma

direção lenta Z', contida numa seção principal XZ da indicatriz, com a direção do

eixo basculante N-S da platina.

Para tanto, realizam-se as operaçôes iniciais descritas para o caso da

horizontalização do eixo óptico (HEW), girando-se o eixo A1 em sentido contrário,

após verif¡cada a cor de interferència produzida com a introduçäo da placa de gipso.

Mantendo-se zerado o eixo N-S da platina, uma direçäo rápida X ficará

alinhada com o eixo E-W, permanecendo o grão extinto ao giro do eixo E-W.

Cabe ressaltar que tal procedimento em minerais biaxiais resultará em

iluminação do grão, exceto, raramente, quando o eixo Y da indicatriz biaxial fica

contido no plano da seção delgada. Esta diferença pode ser usada como critério de

diferenciaçäo entre minerais uniaxiais e biaxiais com índices de refração similares

(TURNER e WEISS, op. cit., p.231).

Prosseguem-se as operações, destru¡ndo-se a extinçåo do grão com rotação

do eixo A5 da platina do microscópio de 45o, em qualquer sentido.

Rotaciona-se então o eixo E-W em qualquer sentido fazendo o eixo óptico

percorrer uma seção principal XZ da indicatriz, perpendicular ao eixo X alinhado

com o eixo basculante E-W. Quando a extinção for máxima, o eixo Z coincide com o

eixo A1 da platina, devendo permanecer sempre extinto ao giro do eixo A5 da

platina do rnicroscópio.
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Eixos ópticos verticalizados, operando-se no plano N-S da platina, säo

irjentificadas com o código 2 (VNS) na pianilha de tabulação de dados do l)rogranna

ACEO (FIGURA '1 ), e as medidas anotadas lendo-se azimutes no anel do e,ixo 41, e

ângulos de basculamentos em torno do eixo E-W, indicando se a m,:dida foi

realizada com rotação sentido horário (0), ou anti-horário (1)

1.4 Projeção em redes

O plano de projeção da rede estereográfica corresponde ao plano Ja seção

delgada, podendo ser diretamente correlacionado a cortes da amostra de mão

orientada, uma vez demarcados eixos cartes¡anos na seção delgada e na

amostra (FIGURA 2).

FIGURA 2 - Representoço-o esquemdtico do segõo delgodo no omoslro (A), no lc¡tcmunho (B)

e no plotino (C).

Plotlnó unlvcr¡ol (C)
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Com a marca-índice do overlay na origem Ca escala da rede estereográfica,

demarc¡rm-se as orientaçöes dos eixos cartes¡anos A e B ìr'sJritos na seção

delgad:r, conforme a montagem seção delgada-hemisférios.

Azimutes de eixos ópticos horizontal¡zados na platina (HEW) são lançados

no overlay, girando-o até que sua marca-índice coinc¡da com o ângulo lido no anel

do eixo ,41 , por exemplo 2550.

l\ilantendo o overlay nessa posiçåo lança-se o pólo do eixo óptico no diåmetro

E-W da rede, considerando o ângulo de basculamento em torno do eixo

N-S, lidc no arco leste (E), ou oeste (W), por exemplo 30o W (FIGURA 3a).

(,ìaso o eixo óptico t()nha sido alinhado com o eixo vertical interno A1 ,

operanr.io-se o eixo ópiico no plano E-W (VEW), lança-se o pólo do eixo óptico no

diâmetro E-W da rede, cons¡derando o ângulo complementar de basculamento no

arco oposto ao arco de leitura da medida, conforme FIGURA 3b.

Caso o e¡xo ópt¡co tenha sido alinhado com o eixo vertical interno A1 ,

operando-se o e¡xo óptico no plano N-S (VNS), o lançamento do pólo do eixo óptico

é feito a partir da construçåo de um plano normal ao eixo X da indicatriz que foi

alinhado com o eixo E-W da platina,

Demarca-se no plano normal acima referido, a partir do centro do diagrama, o

ângulo de basculamento em torno do eixo E-W verificando se a medida foi realizada

com rotação sentido horário (H), ou anti-horário (AH), projetando-se, entäo, o pólo

do eixo óptico, conforme FIGURAS 3c.

1.5 Gonversão de medidas

Eixos de indicatrizes ópticas horizontalizados ou vertical¡zados na platina

universal são lineaçöes, cujas medidas são obtidas conforme acima exposto.

Atitudes de lineaçöes obtidas com a bússola Clar são anotadas com leituras

de azimutes na ponta norte ou sul da bússola, dependendo do sentido do mergulho

da lineação, e com leituras de ångulos de mergulho no clinômetro, por exemplo

1950/300.

O fato dos eixos das indicatrizes, em operaçöes de horizontalizaçåo, ficarem

alinhados com o eixo basculante E-W origina no ábaco da FIGURA 4 escalas de

azimutes do eixo A1 da platina graduadas no sentido anti-horário (contrário a escala



_:t_

ffil
Notoçoo do plolino

2550 loo W

x l20"

a
, !'o"

Notoçoo do plotino
2550 300 W

6È
I-zo"

Noloçôo do plotino
1650 200 W

FIGURA 3 - Proieçôo de pólos de e¡xos ópticos (Z) no dioqromo de iguol-óreo'.
hemisfdrio inferìor, Medidos no formoto do Plotino universol ' HEW (oìt
VEW (b), e VNS (c ). X = indicotriz óptico'
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da bússola) e com rotações'de" suas origens de 27 Oo e g0o, nos basculamentos

para leste (E) e para oeste (W), respectìvamente. Esta situaçåo é válida quarreìo a

origem da escala do anel do eixo A1 fica no sul da platina (SANTORO

e AYUB, 1994).

Volores correspondenl€s do

B,PE e Pw ficom sobre o
relo. No exsmplo,poro
PE=75oePw=255",
o ozimut€ B: ì95o-

FIGURA + - Áboco poro conversóo de ozinutes de eixos de indicolrizes cípticoe do

formoto do plolino, nos bosculomentos o leste (E) e o oesle (W)l
poro noloçôo do bússolo Clor. Origem do escolo do onel Al no sul do

plolino.

Conseqüentemente as expressöes que definem os azimutes no formato da

bússola Clar (B) de eixos de indicatrizes ópticas horizontalizados com o eixo E-W

såo dadas pelas fórmulas: (1) e (2) nos basculamentos a leste (PE), e (3) e (4) nos

basculamentos a oeste (Py¿), sendo P a notaçåo do azimute no formato da platina,

como segue:

\L, ,'of

(À!¡mut.. rlOl.''rffi\"
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,B=270o -Pf (1)

B = 6300 -Pe Q)
B= 90o-Pw (3)

B = 4500 - PW (4)

Nas fórmulas (2) e (4) foi adicionado 360o às constantes das fórmulas (1) e

(3), respectivamente, para evitar az¡mutes B negat¡vos.

Desta forma, os azimutes na notação da platina (P) das expressões acima

pertencem, respectivamente, aos seguintes ¡ntervalos:

000o a 27Oo (1)

27Oo a 3600 (2)

0000 a 90o (3)

90o a 3600 (4)

Em conversöes de eixos ópticos horizontalizados com o eixo E-W (HEW)

valores de azimutes alteram-se, exceto nos basculamentos 135o e 3150 a leste, e

nos 0450 e 225o a oeste, conforme ábaco da FIGURA 4, enquanto que ângulos de

basculamento (mergulho) mantêm-se constantes. Por exemplo, uma medida no

formato da platina 255ol30o W recebe o valor 195o/30o na notaçäo da bússola Clar.

Em conversöes de eixos ópticos verticalizados operando-se no plano E-W

(VEW) da platina, uma medida no formato da plat¡na 255o l2O W, por exemplo,

recebe notação Clar 15o/70o, que corresponde à horizontalização do eixo óptico no

arco oposto ao arco de leitura do basculamento. O ângulo de mergulho do eixo

óptico é o complemento do ângulo de basculamento med¡do.

Em conversöes de eixos ópticos verticalizados operando-se no plano N-S

(VNS) da platina, adiciona-se ou subtrai-se 90o aos valores dos azimutes do eixo X

da indicatriz, conforme o basculamento do eixo E-W seja no sentido anti-horário

(AH) ou horário (H), respectivamente. O ângulo de mergulho do eixo óptico é o

complemento do ångulo de basculamento medido. Por exemplo, uma medida no

formato da platina 165oi20o H recebe notação Clar 15o/70o.

j

:

I

i

)
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1.6 Pr,rgrama ACEO

O programa ACEO (Atitudes Clar de Eixos Ópticos) converte

autoÍìat¡camente medidas de eixos ópticos de minerais uniaxiais do formato da

plat¡nr universal de quatro eixos para o formato da bússola Clar. Seu algoritmo

basei,:r-se nas expressöes acima deduzidas.

O programa possui uma tela de abertura e uma tela principal com opções

para ajuda, geraçåo de novo arquivo e salvamento de arquivo, e salvamento de

arqui';o com finalização do programa, através do acionamento das teclas <F1>,

<F2> ou <ESC>, respectivamente, conforme FIGURA 5.

1î ::1,T. r Ël l' ruorid ÁÉ0,',1",r,: 1F2) s¡Lt;rA*t:ii;i] $ercfÀïfr¿fffiWffi

o
255
30

I

ì95
30

ÅiËj'ðölö'l ð"1'ol ôi dt äð'òTr ï ut ti'oîô l'ðiñ i ð ¿iääYÍ;
:de 4 eiios poro hrsolo Cloi., corn aigem do eæolo do

FIGURA 5 Telo principol do progromo ACEO com conversõo do medidu

do exemplo do FIGU RA 3o.

os dados de entrada sáo numéricos, devendo o usuário inicialmente escolher

uma das três opçöes (HEW, VEW ou VNS), digitando 0, 1, ou 2, respectivamente'

de acordo corn o alinhamento do eixo óptico ser com o eixo horizontal este-oeste

HEW, ou com o eixo vertical A1 . Neste último caso tem-se duas opções: VEW para

operações do eixo óptico no plano E-w da platina, e VNS para operações no plano

NS da platina.
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O programa tem rotinas que vorificam a consisiência dos dados de entrada,

oed¡ndo ao usuário que entre com nJvos dados quando uma tecla não-numérica for

acidentalmente acionada, ou quando o número digitado est¡ver fora do intervalo de

definição do dado.

ACEO (versão DOS) foi escrito e compilado em linguagem Turbo Pascal,

versão 5,5, devendo ser processado em m¡crocomputadores compatíveis com a

linha IBM-PC

O programa ACEO gera arqu¡vos{exto de entrada para programas de

processamento de dados direcionais, como, por exemplo, QUICKPLOT

(EVERDINGEN e GOOL 1990; EVERDINGEN ef al. 1992), TRADE-PC (NAGATA ef

al. 1992), YAMAMOTO e PEREIRA (1984), CAMPANHA ef a/. (1988), entre outros,

facilitando sobremaneira a construção de diagramas Schmidt-Lambert de fabncs de

eixos cristalográficos.
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2.1 RESULTADOS ANALÍNCOS OE MICROSSONDA ELEIRONICA'

granada granådå giânada grånâda gEnadâ gaanadã granada grenda granada gaanada granada granada granada

rR3S2lA2) 1R3S2 (A;¡) fRat2 (â6) tR€S2 tÁtl ¡R362 (82) TR.352 {¡S) rR362 ¡ar} msez (s4 In{82 (Bll} IR3€2 ¡e12, IR382 (Bl3) 1R362 (E1a) 1R36:l (816)

pèô %p6Ð %Pc¿ 
'6Fco 

%P€o %Psso %!6ô %P6o %p@ %p6o %D6o %P6o %!êo

sto,
Tio,
aÌ¡o:
Cr2o!
FeO
Mno
Mgo
N¡O
CaO
NaaO

Kzo
Bao

Total

37 s0 38.00 38.03

0.01 0.00 0.00

21 .û 21 .53 21 .80

0.00 0.02 0.o2

35.05 33.90 34-56
2.27 2.06 2.20
3.32 3.43 3.33

0.02 0.00 0.01
1.22 1.3',t '1.26

0.03 0.02 0.o2

0.00 0.00 0.00

0.04 0.04 0.00

10102 100.31 101.23

36.63 37.20 37 71 37.60

0.@ 0 06 0.07 0.00

21 .47 21 .33 21 .38 21 .17

0.01 0.03 0.00 0 01

34.35 3466 325/' 32.U
3.05 2.65 1.67 2.14
262 2.76 3 91 3 30

0.00 0.00 0.o2 0.01
172 ',1.25 231 1.35

0.01 0.04 0.02 0.01

0.03 0.01 0.00 0.01

o.0o 0.00 0 00 0.00

99.45 99.99 39.63 98.44

gÞnada g.anadâ biotta biotib b¡otita b¡otitã b¡otu'ta b-þtita b¡ot¡ta biotita biotitâ biotita muscovita muscov¡ta

rn-tz pz¡ rn-tz loar¡ fR3s2 (al) tR3s2 (alo) TR36iZ (A11ì fR362 (Br) lRjrGz (B4l rRssit (E5) lR36iZ (B!') lR36:¡ {810} TR-12 (D26) TR-12 (Ù26} rR3G2 (B'18} TR362 {B-18}

%p6o %P6ô %t so %pê5ô %p€sô %P€e %Fé6ô %!êô %ÞÈô %Peo %p@ %p6o %pe$ %p6o

sio,
1t02
AhÕa

Cr2O¡
FeO
MnO
!,lgO
N¡O
CâO
Naro
K¿o
BaO
F

Totâl

36.45 37.33

0.00 0.00

20.89 2097
0.00 0.00

31.37 31.04
6.63 6.56
'L59 1.64

o.17 0.00

0.00 0.03

0.00 0.09

0.00 0.00
1.99 1.95

35.03

2.14
20.19

0.0s
18.50
0.04
9.12
0.00
0.00
0.13

9.74
0.07

38.23 37j0 37.65

0.01 0.06 0 04

2'l .19 21 .42 21 .56

0.00 003 003
32.76 33 8r 32 95
1.87 1.89 180
370 3.45 3 96
0.00 0.01 0.00
1æ 1.53 2 5A

0.02 0.0'1 0.00

0.00 0.00 0.00

oo2 0.11 000

99.42 99.42 100 57

35.41 35.53 35.57 35.51

2.2 2.79 3.17 2.79

19.81 19.51 19.23 19.28

0.03 0.06 0.o7 0.05

18.37 19.21 18.60 18.16

0.G5 0.'Í0 0.0s 0 03

9.06 9.01 A.92 9.05
o.o1 0.02 0 01 0.o2
0.00 0.00 0 00 0.01

0.10 0.08 0.08 0.'16

9.65 9.57 9.67 9.46

o.o5 014 0.05 0.00

94.76 96.02 95.42 94.52

' Supôrprob€ JXA 4600 (JÊOL)
Laboratório de M¡cro€sonda e Mkroscoßia (d€ vâædura) detönicæ do IGruSP

99.09 99.61 s5.05

37.93 37.77 37.76

0.06 0 00 0.00

21 11 2127 21 28

0.03 0.02 0.00

32.01 32.90 33.07
182 047 077
3.67 2.14 3.57
0.00 0.00 0.03

2@ 5 82 2.64

0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0 01

0.10 0 05 0.00

98.79 100.45 39.17

35 08 35.61 35.58

2-91 3.37 3 33

19.35 19 15 19 08

0.04 0.03 0.04
17.61 18.06 17.37
0 0s o.o2 0 06

9.1'1 9.33 I20
0.02 0.00 0.0'1

0.00 0.00 0.00

0 17 0 '13 0.10

9.30 9.60 9.s1

0.08 0.15 0.00

93.72 95.45 94.24

u 43 36.07

1.60 1.62

18.38 17.73

0.00 0 08

21.69 215s
0.18 0.22
7.94 7.99

a- t-
0.15 0.19

9.83 9.52

017 0.12
0.32 0.00

45.64 45.11

o.2a o.23

36.24 35.56

o.t2 0.00

112 1.39
0.00 0 04
o.T7 0.94
0.01 0.01

0.00 0 00

0.33 0 33

10.55 10.72

0.20 0.42

9469 95.09 9516 94.75
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2.I RESULTAOOS ANALMCOS DE MICROSSONDA ELETRÔNEA'

müscovita biotìb bbdta b¡oû'ta biotita b¡oû'ta g.anada granada grånada gianada granada

POJTlng l POsr(D4) PD¡7(D3 ) PO{7(DrS l 3D47F ml frl,7lml) PDJT(I){ ) POst(D6 ) PO67(O0 ) PDJT(D17 ) PD{7{D18 )

%D6o %Þ€s %Þ6o %pø %p@ %pee %p6o %P6o %p6õ %P€$ %p€þ

sto2 44.60 35.38 U .n
T¡O2 0.A2 2.29 2.42

At o¡ 33.33 18.92 18.68

Cr2O3 0.04 0.03 0.00

FeO 2.24 20.76 20.57

MnO 0 08 O 2A 9.20
MgO 1.07 7.55 7.æ
CaO 0.00 0.00 0.00

Na2O 0.22 0.08 O.O7

KzO ',t0.76 9.91 S-89

Bæ 0.29 0.06 0.09
F 0.03 0.23 0.09

lotal 93.48 95.49 94.58

35.17

1.45

19.49

21.44
0.33
7.17
0.01
0.03
9.70
0.00
o.24

95.05

plagkrclásioplag¡oclásb Plågioc¡ás¡o plag¡ocl&¡o phgþclás¡o phg¡oclás¡o

sio, 58.76 60.2. 59.35

At,o¡ 25.80 Æ.â 26.28

FeO 0.03 0.06 0.00

CaO 7 -18 7.21 7 44

Nå2O 7.7'l 7.39 7 .23

KzO 0.17 O.23 0.17

BåO 0.0i 0.00 0.00

SrO 0.00 0.02 0.03

Totat 99.66 101.39 100.54

rR36:r (Cs) TR-332 (C4 TR¡82 (C-4 PDst (Fll PD{z (F2} PÛ€7 (F3}

%pêo %p6o %P6o *P@ %P6o %P6o

35 88

1.2'l

21.O8

0.04
19.85

6.69
0.00
0.1'l
893
000
0.04

94.08

35.50 36.53

1.35 0.00

20.30 20.99

0 01 0.00
20 35 29.74
0.27 7.80
6.77 1.89
0.03 1.53

0.10 0.10

8.80 0.0',1

0.15 0.03
0.06 0.00

s3.69 9462

æ.72 37 39 36.67 37.01

0.00 0.00 0.00 0.00

2079 21.6 20.69 21.14

0.00 0.03 0.02 0.12

32.51 32.45 30.03 32.12

5.24 5.8',f 6.93 3.89

2.40 233 2.O1 3 01

1.63 1.64 '167 1 63

0.m 0.00 0.00 011
0.00 0.03 0 01 c.o.i

0.06 0.00 0.00 0.00

0.14 0.06 0.',13 0.00

99.s1 100.80 98.íô 99.07

' Superprobe JXA 8600 (JEOL)

Laboratódo de Microssonda e Microscofia (de var¡Bdura) deüönbas do IG JSP

60.03
25.93
0.04

7.29
0.13

000
0.05

100.80

59.45 60.08

26.d2 26.60
0.01 0.01
7 97 7.49
6.70 6.86
o.72 0.23
0.05 0.02
0.01 002

101.03 101.71

(,
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1

2

4
5
6
7
8
9

7458 TR- 4

7459 fR- 9A

7568 lR- 9B

7æ7 TR- 12

7543 TR- 17

7579 TR- 86

7569 1R-100
7491 1R-362

7462 TR-714

Abrevlaçðes

GRN = Granito

GNS = Gna¡ss€

XST = Xilo

GRN Biotita

GRN Biotita

GNs Biotita
XIST Biotfa
GNS Biotita

GNS Biotita

GNS Biotrta

GNS Biotita

GRN Biotita

2.2 RESULTADOS ANALíNCOS K.AT EM BIOTITA'

o/oR Erfo (%l Aretlâd Af Atm

' 10¡
(ccsTPrg)

SP-123 = Rodovia Eladual SP-123
EFCJ = Estrada de Feno Campos do Jordåo
NT = Neste kebelho

7.2459

7.3636

7.2883
7.7083
5.3996

7.4770
7 5249
6.9767

odo K-Ar

NTES

= 4962x loro anos I

0,5609 155-25 2.O3

0,5000 158.80 4.31

1,6017 159.31 2.30

0,5000 159.13 1.17

0,8217 166-52 4.17

1,2023 112.5A 3.7A

0,5000 178.a7 1.77

't,9774 179.70 1.77
'1.8660 1S.93 2.74

A¡5*= 2e5.5

ao-¡= 0.581 x lÙro a¡os'l

40 = o.ott67 yoÈ.d

ldade Erro Effo (%l Local¡zeçåo

Ma. Ma.

11 o)

481.3 55 11 SP-123. km43.3

479.0 5.4 1.1 SP-123, km 33.0

485.6 '13.6 28 SP-123, km 33.0

489.3 8.8 't.8 SP-123, km 31.5

4U I 6.3 1.3 SP-123,km 25.0

470.0 11.8 2.5 Fz Sáo Dom¡ngos

529.8 9.5 1.8 EFCJ, Par. Vlaurinda
529.3 117 2.2 Pedr Anhanguera

496.9 l0I 2.2 SP-123. Km 39 5

'Cerilro de Pesquisas Geocronobgicas - CPGeo ' IGruSP

Referência

NT

t{T
NT

NT

N-r

NI
N-f

NT
NI

C¡
À)



sPu No campo Litoþgaa

't04

105

106

107

109

110

TR{
tR-1
TR-4

TR-4

TR.9
TR.9

Corcentraçðes
Fraçåo U Pb

Magnética (ppm) (PPm)

GRN

GRN

GRN

GRN

GRN

GRN

Abreviaçöes

GRN Granito
NT Neste Trabalho
SP-123 Rodovia Estadual SP-123

M C3)
M G2)

M (-1)

M (0)

M (-1)

M C2)

2.3 RESULTADOS ANALÍÍCOS U-Pb EM zlRCÃO'

272.83

315.69

331.55
577.03

382.22

35227

Razåo

Pb2o{,

Pb26

0 003582

0.002020

0.003279

o.002174

0.002 t73
0 000854

29 539

32713
34 277

57.410

39.1 17

35.280

TANTT,S RADIO

zlz= 4.94'75 x lOrranos'Ì

U-Pb

Pb Radbgënico
PbÑtt Pbãæt

Pb2o6 Pb20ô

= 9.8485 x lO¡"anoir

¡e = 155 125 x l0-Ìoanos-r

o.ß22182
0 0604n90

0 0610530

0.060821 4

0 0604321

0 6052210

TCAS

/U¡s = 137.88

=(Pb2r'6/PbæJh = 9.307

=1¡'5æ7/Fbu[ = t0294

Razões U/Pb
Pb2o6/ PbÃtt
u2.8 u2t¡5

0.09909s2 0.850137

0.0968108 0 809560

0.0939424 0.790805

0.0929763 0.779705

0.0973947 0.811529

0 0973820 0.812632

0.1 82595

0.1704332

0.1935696

0.1 690703

0.1 4898€9

0 r 309552
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ldade
2071

206

681

627

64'l

633

619
ô¿z

LocalÞaçåo

SP-123, Km 43,3

SP-123, Km 43,3

SP-123, Km 43,3

SP-123, Km 43,3

SP-l23, Km 33,0

SP-'|23, Km 33,0

Ref.

NT

NT

NT

NT

NT

NT

(¡
()J
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