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Esta dissertação tevc como objetivo principal a pe[ogr¿ìfia dos grupos Ser-ra clo ltaber-aba e São

Iloque a noloeste da ciclacle tle São Paulo_

Os esttldos petrogr'hficos enfatizaram as relações de cristaliz¿rção dos miner¿ris com as foliações

(anítìise microestrLltural) acompanhados do estudo do metamorfismo para a caracterizzrção

Jitoestratigr'áfica clos gmpos São Roque e Serr¿ì do Itaber¿ba.

Esses ptocedimentos petmitiram demonstrar a cxistôncia clo Grupo Serr.¿r do Itabe¡aba

(Mesoprolelozóico), que constittli a b¿rse das supracrustais e subdivicle-sc nas fornt¿ções Morlo cla pedra

Pteta, bas¿rl e vttlcanossedilrtenta[, NI]¿ìrìguçu, r'epresentacla poI se(limentos manganesíferos e

carbonáticos, e Pirucaia, composta por.sedimentos clásticos mais quartz-osos,

O Glupo São Roquc (Neoprotclozóico) loi calacterizado na regiiro como posicionardo

discordantementc sobre o Grupo Selra tlo Itabelaba atr¿ìvés de zonas de empur.rão. Bstá representado pol.

uma seqüência pl edomiûantemente metâssedimentar onde foram indiviclualizaclas, na base, ¿ì Formação

Molr'o Doce, contendo n.ìet¿ìrcóseos e metaconglomelaclos depositaclos em arrbierìLe cle leques ahrviais, e

a Fotmação Pilapola do Bom Jesus, cle ambiente vulcanossedimentâ[ e com colìtribuição cálcio-pelítica e

c¿ìÌbol'ì¿itica. Seguc a cleposição da Formação Botufnna, que apresentâ melarenitos feldspáticos e

quartzilos depositados em ambiente litolâneo e que gracla para clepósitos cle base cle t¿rlucle con.t

tl]ctapelitos títmicos mais g¡ossos e proximais que constituem a Formação Èstl.ada dos Romeiros. e cle

rretapclitos nt¿ris finos e clistais da lrorr¡¿ção piragibu, na poqãro superior..

Nas supr¿ìct tls l¿lis vetificou-se qne não ocorre a gladaçãro do met¿rmorfismo, senclo iclentificarlos

clois conjltntos cle tochas atètaclos pol gr'¿ìus melamórl'icos e cletbrmações clistintas, quais sejam: os grupos

Serra clo It¿rbelab¿r e São Roclue.

No Grupo Setra clo It¿rbelaba, as rochas met¿ìbásic¿rs tôm paragênescs rlc grau móclio, se¡¿o clue

preclonrinaLam dttL¿tnle a S¡ condições de fácies anfibolito com valiações parra f¿'rcies epídoto-anfibolito,

na porção stll da área, até anfibolito superior, sublãcies almanclina-anlibolito, na r.egião clo S¡oct Gtanítico
Tico-Trco A iclentificaçiro cle ci¿rlita sin-S¡ parcialmente tlirûsformaclâ pala sìlimanita clural.ìte ¿ì evo¡.rção

clo met¿¡morl'ismo ptogressivo lìos metapelilos e metapsalnitos clo grupo pelrnitiu clel,i¡ir â pressito como
irrtc¡ntetliiiliir,..m lcgirne ÌJu¡l.owitrno.

A foliação 52 do Grtrpo Se¡ta clo Itaber¿rb¿r é intens¿ì e muitas vezes podr: ser c¿ìr¿rctcrizacla como
milonítica. O nletamorlismo rra 52 também se clesenvolven em tãcies anfibolrto, mas em p.essãro

lelativâmente mais baìxa, cat¿rclct'izacla cleviclo à aLrsônci¿ de cianil¿r nos metapelitos ltestc evenlo, Nas

lbliações 53 e Sa, o Grupo Serra do Ilaberaba sot'leu rctrometamorlismo em conriições de lãcies xisto-
veLde, com cristalização de actinolitâ, epícloto, clorita e calcita nas lochas metabásicrìs, enquanto que nos

nÌel¿ìpelìlos e metapsamilos se desenvolveram muscovit:t, clorita e quar,tzo e, m¿rìs ra|amente, biotita.
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O Grupo São Roque ¿ìpreseÌìt¿ì, nas rochas metabásic¿rs, palagôneses típicas de fãcics xis¡g-velcle

na foliação sL, tanto na I'-ormâção Pirapora do Bom Jesus, base do grupo, como uas I'ormações Estr.acla

clos Iìomeiros e Pilagibu, rìo tollo, olìde é comnm ocolrer clinopiroxônio ígneo preseLvaclo. Na fbliação S2

houve poucas vatizrções das condições fisicas, mas a cristalização mais lblte cle epícloto e clolita cletine o

t etrome tamorfismo.

Dur¿rnle o desenvolvimento cla foliação Sr uos met¿rps¿rmitos das formações Mo¡.o Doce e

Bottt¡un¿r e nos metapelitos e metarritmitos das formações Estlada dos Romeiros e Pir.agibu o gra¡

melamórl'ico atingiu apenas a zon¿r cla clorita, A biolita somentc estlt prcsel'ìte em metarcóseos ou em

rochas ricas em felclspato potássico enquanto que nas intercalações de metapelitos hti zrpenas clorittr,

ildic¿urdo c¡ue a zoua da biotita não lìri alcauçada nos litotipos clo Grupo São Roque. Nas foliações 52 e Sr

nõo tbr¿rm constât¿ìdiìs nltdanças significativas da conclições físic¿rs, senclo clefinido o retrometamorfislno

com base na ctistalização menos abundante de biotita 52 na fÌolmâção Mono l)oce e cle ser'ìcila nas

lolmações Estr¿rda clos lìomeiros e Piragibu.



The main ptrrpose of this work was the pehoglaphic chalacl.erization oI Serra clo Itaberaba ancì

,São Roque gronps, nolthwesteln ftom São Paulo City.

Petlographic stuclies emphasized minerals and foliations relatìons (microsrrr.rcttual analysis)

accompaniecl by metamorphism s¡udies t'ol lithostr'âtigl aphic charâcterizatiolr of São lìoq¡e antl Scr.r.¿r do
ltaberaba gronps.

Thesc plocedurcs allowed to demorìstÌate the cxistence of Sl]r.r¿r cto ltaberaba Gr.oup

(Mesopt'oterozoic), which is the slrprâcrustals b¿rse and is folmecl by the Mono rla pec¡a pleta Formation,
volc¿ìnosedimentary, on the bottom, Nhanguçu For m¿rtion, l.ep¡esenter:l by car.bonaceous and Mn-rich
sediments, and Pirucaia Fo'mâtio', composed by clastic sediments richer in quartz.

'l'he São Roque Group (Neopr otet ozoic) overlaps the Sena do lt¿rberaba Gr.o¡p through thrL¡.st

sheat zones and constitutes a Brasiliano geotectonic rrnit. It is replesented by a metzrsecliment¿ìry sequence
where wcte identified, on th¡: bottom, the Mon'o l)oce FÌormation which contains metarkoses and
met¿ìcolìglomer¿ìtes deposited in ¿rlluvial fan environment, ancl the Pirapora do Bom Jesus Fornration,
volc¿rnosedimentary with calcium-pelitic ancl caLbonaceous contl.ibutions. Atìer that occul.r.ed the
Bottlruna Folmation deposition, with felclspathic metasandstones and quartzites deposited in coastal

cnvirotlment, that grâdes to continent¿ìl slope base deposits with coarser ancl mole proximal r.hylhmic
met¿lpelitcs (Estrada dos Romeiros Fofmation), besides finel and more distal metâpelites of the piragibu

lìormation, olì the top.

Ï'he suptacrustals {lo not show lnetamolphism graclation. Two gfor.t¡ts afl,cctecl by cliffer.ent
metamotphic gtades atrcl clelormalion events whele identiliecl: tl'ìe Sclr¿t do Itaberâba ancl the São lì.oque
Glor.rps.

The Selta do lt¿rberaba melabasic tocks present medium mctamor.phic glacle par.ageneses with
anfibolite vatying to epiclote-anfìbolite facies pleclominating druing Sr in the southe¡r por.Lion of the area

and sttpetior anfìbolite fircies, almancline-anfibolite sublicies, in the Tico-Tico Gr.anitic Stock region. The
preseuce ol' kyanite syn-S¡ partially ttanslblmccl to sillimanite cluling the progressive metamorphism
cvoltttitlll ill metapelites ancl metarpszrmites of the gfoup points to intermecliate pressnre in Banowiano
legimc.

The Setta tlo ltaberaba Gtonp 52 tbliatìon is intense and many times can be ch¿u.acterizecl as

rnylonitic. The 52 metamorphism has also dcvelopecl in anfibolite facies, but under ¡elatively lower.
plessure ¿ìs indicated by the absenoe o1'kyanite telatecl to this eveut in the metapelites, l)ru.ing 53 ancl Sa

clcform¿rtions llìe grotlp stll'letecl letrogtacle metamorphism under greenschist f¿rcies conclitions, with
crystallization of actinolite, epidote, chlorite ¿rncl calcite in met¿rbasìc rocks whereas iÌì metapelites ar.ìd

metaps¿ìmites muscovite, chlor.ite, qualtz and, rarely, biotite, developed.

The melabasìc rocks of the São Roque Group presenl paragenesis typical of greenschist facies in
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S1 loliation both in the Pilapota clo Bom Jesus Formation, on the bottom, and in the Estr¿rcla clos Romei¡os

ancl Piragibu Formations, on the top, where thc occurrence of preserved igncous clinopyroxe¡e is

common. Duling 52 clefotmation thele were few changes in physical conditions, ancl the abundant epiclote

ancl chlorìte clystallizatìon clefines the r.etrograde tnetamolphisrn.

Metamotphic glade achicvecl jusl tlìe chloritc zone cluring tlìe Sl event in the merapsamites of
Mot t o l)oce ând Bohu llrìâ Fo¡mations and in lhe metâpe lites and nreta,:hythmites of Estrada clùs

llomeitos ancl Pitagibr.r Form¿rtions. Biotite is plesent only in metarkoses or potash felclspar-rich rocks

whereas there is just chlorite in lhe metâpelites which ¿rlternate with them, inclicating that the biotite zone

was not re¿ìched in São l{oque Group lithotypes, It wele not iclentifiecl significant changes in physical

contlitions in 52 and S'¡ tbliations, and rettograde metamolphism was delined based on the lesser Sz biotite
ancl sericitc ¿rbnnclauces in Morro l)oce Fo¡mation ancl Estracia dos lìomeiros ancl piragibu Form¿tions,

respeclively.
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Foto c - Metabasitos da Formação Pirapora do Bom Jesus com esrrutur¿r tipo pilLow k'tt
parcialmente destruída por cisalhamenlo de baixo ângulo encaixaclo na descontinuidacle clo
mzttertal interpiLlow,r. Aflolamento do ponto RP lZZ5 .................... .........................2]r)

Iioto D - Rochas c¿rtbonáticas dzr Fot mação Pirapora do Bom Jesus contenclo malaquita snpér.ge¡a
disseminada derivada da alteração cle calcopirira. Aflolamenro vL 1063. Topo ào afloiam-enro

I'-oto E - Quartzitos da Formação Boturun¿ì com estratificação cruzada tangencial na base e com
veios de quarrzo remolizados nos estratos. Topo em posição normal apontado pelo cabo clo
martelo. Afloramento do ponto CV 830..,...,...,..,,..,..,. ,.....,...,,,,,..,2'3g

l'oto F - Quartzilos da b¿rse do Mor¡o do Boturuna com estratificações pìano-paralelas sobrepost¿ts
às estratificações cruzadas ripo espiuha-de-peixe. Afloramento do ponto Vt 7g5, ................"..,...,......,23g

Foto G - Nível clo metâpsamito grosso da Formação Boturuna contendo seixos angulosos cle rocha
filítica representando possíveis gretâs de ressecação retrabalhadas ou nível cle ørnibalismo co¡n
des|l'uição de estrâtos a|gilosos. Af'loramento do ponto Cy B27B .......................,...23t)

PRANCHA 02



Foto H - Metaconglomerzrdo da Unidade Metarrítmica da Formação da Estracla clos l{omeiros
apresentando mâtriz arenosa fina e exibindo seixos e calhaus angulosos cle quartzo de veio e ¿e
metâssedimentos manganesíferos ma¡l.om-escu¡os, Ailoramento áo ponto Rp l24l ..,,.....,,,. .............23r)

PRANCHA 04

Foto A - Filitos com esttutura laminacla a bandada cla Unidade Metapelítica da Formação piragibu
com intercalações de leitos com até 1,5 cm escuros e grafitosos, Notar clivageÅ de fraiLua
paralela zì lapiseira com filmes mais escuros dado pela alteração de clorita, Àflo.orn"nro ,io

Foto B - Filitos bandados alterados ricos em clorita da
espessut¿ì decimétrica roxas e porções mais decompostas

f'oto C * Aspecto geral da fäcies m¿ris comum dos maciços granitóicles que ocor.rem na iiu ezr,
Amosrr'¿r do Granodiorito Barueri dos arredores cle Santanã do parnaíba. ponto sp g26A ..,...,,.....,,...241

lìoto D - Metarcóseos da base do Mor¡o Doce milonitizados e associados às zonas cle cisalhamento
tle empu'rão de baixo a médio ângulo relacionadas à corocação do Grupo sao Roqu" sãbL" o
Glupo Selra do Itabelaba .,... ,.., ,.. ,,,,.......,,.........24 t

Foto R - Xistos pelíticos da Fotmação Morro da Pedra Preta com dobras recumbentes e falhas cle
mé^clio ângulo com venulações de qualtzo associaclas ¿ro cisalhamento de empurrão. p"üi" Sr

Foto F - Milonitos do Maciço Granitórcle ltaqui afetado pela Zona cie Cisalhamento 'laxaquarzr.
Notar o mergulho suvertical e as estruturas s-C, mais.o-un, nu porção inferior esqueråa cra
i'oto, Afloramento do ponto JA g9l .........,.......,... ,....,,..................241

Foto G - Ult¡amilonitos da Fácies Itapevi do Maciço Granitóide Ibiúrna exibindo foliaçào
milonítica de baixo ângulo posteriot a foliação miloníiica associacla à transcorrência, ponro JAc)q5

Foto FI - Seclimentos te¡ciírrios cotrelatos às formações Resende e São paulo expostos n¿r altlu.a dokm 34 cl¿r Rodovia dos Bandeirantes, Notâr as flhas ¿rssociaclas que colocam toAo o iuJo',.,*
pâcote ârenoso e outro de argilitos, Aflor.amento clo ponto CB I146..,,...,..,,. .........24t

PRANCHA 05

lìoto A - Textura blastofítica em hornblcncla anfibolitos da Formação Morro cia pedra preta (GSI).
obselvar inclusões de cristaìs de plagioclásio nos por.firoblastos de hor.nblenda 

"o,,,, ìorru,,
leliqrriar ígnea ptesetvada, mas tect istalizaclos "- grâos menores. Com analisaclo¡. Lado maior.-
2,8 nrm. Amostra do iìflor¿ìmento PP 19..,,...,..,..,.... .,,,.................243

F-oto B - Hornl¡lenda-hornblencla./actinolita anfibolito pouco folìaclo da Formação Morro cla peclra
Pretâ (GSI). Notar porfiroblasto de anfibólio 

"om 
nú"leo vercle-claro (trornbten¿a-actinálìra) e

borda ve¡de-escura (ho.nble'da). Sem anarisaclor. Lado maior - ì, + ,o','. À,nori.,,' ¿o
aflo¡amento SP 6438, próximo ao Maçico Granitóicle Ìtaqui,.,.........,... ,,.................243

Foto c - Ho¡nblenda anfibolito da Fo.mação Morro da pedra preta (GSI). observar possível
recrislalização de hornblenda sin-Sr em aglomeraclos cle c¡istais."noì", á" ¡ornUten¿i sin-sr.
Notar subordinadanellte ¿ì presenç¿ì cle biotita, ilmenita e titanita. Sem analisador, La¿o mliu. -
-5,5 mm, Amostra proveniente do aflor.amento TT gg..,..,..,...,.....,..,,. ...,....,..............243

Foto D - Hornblenda-hornbrenda/actinolita anfibolito cla Formação Mor¡o da pedra pretâ (GSI)
pr'óximo do Maciço Granitóide itaqui, Notar gran,lação r.elmivamente -ui, g-.*- 

" 

-'t"'*tu.n

reliqüiar intergranular (gabr'óica), onde estão p."r"ruádo, crist¿ris de ptogio"tãrio tuùuio,.". 
"gemínados. Com analisador, Lado maior - 2,g mm. Amostra clo afloramento ðV j66.........,,.............243
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Foto E - Hornblenda xisto da Unidade Metabásica da Formação Morro da Pedra Preta (GSI), afetado
por forte foliação milonítica, Notar cristais de hornblenda sin-S1 um ponco mariores com
disposição aproximada N-S rotacionados ou transpostos por cristais menoles cle hornblenda S2/S,,,
orienrados na direção E-w. sem analisador. Laclo maior - 5,5 mm. Amostra do afloramento pp

Foto F - Granada holnblenda anfibolito da Formação Mor¡o da Pedra Preta (GSI), oncle são visrrs
ct istais subeuédricos de grzrnzrcla sin- a pós-S2 em eqr.rilíbrio com hol.nblencla. Amostra provenientc
clo ponto 'lr 79, pr'óximo do conrâro com o ,sro¿,t Granítico Tico-Tico, Noiar. núcreos
poiquiÌoblhsticos na granacla com inclusões de ilmenita, qualtzo e plagioclhsio e borclas maciças
associaclas ao reequilíbrio pós-S2. Sem analisador. Lado maior - 2,g mm...,,,..,....,.,,..., .......,.....,......,.243

Foto G - Hornblenda anfibolito cla Formação Mor¡o cla Pedra Preta (GSI), À ciireita, observar.
porfiloblasto de diopsídio S¡ instável e uma matriz composta por hornblenda 52 e cristais menol.es
reclistalizados de plagiocl/rsio S2. Com analisador. Laclo maior - 2,8 mm. Amostra do afloramento
PP 927, a sudoeste do S¡ock Granítico Tico-Tico ......,..,. ..............243

Foto H - Hornblenda anfibolito da Formação Mo¡ro da Pedra Preta (GSI) cìos arreclores do Stock
G¡anÍtico Tico-Tico. No centro, ctistal cle hornblenda S¡ (em secção basal) parcialmente envolviclo
por hornblenda sin-S, orientada segundo essa foliação. Matriz 

"ompoJto 
essencialmente por

crisràis de plagioclásio menores e ¡ecristalizados, sem analisador, Laclo maior - 2,g mm. Amostrâ
clo afloramento PP .5148 ..,...,,,.........................,243

PRANCHA 06

Foto A - Flornblenda anfibolito da Fìormação Morro da Pedta Preta (GSI) alètacìo pela foliação
miloníticâ S,. Notar bandamento composicional com intercalações de lâminas e finas bandas ricas
em hotnblenda orientada e oulras contendo plagioclásio recristalizaclo em cristais menores. Sem
analisador, Lado maior - 5,5 mm. Amostra do afloramento TT 56g, próximo do stock Granítico

Foto B - Metarufo bhsico da Formação Mo'o cla pedr.a preta (GSl), que petl ograficamente
correspon(lente a um hornblenda xislo Observar banclamento metamórfico 52 com oì cristais cle
homblenda orientados paralelos à estl'utul¿r S¡/S¡. Estrutnra malcarcla pela intercalação de fìnos
leitos com variações da granulação e do volume de hornblencra, ora cóm cr.istais -ii, g.orro, 

"mais comuns, o¡a mais finos e mais raros, com analisaclor. Lado maiol - 2,g mm. A¡iostr.a cro
¿rfloramento PP 5'72..,...,......... .................,,.,.....245

l:roto C - Iìocha met¿rvulcanocl¿íslic¿ì básica (cla Unidade Metabásica) da Formação Mor¡o cla pec¡.a
Ptcta (GSI) localizada pr'óxima do Maciço Granitóide Cantareira. Notar cristals de hornblenda 52
ìÌìenores e fortemente orientados associados à milonitização que transpõe porfiroblastos cle
hornblenda-actinolita s¡ (núcleos vercle-craros), sem a*alisaåor. iado maiôr - i,+ .n,n, Amosrra
do ¿ìfloramento pJ 879.,..,....,...,... ................,.....245

F-o!"_ P - Clotita xisto plesente nos melasseclimentos tufíticos cla Formação Morro da pedrâ preta
(GSl) Notar que a clo'ita pouco pleocróica a íncoror sugere composição magnesiana. prescnça
rel¿ìtivamente abttndaute cle minetais opacos e raro. 

",istois 
dà quarrzo. 

"Obserua. 
folìoçin

milonítica com feições tipo s-c onde finos c¡istais orienraclos de clorita S2 transpõem uma foliaç¿ìo
prévia S¡ constituída por cristais maiores de clorita, sem analisadores, Lado maior - o,i mm
Amostra do afloramento SP 645 .,,.,,...,..,...,,..,.. .........................,,245

Foto E - Rochas calciossilicática cla Folmação Morro da pedra preta (GSI). No ccntÍo e à esquerda o
amplo predomínio de cristais de tremolita-actinolita orientaclos segunclo a 52, além de u¡r fino
leito onde concentram-se cristais glanulares de clinopiroxênio e- ortros dã microclínio com
geminação em gracle, À direlta,. prédomina flogopita sin-S2 e leitos formados na essô'cia por
clinozoìzita. Com analìsador. Lado maior - 2,8 mm. Amostra clo afloramento Sp 620........,.....,......,.245



Foto F - Aspecto m¿ìis comum das rochas calciossilicáticas da Formação Moruo da Pec¡.a Prera
(GSI) com interc¿ìlações de lâmina vercle-escura (à direita) composta principalmente por biotita,
minetal opaco e qualtzo, com epídoto, lremolit¿r e allanita suborclinados, e lâmina veicle-clara (à
esrluerda) conlendo actinolita, epídoro e cluartzo, além de hofliblencla prismhtica, clinopiroxônio e
clinozoizita, Sem analisaclor. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do ¿rfloramento pJ lO9 ........................245

l'-oto G - Rocha calciossilicática da Formação Morro da peclra preta (GSI). No centlo ocorre um
quartzo-flogopita xisto orientado segundo a foliação 52 e estão presentes plagioclásio, clinozoizita
e aLlanira sttbordinaclos, Notar n¿r par:te inferior, forte cristalizaçãro de cliopsídio, titanita e cr.israis
maioles de flogopita, todos cle tendência granular e pouco orientadàs, sr.rgerinclo possível
sobreposição cle metamorlismo de contato pós-s2. com analisaclor. Lado maio¡ - -í,5 *.n,
Amoslr'a do ponto CV 761 ..,..,..,,......,..., ...........245

fiolo l'l - Muscovita-biotita xisto presente nos xistos finos a muito finos da Formação Morro cl¿r
Pe(lrâ Pleta (GSI). Observar o bandamento metamórfico Sz marcado pela fbrte orientação cfos
c|istais de biotira e pelos leitos |icos em quartzo dobrados intrafolialm;nte (S2 par.alelo a s,/S¡,
posleriolmente crenulados pela foliação S¡. Com analisador. Laclo maior - 5,5 mm. Amostria clo
iìflor¿rrìento IJP 5 /1

Foto A * Porfiroblasto instável de andaluzita sin-Sr presente nos muscovita-biotita xistos (xisros
finos rítmicos) da Formação Motto da Ped¡a Preta (GSI). Notar que o porfìroblasto esrá corìado e
transformado nas bordas para cristais de sericita/muscovita fin¿t orientados segunclo a lbliaçâo
S2/Sn, Com analisado¡. Lado maior - 1,4 mm. Amostra do afloramento BT 691 ,,-..,,....... .................241

Foto B - Biotita-estaurolita xisto com granada da Formação Morro da pedra preta (GSI), Notar os
poiquiloblaslos de granada e de estaurolita com inclusões orientadas sugerinào c¡escimento
prefelencial taldi- a pós-s2, dispersos em uma matriz rica em quartzo e minerais micáceos
orientados segundo a foliação S1s,,,. sem analisacror. Lado maior - 5,5 mm. Amostrâ doâfloramentoPP2z"..............................24i

Foto C - Aspecto comum da foliação Sr/S,,, dos rliotita-mrscovita xistos com agregatìos grossos cre
librolit¿r da Folmação Mono da pedra prera (GSI). obseLvar par.es Ss e s", f'o.,ias sifmoiclais e
forle cristalização de fibrolita segundo a S.. Nos cristais de qualtzo predominam borcla! retilíneas
devido à dissoh.rção e recr istalização. com analisaclor. Làdo maior.- 2,g mm. Amostra iro
¿rflo¡amento PP 509,..,,,..,...,...,..,., .....,,.,...........24j

Irolo D - Aspecto geral da clivagem cle crenulação 53 que afeta a foliação S2/S. dos biotita-muscovira
xistos com agregados grossos de fil¡r'olira cla Formação Morro áa pedra preta (GSI), ger.ando
dobras fechadas onde podem ser vistos arcos poligonais formados pelos minerais -i"á"Ëo. ¡lnporção inferiol diteita, observal porl'iroblasto de fib¡olita contido na foliâção 52. Com nnnll*¿o.,
Lado maior - 5,5 mm, Amostra do afloramento TT g5.,.,,..,..,............, ........,...........24..1

Foto E - Aglomerados grossos cte fiblolita sin-Sz presentes em xistos pelíticos da Formação Mor.r.o
da Pedra Pretâ (GSI). A fibrolita exibe hábito fibror¡adiado a acicular e pocle ser obse¡vaclo o
olescimento epitáxrco com biotita. Na porção infe¡ior clireita ocorrem cristais prismhticos finos cìe
sillimanita ca¡acte¡izados como sìn-s1, sem analisaclo¡. Laclo maior - t,,i mm. Arost,.n ,lo

lìoto F - B iotita-muscovita xisto com porfiroblastos de biotita e magnetita cla Formação Morro d¿r
Pedra Preta (GSI). Na porção centro-esquerda, observa-se porfirãblasro de biotita .i"-iì 

", 
n^

lcgião superior diteita, ocorre um agregaclo porfiroblástico clá biotita e magnetitâ, ornuo, 
"*it 

in¿o
somb¡a de pressão, devido à sobreposição da xistosidâde s2 marcada pela Ãarri, ir"n ". q,.,ortro .
muscovit¿r orientados Sem analisador, Lado maior - 5,5 mm. Amostra do ponto w lll ..1 . . . .zql

PRANCFIA 07
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Foto G - Grafita-muscovitzr xisto da Formação Mor¡o da Pedra preta (GSI), Notil que o qual.tzo
concenlra-se em finos Yeros (.metacherl?) onde tem granulação relativamente mais grossa.
obselvar a orientação dos mine¡¿ris micáceos segnndo a foliação s2 que está dobradi pela
clivagem cle crenularção s1 geran(lo até dobras fèchadas. sem analisaclor, Lado maior - 2,g mm.
Amostt¿r coletada em uma iutercalação jr.rnto aos metassedimentos tufíticos no afloramento pp

Iìoto LI - Tulmalinito dâ Formâção Morro da Pedra Preta (GSI), Detalhe cle um leito essencialmenre
turmaiinítico oncle a lurmalina apresenta-se zonacla em secção basal cxibindo o centro verde e
borda verde-acastatlhacla ou vetde-escu¡a, Cristais de quartzo e de mineral opaco estão pl.esentcs
muilo subordìnadamente, Com analisador. Lado maior - 2,8 mm. Amostra cloiflor.amentå pp 94...,24i

PRANCFIA 08

Foto A - B iotita-tulmalina xisto intercalaclo nos metasse climentos tufiticos e xistos pelíticos cla
F-o.mação Morro da Pedra Preta (GSI). Nas porções superior e inferior observam-se leiros
fbrmados essencialmente por tr"trmalina e biotita com quartzo subordinado. No leito cenhal a
turmalina se associ¿r essencialmente ao qu¿rrtzo. sem analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra
clo afloramento PP 593 ,...,.....,...,. ........,...,.,..,..,,249

Foro B - Metaüiólito da Þ-ormação Mo¡ro da Pedrâ Preta (GSI), Observar fenocristais reliquiares cle
quartzo bipiramidais com faces ¡etilíneas e/ou corroídas e preenchiclas por matriz quartzo-
michcea. Alguns fenocristais estãto r ecrist¿rlizaclos e se nota a exiinção ondulilnte. A rnatr.iz, lìna a
muito fina, é composta por qua.rtzo, tèldspato potássico e plagioclásio recristalizados, além cle
minelais micáceos o.ientados segundo a foliação S ¡. com analisado¡, Laclo maior ,. 5,5 mm.
Amost|a do ponto SP 6,43y'^........,,..,,..,.. .,..,.......249

Ir-oto C - Metarriólito da lr-ormação Mo¡ro da Pedla Preta (GSI) exibindo fenocristais de fedsparo. O
ln¿rìot deles mostla uma textula granofírica devido ao interclescimento cle feìdspato potássico e
qua|tzo, intlicando uma origem subvulcânica, Com analisador. Lado maior - 5,5 mm, Àmostla clo

froto D - Metapelito calcífero da Formação Nhanguçu (GSI), lbrmado principalmente po. mnscovita,
fìogopita, grafita 1 catbonato, Pode-se notâr que os clistais cle quilrzo àco¡re¡ snbordìnaclos e
estão alongados segundo a fbìiação 52. Na porção sr.rperiol clireita são vistos finos cristais de
ca'bonato concentrados com os de quarrzo. sobrepõe-se à 52 uma clivagem cle cr.enulação s3. com
anaÌisador. Lado maior - 2,8 mm. Amostra do afloramento Sp 494...................,.........'. .......... .....24g

Foto E - Merapelito calcífero da Fornaçáo Nhanguçu (GSl) rico em carbo'ato. observar.-se
irltercâlações de leitos ricos enì carbonato sin-s2 e outl.os ¡icos em quartzo e flogopita também
orientados na foliação s2. Sem analisaclo¡. Lado maior - 2,g mm. Amostra ao,eliao 

""iru"l 
¿o

¿'rrea do afloramento sP 647 coletâda em umâ intercaração junto às rochas carbonátiãas ......,......,,.....24g
Foto F - Rocha calciossilicírtica da Formação Nhanguç' (GSl), Notar na porção superior a presença

cle clistais de escapolita (com cores cle interferência amarelo e cinza), går.ajos a partir cla,ilteruçuo
cto plagioclhsio. Nas potções central e inf'erior ocorrem cristais de tremolita e de cliopsídio (cor.cle
interfer'ência cinza). com analisacror'. Laclo maior'- 2,8 mm. Amostra do afloramelto sp 6t).....,...,.2rtr)

rroto G - Tremolita mármore da base cla Formação Nhanguçu (GSI), observar porfiroblastos cle
tremolita com forma tendendo a fibromadiada dispersos em matriz carbonática. Com analisado¡,
Lado maior'5,5 mm, Amost¡a coretada em um corpo renticurar imbricado tecronicamente na
Unidade Metabásica da Formação Morro da pedra preta (GSI) no afloramento pJ gi'g .............,,...,...24g

Folo H - Aspecto geral dos xistos quartzosos da Formação Pimcaia (GSI) fbrmados principalmente
por qualtzo e biorita. Notar a presença de grãos e grânulos de quartzo com as formas clásticas
pteservaclas porém recrislalizados. A orientação da rocha é dacla póla isorientação clos cristaìs ¡nais
finos de biotita da foliaçãro s2, com analisador, Lado maior - 5,5 mm. Amostl.a clo afloramenro



Foto A - Xisto quarlzoso da Formação Pirucaia (GSl) formado por quartzo, biotira e muscovìta,
Nolâl na porção cent¡o-inferiot a foliação S¡ reconhecida pelo arranjo menos orientado dos cristai¡
de biotita e de quarrtzo que tambóm são maiores, Na região superior preclomina a foliação Sz/S,,,
que, mais intensa, lruncâ os ctistais prévios e p|opicia a cristalização cìe muscovita, biotìta e
quârtzo mais finos e fortemente orientaclos. sem analisador, Laclo maior - 1,4 mm, Amostr,a clo
aflo¡amento fi 526........................ .,,,.,,,.....,.,...25l

Foto B - Detalhe dos xistos quârtzosos cla Formação pirucaia (GSl), onde se observa biorita e um
c|istal euédrico cle cianita, ambos sin-S¡. Notar que a cianita possui uma provável inclusão cle
rLrtilo r'óseo no centro e de miner¿rl opaco nâ bo¡da. Sem analisaclo¡. Laclo maior - 0,7 mrn,
Amostla do ponto'I"l 88lB ,....,...,...,,,.,,..,,.,.....251

[ioto C - Metarcóseo da Formação Mono Doce (GSR), Notar no ceÌìtro polfiroclasto de plagioclásio
com a geminação múltipla preservada e frarurado pela foliação s,". À direita, porfìroClasto cle
feldspato potássico com faces retas indicando pouco transporte. Observar matrìz intensamente
recristalizadâ pela foliação milonítica Sr/su,, onde predominam muscovita e biotita, além ilo
quallzo e plagioclhsio subordinados. C¡istais maiores de biotita estão plesentes junto ao
plagioclásio porfiroclástico, São vistos ainda alguns clastos de quartzo, Com analisadì1.. Laclo
maior - 5,5 mm. Amostra do aflo|amento PJ 17D (região do Morro Doce) ,,....,...,,...,,..,...,,......,.,.,,..,25l

Foto D - Metatcóseo dzr Fornração Motto Doce (GSR). Notar porfìroclastos euéclricos de
plagioclásio com a geminação múltipla preservada e fraturados pela foliação milonítica S,,,, À
esquerdar, observa-se ontro potfìroclersto de plagioclírsio subarreclondacio. Os porfir.oclastos
ocorrem dispersos em uma matriz lin¿r a muito fina rica em biotita ao* rnur"ouìtn e quattzo
s*bordinados, orientados segundo a foliação S¡/s,, com analisador. Lado maior -:,5 mm,
Amostla do afloramento PJ l7D (região do Morro Doce)...,,..,...,,...,. ....,,,....,.,,,,,....25 I

fioto E - Metarcóseo da Formação Molro Doce (GSR) com polfiroclasto de felclspato potássico na
porção supefior parcialmente recristalizado cm crist¿ris menores nas borclers, mzrs senclo possível
reconhecer a lbrma reliquìar'. No centro, outro porfir.oclasto exibe faces euédriåas, os
porfiroclastos estão dispersos em uma mâtriz fina formacla por biotita, quartzo (e felclspato
|ecristalizaclo), muscovita, magnetita e epidoto. com analisaclor. Lado maior - 5,5 mm, Amostr.a
clo ¿rflo¡amento BT 104 (região do Mor.r.o do polvilho)..,..... .,...,...,,..,,..........,.,,.,.,...2.5 I

Iìoto F - Metarcóseo da Formação Morro Doce (GSR) com porfiroclasto subeuéclrico cle feldspato (zì
csquelcla) e com fragmenro lítico de grânitóide (à direitâ), disper.sos em uma marriz iina
palcialmenle pteservacla da n.rilonitização, cor.rstituída por quârtzo e felclspatos l.ec¡istâlizados,
com biotirâ, muscovita e epidoro subofclinados. com analisaclor, Lado maioi - 5,5 mm. Amostra
do âflor¿ìmel'ìto BT 100 (região clo Morr.o do polvilho).,....., ..,,...,..,,..,,......,.,,..,..,.,,,251

Foto G - Metaconglomerado da Formação Morro Doce (GSR), obervar, à crireita, um fragmento
líttco de granitóide com cristais de feldspato semelhantes aos observaclos como porfiroclas:t,os nos
nìetarcóseos Notar nâ porção inferior-esquerda que a matriz é rica em biotita 

" 
å"o.."nl dispersos

peqrìenos clastos de lèldspato e de qualtzo. com analisaclor, Lado maior - 2,g rnm. Amostr.a ctcr
afloramento BT 105 (regiãro do Morro do polvilho)......,. .,.....,.....25 I

F-oto H - Metaconglomerzrdo da Folmação Molro Doce (GSR). Notar no centr.o um fragmenro lírico
rle rocha meta-intel'mediária, provavelmente um metandesito, rico em cristais ripiformes cle
plagioclásio. Na bo¡da do fragmento hh forte cristalização cle epidoto. Na matl.iz clo
me t¿ìconglomerado, à direita, observam-se clasros euéclricos cle felclspato potássico e <le
plagioclásio. com analisador, Lado maior - 5,5 mm. Amostrâ da base clo Morro boce (Túnel do
Rodoanel, altura do km22,5 da Rodovia Anhangüera)..,.,..,,..,..,...,.. . .. . . ZS I
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Foto A - Metaconglomerado cla Formação Morro Doce (GSR) com porfiloclastos euéclricos a
subeuédricos de plagioclásio e de feldspato potássico, semelhantes àqueles presentes nos
metarcóseos e metarenitos arcoseanos das regiões dos morros Doce e clo polvilho, com
analisador, Lado maior - 5,5 mm, Amostra do ponto pJ l7A (região clo Morro Doce)...,....,..,..,,..,,.,.253

Foto B - Clinopiroxênio-tremolita/actinolita da Formação Pirapora do Bom Jesus (GSR). Observar
os clistais ripiformes de plagioclásio com geminação simples inclusos em fenocrìstal de
clinopiroxônio denotando um¿ì textura blastofítica. com analisaclor. Lado maio¡ - 2,g mm,
Amostr'¿r do ponto RP 8944.....,,..,...,,.... ......,....253

Foto C - Aspecto comum dos tremolita/actinolita-clinopiroxênio anfibolitos clas formações Estr.acla
dos Romeiros e Piragibu (GSR), Observar ¡eslos instáveis de cristais de clinopiroxênio castanho-
claro dispetsos em m¿rtriz fina constituída principalmente por agregados de cristais de epidoto e
ritanira. sem analisador. l-ado maior - 2,8 mm. Amostra do afloramento cJ 2g5 (Fårmaçào
Estrada dos Romeiros) ,,........253

Foto D - Tremolita/actinolita anfibolito da Formação Estrada dos Romeiros (GSR). observar
polliroblastos subeuódricos a anédricos de tremolita-actinolita com as extremidacles esfiapadas. À
direita ocorrem cristais de plagioclásio com a forma tabular reliquiar e outros de epidoto gran¡lar..
Na porção superior poclem ser vistos cristais anédricos de litanita parcialmente lencox-enizacìa.
Sem analisador. Lado maior - 2,8 mm, Amostra do afloramento JD 152..........................,....,...,..,,,...253

Foto B - Tremolita/actinoli ta anfibolito da Formação Estracla clos Romeiros (GSR) contendo
portìroblastos de tlemolita./actitrolila S¡ parcialmente alterados para clorita retrometamórfica S?.
Observar à direita, cristais de plagioclásio não mâis geminados inclusos nos porfiroblastos que
estão reeqrÌilibrados para albita. com analisador. Lado maior - 1,4 mm, Amosira do afloramento

l'oto F - Trernolita./âctinolita anfibolito com epidoto da Formação pirapora do Bom Jesus (GSR) e
que também ocolre nâs Formações Estrada dos Romei¡os e Piragibu. Observar a estmt¡ra maciça
e a tcxlur¿ì blastosubofítìca com cristais de plagioclírsio ripiformes preservaclos. Notar a alteraçiro
clos cristais anéclricos de tremolita./actinolita para epidoto gtanulât no ccntro e à dir.eita, e a
presençâ de titanita anédrica. sem analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do aflo¡amento vs

Foto G - Tremolita/actinolìta anfibolito (rocha metavulcanoclástica básica) da Formação pirapor.a clo
Bom Jesus (GSR) No centro nota-se um fragmento de rocha (possivelmente intermådiária;
contendo plismas tipifotmes de plagiocli'rsio, em meio a uma matriz cle gr.anr.rlação fina rica em
clis¡ais de tt emolita-actinolita. À clireita, ocorre um agregado constituíclo pãr cloriia e com epìcjoto
Ìro ceutro, representando possível amígdala recristalizada, Sem analisado¡. Lado maior - 2,g mm.
Amostra clo afloramento VS 373..,.,,..,,..,.,...,... ,...,...,..,,......,..,,.....2-53

Foto.H - Metarenito feldspático da Formação Boturuna (GSR) formaclo principalmente por quarrzo,
leldspato e muscovita. observar os grãos de quartzo e de felclspato iecrisializados 

" 
rr pou.o

olientados segundo a foliação S¡ (de direção NNE-ssw na foto) que tambóm marca a isorientação
dos cristais de muscovita. C)s clastos de feldspato (cor de interferência cinza) são mzris angulosos e
concerìtrâm-se à esquerda e, um deles, prese¡va a geminação em grade. com analisador, Laclo
maior - 2,8 mm. Amostra clo afloramento CV 773................ ..,..,,,..,...,..,..,,.,,,.,.,.,,..253
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Foto A - Rocha metabhsica shoshonítica da Formação Boturuna (GSR). petrograficamente
corresponde â um biotita xisto. Observat aglomerados arredondados (amfgdalas) ora preenchiclos
por qtlartzo (centro) ora formanclo uma espécie de corona com quartzo na borcla e um uúclco r.ico
em biotita (esquerda). Notat que a amígdala à direita encontra-se adelgaçacla pelas foliações S1/S2
superpostas. com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do ¿rfloramento pJ g20B iwsv/ do
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Foto B - Aspecto geral dos quartzitos das formações Boturuna e Estracla clos Rorneiros (GSR), Notar
â estrutura orientada pela foliação s,n que gerou nos cristais de quartzo, r.ecristalização e
estilamento Clastos mais grossos exibem extinção ondulante e podem apresentar cominiição
local, Com analisador, Lado maior ^ 2,8 mm. Amostra do aflo¡amento VS 3t6..,.....,,,.., , ....,.......,..255

Foto c - Aspecto geral dos metarritmitos da Formação Estracla dos Romeiros (GSR). observar a
intercalação de leitos ricos em sericita e que contém quaftzo fino snbordinaclo iporçé"s supe¡io. 

"rnf'er'ìor) com leito arenoso contendo grãos arredondados cle quartzo e uma matriz.ompórto po.
quâltzo, selicita e minelal opaco. com analisador. Lado naior.- 5,5 mm. AmostÌ.â clo aflòramento
CJ 169, de uma inlcrcalação dos netarritmitos na Uniclade Metapelítica cla Formação pir.agibu.,,.,,,.255

li¡to D - Qua.tzo-filito presente nos metarritmitos da Formação Esrr.ada dos Romeir.os (GSR).
observar zì esquerda, a clìvagem de crenulação (le direção N-S) ortogonal zì foliação sr.(E-v0 Â
di'eita, a crenulação evolui para uma foliação de transposição s,,, comì inlcio da ftrmaçìo de um
bandamento diferenciado com lâminas licas em quartzó e óntras ricas em sericita, Com analisaclol.,
L¿rclo m¿rior' - 0,7 mrn, Amostra clo ponto CJ 2j4......,,.......,...... ..., , ,..., , . .... ,.... . .. ... .. . .25 5

Folo E - Melâlenitos presentes na Unidade Metarritmítica cla Formação Estracìa dos Romeil.os
(GSlì), observar a estrutul'¿ì pouco orientada marcada pelo predomínio de cristais de quartzo com
rlluscovita fina./sericita subordinada. Nâ parte superior ocortem raros porfiroclzrstos cle felclspato;
no cefltro e a noroeste podem ser vistos porfiroblastos de clorita (oor de interferência anôi¡ala
cinza-azulado escura), Com analisadot, Laclo maio¡ - 2,8 mm. Amostra do ¿ìflol.¿ìmento CJ 162.......255

Foto F - Metaconglomet ado da Unidacle Metarrítmica da Formação Estrada dos Romeir.os (GSlì).
Obsetv¿rr a estrrturâ clasto-suportada com tiagmentos de rochá filítica (centro), cì" ,nernrÀìto izìdireita), de metarenito muito fino (à esquer<la, no topo e na base) e de quarrzit; fino (à esquer.da),
z ém de grãos angulosos de qualtzo, Mâtriz composta essencialmente pàr sericita 

" 
qio.trå .rito

1ìno, Com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do afloramento JD 153....,,........,,,,..,.,,.....,,,...255
Foto G - Rocha metacarbonática da Formação Estracla dos Romeiros (GSR), fbrmacla essencìa¡nenre

por carbonato com sericita e minerais opacos muilo subo¡dinados. Observar a foliação S¡ (direçãro
Nlr-sw na foro) clada pela isolientação clos cristais de calcita e do mine¡al -r"a."n.'Àtgun.'porfirobLastos euéclricos de pilita ìndicam crescimcnto pós-S 1. Com analis¿rclor.. Laclo rnaior i z,gmlr' Amostr'â clo aflo¡amento vs 916 D, próximo do contato das unidades Metaca¡bonática e

Foto FI - Ardósia da Formação PiLagibu (GSR) com m¿ìtriz rica em cristais cle clorita orientaclos
segundo a foliaçãro S¡ (NNE-WSW na foto). Notal a presençâ cle gr'ãos de biorita detríricâ marrom
rotâcionados pela foliação Sr e em parte reequilibraclos para cloriia sin-S1. À direita, porfiroclasro
maio. de muscovita com sombra de pressão parcialmente reequilibrado para cloriia'sin-S¡. Sem
analisador. Lado maior- l,4mm.Amostradoaflo¡amentoJDZO..... ............. ........ .., - . Z:-l



INTRODUÇÃO

A geologia clos ¿r¡redores da cidade de São Paulo tem sido motivo de várias discussões, reflexo
tlas irtl'ormações colhidas em trabalhos sislemáticos efetuados na escala regional e outros de semi-cletâlhe

realizados nas duas décadas anteriores e continuâdos, de maneira menos intensa, até os dias atuais. Uma
clas questões levantadas nesse período lefere-se às supracrustais que aflotam a NW de São paulo,

consideradas por vários autores como pe¡tencentes ao Grupo São Roque (GSR) laar se,sr. outt,os,
poróm, tôm admitido â existência de uma seqüência diferenciacla quanto ao tipo e grau cle metamo¡fismo,
estilo cstrutural e paleoambiente, e que seria, em essência, vulcano-seclimentar. Essa seqtiêncra,

individtralizacla do GSR e basal a ele, compreenderia o Grupo Ser.r.a do Iraberaba (GSI).

A compartimenração do GSR na região enfocada e do GSI a NE de são p¿rulo em formações, e as

comparações enlle suas vá¡ias subunidades litoestratigráficas continuam produzinclo controvérsias. A
possibilidade cle individualização desses grupos e a correlação com zrs formações jár conhecidas de ambos
a partir de levantâmentos de perfis regionais e clo mapeamento de semidetalhe de algumas áreas, em
conjunto com a reinterpretação dos dados existentes com relação à porção a NW cle São paulo, tem sido
aventada há alguns anos, e foi motivo da confecção de um projeto de pesquisa enviado à Fapesp.

Essa dissertação é um clos resultados alcançados com a finalização do pr.ojeto, Apresenta ¿ìs

discLrssões litológicas e pet|ográficas e as algumas câracterístic¿ìs metamórficas clos grupos Sño l{oc¡ue c
Setla clo ltaberaba, além clo mapa em escala reduzida cont'eccionaclo pelo orient¿rclor prof. Caetano
Juliani, en escala l:2-5000 e no qual o autor deste t.abarho participou como colaboraclor.

Para uma melhor contextuâlização cla iiuea, o capítulo de tlabalhos anteriores inclui também uma
revisão sobre as rochas granitóides cla Faìxa Serra do ltaberaba,/São Roque, e que estão representaclas no
mapa geológico com suas fácies petlogrt'rficas indiviclualizaclas, resultado da compilação efetr.racla,

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal da dissertação foi separar e caracterizâtos grupos Ser¡a ¿o Itaberaba e São
Roque na região a NW da cidade de são paulo, e compartimental esses grupos, quanclo possível, ern
subunidades litoestratigráficas, comelacionando com aquelas já reconhecidas formalmente em ambos.

Pâra tanto, o trabalho foi precedido por uma revisão dos trabalhos publicados sobre a áre¿r

(Capítulo II), seguida por uma discussão sobre a litoestratigrafia cla Faixa São Roque/Sera do ltaberaba
(Capítulo III). A partir do mapeamento efetuado, foram utilizaclas as associações litológicas (capítulo
IV), pet.ográficas (capítulo v) e meramórficas (capítulo vl) para clemonsrrar esra separação.
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r.2 LocALtzAÇÃo DA Ánn¡. n AcESsos

A á¡ea está localizada na porção NW da região metropolitana da cidade de São Paulo, e se

estende um pouco além dos limites cla Grande São Paulo, Seu centro dista cerca de 35 km do centro (La

capital parlista, A átea abrange Santana de Parnaíb¿r e parte dos municípios de São Paulo, Baruer.i,

czrjamar', Pirapota do Bom Jesus, caieiras, Franco da Rocha, Janclira, Itapevi, osasco, car.apic¡iba, são

Roque, Araçarigüama e cabreúva (FIGURA L l), o polígono que delimita a área tem g07,6 km2 e esr¿'r

situado enrÌe os paralelos 23"20'00"S e23"32'30"5 e os meridianos 46'41, 15,, W e 47"03,45,'W.

As principais vias de acesso, partindo de São Paulo, são as rodovias dos Banclei¡antes e

Anhangüera, por onde se atinge as regiões centro-leste e nolte-nordeste da hrea. Pela rodovia Castelo

Blanco tem-se acesso às porções sul e oeste, I)as estradas secundárias, destaca-se a dos Romeiros, que

liga a última rodovia ao extremo noroeste da área, passando por Banreri, Santana de Parnaíba e pirapor.a

do Bom Jesus. A Avenida Tenente Marques, a partir da via Anhangüera, cofta a região cetrf.al, scrve os

bairros do Polvilho e Várzea do Sousa, e âtinge o município de Santana do Parnaßa. Outras vias

secundárias e uma lecle de estradâs vicinais em conclições regr:lares a boas recortam o intelior da ár'ea,

I.3 MATERIAIS E MÉTODOS

1.3.1 Materiais Utilizados

1.3.1.1 Mapas-base

Foram Lrtilizaclos nos levant¿ìmentos de campo os mapas topográficos em escala l:10000 que

recobrem lodâ a área, mas também foram usadas as folhas topográficas em l:50000 para localização

tegional e tecolhecimento das grandes eslrutulas geomorfológicas. A articulação clas folhas nessas

escalas pode ser observada na FIGURA 1.2 e nas TABELAS l.l e 1,2.

Apesar de estarem relativamente desatualizadas devido à intensa ocupação da região, essas cartas

servìram de base para o levantâmento dos pelfis regionais e do marpeamento de semicletalhe cle algLrmas

porções da área e, pelo fato da boa qualidade de suas cópias e da esc¿rla em detalhe das últimas, lomou-se

clesnecessária a utilização de fotografìas aé¡eas nos trabalhos de campo, Na bâse topográfica l:10000

foram lançaclos os pontos descritos em campo,

A digitalização da base topogrz'rfica simplificada foi fèita a partir das folhas ropogrhficas en
escala 1:25000 do Projeto Rcgião Merropolitana da Grande são paulo, elaboraclo pela EMpLASA em

1984 (TABELA 1.3) Na base digitalizada fotam destacaclas uma certa quantidade de coras topogriifìcas,

as drenagens principais e várias menores, as principais vias de acesso, as cidades e algumas localiclacles.

Para a faixa oeste, onde não se dispunha dessas reduções l:25000, fbram utilizadas fotocópias recluziclas

clas folhas 1 : 10000, o que implicou em algumas distorções da base topográfica.

O mapa geológico-estrutural foi em parte rascunhaclo em campo utilizando as planras 1:10000,

sendo posteriolmente finalizado em umâ fotocópia obtida da montagem clas folhas l:25000 e clas

|eclLLções em 1:10000 efetuadas para a região oeste. Essa cópia foi usada na digitalização.



FIGURA 1.1 - Localização da área.

1.3.1.2 Fotografias aéreas

Os foto-pares utilizados pertencem ao levantamento em escala l:25.000 do Instituto Agronômico

da secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, levantados em 1963 pela Aerofoto Natividade Ltda,

com sobrevôo leste-oeste. Os números e suas faixas estão listados na TABELA 1.4.

Devido à insuficiência de sobreposição do levantamento em uma faixa nas regiões de pirapora do

Bom Jesus e na Represa de Pirapora, também foram usados foto-pares de um sobrevôo de 1994 com

direção norte-sul, executado por BASE Aerofotogrametria e Projetos S,A. (FX 09 e FX l0).
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As fotografias aéreas foram ìntensamente utilizadas na elaboração do mapa geológico-estrutur al,

após as reinterpletações dos mapas existentes em função da litologia e clas estruturas tectônicas maiores

detectadas neste trabalho. Seu uso permitiu correlações mais seguras entre perfis geológicos levautacìos

em campo, por intermódio do uso das tcxturas, lineamentos cle relevo e cltenagem, assimetria de relevo e

pela defì'ição de zonas homólogas corelacionhveis a unidades geológicas redefinidas.

Essas informações foram muíto úteis na separação das unidacles metassedimentares do Grupo São

Roque, especialrnente dâs formações Piragibu e Estracla dos Romeiros, que podem apresenrar

afloramentos individuais com litotipos semelhantes. Também foram imprescindíveis na identificação cle

áteas isolaclas de sedimentos terciários cla Bacia cÌe São Paulo e para interpretação c]e zonzrs cle

cisalhamento transcorrente e de empurrão, ou de falhas rúpteis mais tardias.

MV
1426*

087/099 H

BJ
1442'"

088/099 f

PO
241,5

VLIAR
1444*

089/099 É

RP
243r

ST
1446*

090/0qg ir

CJ
2416

CV
2433

SÀ
L322*

091/09S #

VS
2432

JD
2425

CQ
2435

FIGURA 12 - Artic'lação das folhas topográficas rJ0000, à esquerda, e rocalização

SP
2434

P!!Cjá1"uf 1:50000 correpondentes, à direita. projeto Região Metropolirana da Grande
TERRAFOTO/EMPLASA (*) e projeto Macro-Metrópole, TERRAFOTô/SEp ( #),

PP
2441

)¡

AB
23tt

CB
2426

VC
2436

B'f
2443

TT
2442

JA
2312

CR
3415

I]A
244s

PJ
2444

PE
343I

TABELA 1.]

CA
2321

d<

VH
2446

Número
13

os
'ra7 7

*

I4

Folhas

23
24

São Rooue

trf

33

Cabreú va

34

Itapecirica da Serra

Nome

L
l3

Santana do Parnafba
São Paulo

24

Guarulhos

--l

J'

Gcográfico

2à

sF-23-Y-C-V-2
Códiso

sF-23-Y-C-Û-4
sF-23-Y-C-Vi-1

lógico

sF-23-Y-C-ilI-3

33

sF-23-Y-C-Vl-2

nas folhas
São Paulo,

sF-23-Y-C-tII-4

Execr¡tor

Paulo

IGGSP
IGGSP
IGGSP
IGGSP
IGGSP
IGGSP



1322

Pirauora do Bom Jesus

l:10000 utilizadas nos trabalhos de

1426
1442

Sigla

1444

SA

446

MV

2

BI

Mac

2

VL

2321

Nome da Folha
Proieto Grande São Paulo e Baixada Santista

ST

2322

AB

2415
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TERRAFOTOÆMPI,A.S A

TERRAITOTO/EMPLASA

SF-23-Y-C-III.3.SE-R
SF.23-Y.C-III-3-SE-F

TERRAFOTOÆMPLASA

sF-23-Y-C-nr-4-NO-F

TERRAFOTOÆMPLASA

SF-23-Y-C-III-4-SO-A

TERRAFOTO/EMPLASA
TERRAIIOTO/FMPI ,Aq^
TERRAFÔTO/F,MPI AS^
TFRRAFOTO/FMPT ,A S 

^TERRAFOTOÆMPLASA
TERRAFOTOÆMPLASA
fERRAFOTO/EMPI-ASA
IERRAFOTO/EMPI,ASÀ
TFRRAFOTO/EMPT,ASA
TERRAFOTO/EMPLAS A
TERRAF'OTO/EMPLAS,,\



TABELA L4 - Fotos aéreas utilizadas, Faixas I a VII
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1.3.2 Métodos de Trabalho

Os médotos aqui utilizados poclem ser subdivididos em trabalhos preliminares, trabalhos cle

câmpo com amostragem sistemá.tica de rochzrs, análises das amostras coletadas, estudos petrográficos e

oonfecção do mapa geológico,

1.3,2.1 Trabalhos preliminares

Esta etapâ contou com uma revisão bibliográfica sobre a geologia da hrea e arredores, envolvenclo

principâlmente a Faixa São Roque/Serra do Itaberaba e reunindo os principais trabalhos desde o início cla

década de 1950 até o ano de 1992.

Neste período fotam executadas as plimeiras visitas à área para o reconhecimento das estruturas

maiotes e as unidades regionais, a coleta de algumas amostras e o início clos trabalhos petrográficos,

Concomitantemente, foi efetuada a compilação dos mapas geológicos existentes cla r.egião, principalmente

em escala de semidetalhe (FIGURA 1,3). Dessa compilação resultou um rascunho geológico cla área,

orient¿ì(ivo pâra â etapa seguinle.

Sempre que possível, foi fèita a teinterpretação dos dados existentes para o clesenho pr.eliminzu.a

partir do acesso aos originais dos trabalhos de mapeamento executados na r.egião, como cadernetas cle

campo, fìchas de pontos descritos, mapas de pontos, totalizancÌo várias centenas de pontos compilaclos.

1.3.2.2 T'rabalhos de c¿ìmpo com amostragenr sistemáticà cle rochas

A sisternhtica dos lrabalhos de campo envolveu a descrição de afloramentos e sua correlação com
a litoestratigrafìa dos grupos, acompanhada de uma coleta sistemática de amostras frescas ou ponco

¿rlle¡¿rd¿rs para análise petrogtáfica e carâctel.ização metamórfica.

Nesta fase, foram descritos 1365 pontos, e o total de amostrâs coletadas e traradas, cle acorclo com
as propostas formuladas, atingiu cerca de 700. A nomenclatura aclotacla para os âfloramentos descritos foi
a de números seqüenciaclos precedidos pela sigla da folha ropográfica 1:10000 (TABELA I,2),
Concomitantemente os pontos compilados eram ¡eavaliados com relação às descrições efetuâdas neste

trabalho, e as informações integradas transferidas para a base topográfica em escala l:25000,

A descrição dos afloramentos envolveu a observação das estruturas maiores, como clobras.

bandamento e acamâmentos, e das foliações, lineações e sobreposição de fases clefo¡macionais, além cla

caracterização de possíveis estruturas reliquiares, ígneas e seclimentares, Em continuidacle, foram

Ell4a8178e1'172a1753
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desctitos os litotipos principais e a iden¡ificados seus constituintes minerais mais abundantes, bem como

seus polfiroblastos.

Foi dada atenção especial à observação clos padrões de alteração dos litotipos, principalmente

daqueles do Grupo Serra do ltaberaba, conforme os critérios utilizâdos por JULIANI (1993), pelo fato cla

alteração intempérica sel comum na átea e estas correlações não serem descritas na região ató enrào,

Ressalta-se que o projeto inicial previa a caracterização do metamorfismo regional dos grupos

São Roque e Serra do Itaberaba, â partir da indiviclualização clesses grupos segundo perfis regionais,

Porém, a dificuldade de integração clos dados prévios existentes e o reconhecimento de vários litotipos clo

Gnrpo Sema do ltaberaba na região, exigiu reformulação da hipótese inicial, sendo executado

mapeamento com maior densidâde de pontos.

1.3.2.3 Análise dâs âmostrâs

No mesmo período dos trabalhos de campo, âs amostras coletadas foram cerradas ortogon¿ìlmente

à esllulura principal para observação mais detalhada, eventualmente seguida por visualização em lupa

l'rinocula¡ CARL ZEISS. Esse tratâmento prévio pelmitiu uma avaliação das estruturas e suas ¡elações

com a cristalização de alguns porfiroblastos, além de otimizar dentre âmostras semelh¿rntes a escolha da

melhor porção para os estudos petrográficos,

1,3,2.4 Estutlos petrográfìcos

Dulallte os tlabalhos de petrografia foram descritas 360 secções delgadas, Com exceção cle l4
lâminas ¡eferet'ìtes aos coryos granitóicles, e que nìerecelam uma sucinla câracterização, as demais

eltvolvem ¿ìmostlas selecionadas de vários dos litotipos dos grupos São Roque e Serr¿r do Itaberâbâ.

Nessas lâminas, sempre que possível foram identificadas as rclações temporais entre as folìaçoes, suas

cal acterístic¿ìs, os minerais metamó¡ficos e os porfiroblastos, segunclo os critérios de BORRAIDAILE ¿¡

at. (1982), JULIANI (1993) e PASSCHIER & TIìOUV/ (1996).

Para a análise petrográfica foi utilizado o microscópio ZEISS (Stanttart WL \lesearch
Mícroscope), e as folomicrografias clessas secçöes oblidas através do equipamento ZEISS (Axioptan poL),

Foram conslrltados nos esrudos perlogr'áficos, os trabalhos de HIGGINS (1971), WINKLE R (.lgTi),
TRÖGLER (1979), DEER Ct AI, (1992), MACKENZIE A GUILFORD (1980), MACKENZIE Ct AI,

( r 99l), YARDLEY et al, (1990) e JULIANI ( 1993).

1.3.2.5 Colaboração na confecção do mapa geológico-estrutural

o mapa geológico apresenrado (ANEXO II) é uma redução do mapa geológico-esrrurural

( I :25000) confeccionado pelo Prof. Caetauo JuÌiani e anexado como um dos resultados do Relatólio Final
clo Plojeto de Pesqr.risa enviado à FAPESP (processo 96440315), sendo que o ¡ìutor clessa clissertação

participou como colaborador. O mapa contém os plincipais corpos granitóides da região com as f7rcìes
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petrográficas indiviclualizadas com base em informações integradas de diversos mapean.ìentos, as grancles

estruturas já conhecidas e outras descrit¿ìs clurante os trabalhos de campo, e que separam 01 afetam os

grupos S¿io Roque e Serra clo Itaberaba.

O Grupo Se a do Itabe¡aba teve divetsos de seus litotipos reconhecìdos na região e, a par.tir das

coltelações com a área-tipo clo Gtupo, foi possível cartogratiìr várias unidades cor¡elacionáveis às

formações Mono da Pedr¿r Preta, Nhanguçu e pirucaia. No Grupo são Roque, suas formaçóes loram em

p¿ìrte leintelpretâdas, âlém de sel definida uÍrìa nova formação na sua base, clenominacìa Morro Doce.

Encontram-se também cartografadas falhas tardias de direção NW-SE, em grancle pâlte uão

mapeadas Íìnteriotmente, e que geram rejeitos de grandezas consicleráveis.

No mapa de pontos aplesentado (ANEXO III) constam os pontos estudados e os afloramentos

com coletas de amostlas onde foram efetuados estudos petrográficos,



Figura 1.3 - Mapas compilados
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2 TRABALHOS ANTERIORES

2.1 Revisão Bibliográfica

Algumas Ievisões das publicações sobre os atledores da cidade de São Paulo já foram feitas com

o intuito de sistematizar os tesultados de um grande nírmero de pesquisas com enfoques diversos. Dentr.e

elas, a geologia, deformação e estratigrafia dos gtupos São Roque, Açungui e Serra do Itaberaba for.am

revisadas por HASUI et aL. (1969), courlNHo (1972), CARNEIRO (1983), JULIANI et aL. (t986),

JULIANI (1993) e JULIANI & BELJAVSKIS (1995),

No que diz respeito às supractustâis, tanto o Grupo Açungui (MARINI er a/, 1967), originalmente

clenominado Série Assunguy por OLTvEIRA (l9ló), como o Gnrpo são Roque (LEFEVRE et aL. 1963),

ânteriormente designado Série de São Roque poI OLIVEIRA (1925), têm siclo objeto de muitos estudos.

Há décadas muitas discussões têm sido t'eitas sobre as correlações entre os grupos anteriores e,

n.ìais recentenìente, estas têm se concentrado na separação da unidade vulcano-sedimentar inferior ao

Glupo são Roque, denominacla Grupo Serra do Itaberaba por JULIANI a a/. (19g6), e 
'o

est¿ìbelecimento das idades de deposição e metamorfismo.

Esta pesquisa visa à distinção dos grnpos Serra clo Itaberaba e São Roque na região noLoeste ¿a

cid¿rde de São Paulo. Desta forma, ¿r revisão bibliográfica que se segue destacará as contrìbuiçõcs mais

sign il'ie:rt ìv;rs px¡ ir cs(cs cstudos.

2.1.1 Sobre a geologia dos grupos Serra do ltaberaba e São Roque

Urr.r dos primeiros estudos sobre ¿rs rochas metamór'ficas da região deve-se a MORAES IìEGO
( 1930) Neste rtabalho, teconheceu què a passâgem entre xistos e filitos cla então Sél.ie cle São Roque e¡a

gradacional, ¿tssim como dos filitos para quâftzilos. Posteriolmente, ¡econheceu que os xistos

llallsicionâvam para ¡ochas granitizadas e que os gnaisses correspondiam às rochas metassedimentares de

mais allo grau metamórfico (MORAES REGO 1932), Considerou aincla que os anfibolitos ser.iarn

derìvados de calcários,

A primeira identificação de felsitos no Morro clo Rosário foi feita por MORAES REGO ( 1933),

quanclo considerou que o glâu metamórfico de metabásicas que gradavam lateralmente para calcários era

mais alto e incompatível com o grau metamórfico dos filitos. Esta observação está em acordo com o

ve¡ificado nesta pesquisa, onde zonas de cisalhamento separam metapelitos cla fácies xisto-verde do

Grupo São Roque das metabásicas e metatufos da fácies anfibolito do Gnrpo Serra do ltaberaba, que

aflota a sul do Morro do Rosário.

O teconhecimento de estaurolil¿ì em xistos com bìotita e granacla cìa região cle pe¡us,

considerados como ptoduzidos por metamorfismo de contato do granito Cantareira, cìeve-sc a KNECFIT

CAPITULO II
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(l943), AgLegados fibrosos de silimanita clos ¿ìnedores do granito Tico-'Iico foram tambóm conside¡ados

ger':rdos pol metamoffismo de contato por KNECHT (1944b),

J¿i as rochas metassedimenlares dos arredoLes de São Roqr.re for¿rm caracterizadas como da fhcies

xisto-verde, zona da clotìta, por COUTINHO (1950, 1953), A presença de diopsíclio em rochas calc¿'uias

loi considerada conseqüência de desequilíbrios locais causados pela falta de s/r¿ss. Foram também

desctitas zonas mét¡icas de hornfels chlcio-silicático feldspatizado.

Uma unidade significativa para individualização dos grupos Serra do Itaberaba e São Roclue na

regiãto noroeste da cidade de São Paulo são os metaconglomerados que afloram na rodovia Anhangüe¡a,

F)ssa ocor¡ênci¿r tbi descrita inicialmente por ODMAN (19-55), COUTINHO (1955) e COUTINFIO &

TAKEDA (1955), A seqùência estratigráfica foi descrita como composta por metaconglomerado na base

que gtada para metarcóseo, metagrauvaca com raros leitos de quartzito e fìlito. No topo predominam

filitos com intercalações de calcár'io, em seqüência muito semelhante à descrita por JULiANI (1992) na

Motto Doce, sìtuado mais a norte da ocorrência cla Anhangüera, Os xistos inferiores foram consideraclos

como lepresentantes de uma uniclade mais antigâ que os metaconglomerados, identificados coìno p¿ìr.tc

do Grrtpo Selta do ltaberaba por JULIANI at aL. (1998). O conjunto sofreu metamorfismo r.egional na

zona da biotita e de contato em grau um pouco mais elevado em auréola bastante restrita no contato com

o granito Cantareir¿r,

No corpo anfibolítico de Jaraguá, GOMES (1962) observou que o anfibólio e plagioclásio

lollì¿ìnì-se respectivamente mais fótricos e cálcicos nas proximiclacles clo granito, tenclôncias cssas

ilìtelpretadas como devidas ao metamorfismo regional da fácies almandina-anfiboliro e clc contato da

lãcies hornblenda hornfels,

As semelhanças químicas, texturais e mineralógicas dos anlibolitos do Jaraguá com os cloleritos

clo K¿tttoo levaram GOMES et rtL. (1964) a caracterizhlos como derivados de rochas ígneas toleíticas,

apesar da associação com rochas calciossilichticas e calchtios,

Complementando os estudos desras mesmas rochas, GOMES (19'11,1912), GOMES ¿¡ aL. (1912)

e GOMES ( 1 973b) concluíram que o plagioclhsio teria composição mais sóclica nas partes ûì¿ìis afast¿r.lâs

dâ intrusão granítica e mais cálcic¿r nas proxìmiclades do cont¿ìto. No mesmo senticlo, aumenta o teor cle

plagioclhsio relâtivamente ao anfibólio. Próximo ao contato, o anfibólio de composição mais actinolítica

foi graclativamente substihtído por hornblenda zonada, com núcleo actinolítico, inclicando que não lbi
alcançado o equilíbrio químico causado pelo aumento da temperatura. Retlometamo¡fismo na transição

das fácies xisto-verde/anfibolito foi observado pela substituição das paragêneses cle mais alta tenìpel.arurâ

pela patagônese albita-epidoto-hornblenda, Esses t¡abalhos foram pioneiros na caracterização do

quìmismo dos minerais em função do met¿ìmolfismo, mas somente mais recentemeltte estrLclos

senelhantes foram retomados (SOUZA et aL. 1996a),

FIENNIES et aL' (1967) folam os primeiros pesquisadores a identifìcar as grandes l'alhas
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transcorlenles de Taxaquara e dc Pil.upola. C¿r'rc teriz¿rram aincla cataclasitos cle estn:tur¿r morÍar,lLaser-
glanìtos ou /aser-gnaisses, milonitos porfiroclásticos, filonitos e mrlonitos homogôneos.

O lnício dos estudos petrogriíficos do metamorfismo legional e de contato que afetam os lirotipos

cla tegiãto é clevido a COUTINHO (1968a), que caracterizou os metamor.fitos cla região cle São paulo

como muito semelhantes aos da série facial cle N¿w Hampshire que, tipicamente, não apresentam cianitâ

e a silimanita sulge na zona da estaurolita, ou imediatamente após esta zona, e possni almanclina

¿rssociada,

COUTINHO (1971) considerou que, a norte da capital paulistâ, as rochas metasseclimenral.es

foram deposirados d¿r base para o topo como umâ seqüência pré-flysch, com conglomeraclos, zucóseos e

gratlvacas seguidos por rocha básicas e por seqüência/yscà, representada por arenitos e folhelhos, com

uma fase deposicional em ambiente calmo, com argilas e calcários. Essa seqüência é, em essência, a

mesma identificada nesta pesquisa, e corresponcle eìs principais unidades seclimentares clo Grupo São

Roque sensr strlcr¿¿ (JULIANI 1992).

Os zoneamentos metamórficos regionais da ár'ea em estudo, incluindo as zonas 6a biotita, da

almandina, da estaurolita e da silimanita, foram esboçados pela primeira vez por courlNHo (1972). o
autor constatou também que na auróola de contato do granito Tico-Tico as paragêneses indicam súbiLo

aumento de temperatura, que teria aproximado e misturaclo as isógraclas regionais junto à ìntnrsiva, Bm
sedimentos de correnle, identificou â presença rara cle cianita e de andafi.rzita, esta somente na ¿ruróola cle

contato, o que sugere a existôncia de metamorfismo bar¡owiano na legião, postel.iormentc iclentificaclo

conro característico do Grupo sefla do itaberaba por.(JULIANI et at. 19g6, JULIANI 1993),

Ao apresentâr os resultados clo mapeamenlo clas folhas Pilar do Sul e São Roque, HAS uI ( lg73)
collsiclelon que as rochas metassedimenlares dos blocos Cotia e São Roque seriam análog¿s e co'.r
Illetanorfismo legional crescente cle NW pala SE, Nos blocos São Roque e ltuparangfl, copstatoLr qre as

rochas melasseclìmentares possuem o acamamento dobrado, com xistosidade plano-axial, enquanto qr,ìe

nos blocos Cotia e Juquitiba as mesntas clobras afetam o acâmamento paralelizado a uma xistosidacle,

Mesmo admitindo evoluções estrulurais distintas, considerou que os litototipos dos cliversos blocos
pettel)ceriâm ao Gmpo Açungui, abandonando a nomenclatura de Grupo são Roque para as

supracnrstais.

HASUI (1975a) teconsideron algumas das conclusões anteriores ao admiti¡ que as simila¡iclacles

litológicas, geocronológica, metamórfica e magmática verificadas na região não eram argumenros

suficientes pata considetar os gnÌpos Sãro Roque e Açungui como uma mesma unidade litoestratigríificâ,
Assim, baseado nas evoluções estrututais distintas, defìniu o Conjunto Paranapiacaba, quc encerraLia o

G|upo Açungui, com uma fase de cleformação primordial com dobras ¡ecumbentes cerraclas que nao

ocoLteriam no Conjunto São Roque. Nesse conjunto, retomou o uso clo termo Grupo São Roque e admitiu
a cleposição das seqüências sedimenlares em zonas diferentes ou mesmo em depressões distintas



colocad¿ìs lado a lado por fzrlhamentos posterioles,

Através de dados geológicos, petlológicos, geoquímicos e de Sl de calcár'ios dos gmpos AçLrngui

e são Roque, BETTENCOURT & WERNICK (1976) consideraram que, na região cle pirapora do Bom

Jesus, a cleposição ocot ¡ eu ern ambienle lìtorâneo a nerítico, oxigenado, de profundidade variável.

A seclimentaçãto lerrígena inf'erior do Grupo São Roque, seguida por lentes mal desenvolviclas cle

rochas c¿rrbonatad¿ìs rccobertas por ortra seqüôncia terrígena, foi subdividida por HASUI et aL. (.1916)

nas seguintes unidades: Formação Bolutuna, com as melhores exposições entre Pirapora clo Bon Jesus e

Araçarigüama, compost¿ì por filitos e intercalações de quartzito na parte basal e ¡ochas carbonat¿rclas no

topo; e Formação Pitagibu, superior, cle carhter flyschóide, que compotia uma seqüênci:r cle filitos

rítmicos or"t altelnâncias de filito e de quârlzito, melhor c¿rractelizada na região homônima ou àrs margens

da replesa dc Pilapora do Bom Jesus.

FIGUEIREDO et aL. (1982) descrevetam ¿r ocolrência de estr-uturâs tipo pilLow-ktvas nos

met¿rbasitos de Pirapora do Bom Jesus, que indicaria a presença de uma seqüência vulcano-sediment¿rL

com denames submarinos no Grupo são Roque, Suas formas, com pedúnculo para baixo, e a pouca

deformação supelpostâ marcariam relações de topo e base em posição original,

BISTRICHI (1982) relacionou a estruturação do Sinclinório de Pirapora do Bom Jesus à seguncla

fase cleformacional que afeta a região, representada por dobras com clivagem cle crenulação plano-axìal

de eixos suborizontais, que âfeta uma clivagem ardosiana anterior, subparalela ao acamamento ¡eliquiat..

A tetceir¿¡ fase leria flexion¿rclo o eìxo do Sinclinório, com sua clireção varianclo cle N60B par.a [iW à

medida que se desloca para leste, delineanclo uma m¿ìcro-estmturâ em arco com mergulho pâra o sc¡
interiol. Com relação à última fase, sugeriu relação com as intrusões dos maciços gtaníticos clo lraqr,ri e

São Roque e com fàlhas transcorrentes, como as de Araçaligüama, na borda oeste do Maciço São lìoque,

e do Morro Grande, que afeta â porção sudeste do s¡oct do ponuncluva.

CARNEIRO (1983) c CARNEIRO et al. (1984a) definiram quatro grancles pacores lirológicos no

Grupo São Roque a noroeste d¿ì cidade de São Paulo, constituídos por metapsamitos impuros,

metapelitos, metamargas e prováveis metatufos, e metarenitos ríhnicos. Das t¡ês fases principais cle

clefbtmação identificadas, a primeira seria pouco freqüente e marcacla por clivagem a¡closia¡a ou

xistosiclacle plano-axial, enquanto que a seguncla teria levaclo ao clesenvolvimento da maio¡ia cl¿ts ulcso-

esLruturas do grupo, prodr:zindo clivagem de clenulação fina a microscópica, e a terceir.a se¡ia

tesponsável pelas amplas ondulações configurâclas nos mapas geológicos. Descreveram aincla corpos

descontínuos de metavulcânicas básicas amigdaloidais em meio aos metarcóseos da untclacle cle

metâpsamitos impuros, e a ocorrência de rochas metassubvulcânicas riodacíticas na região ilo Morlo clo

Polvilho, reportando-as como atividadc ígnea sin-tectônica.

BERGMANN & FAIRCHILD (1985, 1986) caracte¡izaram as estmturas estromarolíricas d¿ì

Iegião de Pirapora do Bom Jesus como bioermas grosseiramente estlatificadas e como blocos e

l3
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fragmenlos er¡ uma btecha dolornítica, interprelada como um tálus de ¡ecife estromatolítico, As bioe¡nlas

associam-se com Lochas básicas etusivas sr"rbaquáticas, em ambiente deposictonal de águas lasâs, molnas,

agilâdas e límpidas, com recifes estlomatolí¡icos em torno de centros eruptivos.

A individualização do Gmpo Setra do Itaberaba foi proposta por JULIANI et at. (1986) na regiãro

clas seLtas do Itaberâba e da Pedra Branca, a noÍdeste da cidade de São Paulo, Foi posioionado no Ciclo

Transamazônico, e o Grupo São Roque no Ciclo B¡asiliano.

BERGMANN (1988) subdividiu o Grupo São Roque na região de Pirapora do Bom Jesus nas

tbrmações Pirapo|a, basal, composta por metabasitos com piLLow-lavas e possíveis rochas piroclásticas

bhsicas, além de um Membro Calbonático, com c¿ílcio-filitos e metaclolomitos; Estrada clos Romeir.os.

constituída por nm Membro Arenoso e um Memblo Pelítico superior; e Boturunâ, sobreposta e em

contaro brusco a transicional com er formação antelior, fornrada por urn Membro Arcoseano. clois

memblos vulcânicos e um Membro OrtoqLrartzítico.

Quânro aos ambientes geológicos, admitiu para a formação basal as p|opostas de BERGMANN

& FAIRCHILD (198ó), enquanto que na Formação Estrada dos Romeiros as estruturas sedimenrales

como acamamento ondulado, lenticular e cLimbbing,; indicarìatn ambiente de sublitoral com águas rasas

pata os metettenitos. Pata a ciclicidade dos dois memb¡os da formação, com sedimentação clesde gr.ossa

alé fina, sugeriu p¡oximidade de zona de tr¿ìÌrsição, conì âo ulenos unì evento tlaÌìsgressivo generalizacio.

Na Fonnaçño Boturuna, o carátet vesiculado d¿rs rochas vulcânicas inclicar.ia ambiente cle águas r.asas,

coltoboraclo pelzr presença de nretzrtcóseos, de provável ambiente costeilo, Os o¡toqu¿ìttzitos pocLer.iatr

lepresent¿ìr seclimentação em uma batra de plaia, mas nãì.o desc¿trtou a hipótcse, rnenos pr.ovável, cle

transição pata dunas costeiras.

BBRGMANN (.1991, 1992) redefiniu as formações plopostas por BERGMANN (1988) em rrôs

ttniclacles litoestt atigr'hficas. O Grupo São Roque seriâ composto pela Uniclade Vulcano-sedimental. llasâ1.

tel¿rcionad¿r à Formação Pirapora, enqtLanto a Unidacle Clástica Tulbiclítica Superior ¡epreselìtaria a

lìotmação Estrada dos lìomeiros, no enlanto depositada em um ambiente marinho profunclo. A For.mação

BotuLnna foi lenomeacla unidade clástica AÌóctone, e essa c¿ìvalgaria a unidade turbidítica.

HACKSPACHER et al. (1991a) ¿rnalisatam as estmturas dos grupos ltapira, São Roque (GSR),

Embu e clos granitóides associados das folhas Cabreúrva e São Roque, e concluíram que a tectôuica dúctil
qlre afetou os mármoles e nrelapelitos do GrLrpo São Roque correlaciona-se com Dnn¡, e forma dobr¿s

com comprimento de onda e amplitudes métricas e intensa foliação de superfície axial (S,,*¡) subver.tical e

cle direção NE Lineações de intersecção SoxSl suborizontais de dileção NE são freqtientesJ enq¡anro que

as lineações de estiÌamento mineral mostram-se paralelas e fo¡madas a partir de alinhamento de cristais

cle catbonato em sombra de pressão de pirita. Analisaram ainda a tectônica rírptil-dúclil nos meta¡.itmi¡os

da Formação Estrada dos Romeiros, que apresentam estratificação gradacional verticalizacla N-S. com

topo para leste, e dobtas verticais assimétricas formadas a pârtir de um sistema de clivagem de fratul.a,
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onde as estlïtulas predominantemente compfessivâs estâri¿ìl.t.t rel¿ìcionadas à fase D.*r em sua express¿to

ptogressìvar taLdia (história tlansconente), com transporte trânscorrente horário. As dobr.as fbr.am

consideradas expressão de ulna histótia ttanspressiva na qual os deslocamentos são heterogêneos ao

longo da foliação vertical.

Os lnetÂbasìtos do Pico clo Jaraguá, Pirapora do Bom Jesus e Araçaligtiama foram estuclaclos por

BATISTA et aL. (1991), que identificaram caraclerísticas químicas limítrofes entre a cálcio-alcalina e

toleiítica no diagrama AFM e com tendôncias komatiíticas e de cadeias mesoceânicas. BATISTA ( 199 I )

consiclerou qLre os metabasitos de característicâs komatiílicas podel iam te¡ sido formados, enr função clo

tliagrama cliscriminante utilizaclo, em greenstone belt, arcos insulares ou em cacleia mesoceânic¿r.

Ao analisar as seqüências metavulcano-sedimentares presentes enr vários blocos geotectônicos

dos altecloLes de São Paulo, separados por zonas de cisalhamento, JULIANI (1992) as consicletou

correlât¿ls, mas expostas em níveis crustais variados. Essas seqüências, representadas a norle da Falha cle

Jundiuvira pelo Grupo ltapira e a sul da Falha de Taxaquara pelo complexo Embu, compr.eenclem

litotipos (le mâis alto glau meramórfico que aqueles expostos no Grupo serra do ltaberaba,

No Bloco Juquitiba, VIEIRA ¿¡ al. (1992) verificaram que os "Xistos santa Rita" e as rochas

calciossilicáticas apresentâm paragêneses indicatìvas da fácies anfibolito em pressão intermecliária,

sìtuando-se entre 575-700" C, a aproximadamente 5,5 kbar, senclo que o grau metamórfico diminui¡a
gr¿ìdativamente em direção aos filitos rítmicos. A essa fase seguìu-se um evento metassomático que

ctìst¿rlizort muscovita, silimanita fiblosa e tulmalina, r'elacion¿rcios com fluiclos resichrais magmáticos, e

um evellto retrógraclo enlre 300 e 600" C, a pressões inferiores a 5,5 kbar. Tocla essa evolução ó muito

semelh¿rnle à definida por JULIANI (1993) na Serra clo ltaberaba, reforçando as correlações

litoes tl ¿rtigrlìficas anteliormente feitas por JULIANI ( 1992).

FIACKSPACHER et aL. (1992tt) âplosentaram o m¿ìpeamento cla porção oesre da Folha cLe

Cabteúva em l:25.000, onde aflota o Glanito Subalcalino cle itu, intrïsivo no Grupo ltapir.a, e os

granitóicles Sorocaba e São Roque, intntsivos no Grupo São Roque. As rochas metasseclimentares quc

compõem este grupo são imaturas, com interestratificação entre filitos, metassiltitos e metalenitos

fèldspírticos impuros finos a grossos, loc¿rlmente com seixos. Subordinaclamente, ocorrenì muscovita-

biotita xistos a muscovila-quat tzo xistos com or sem granada, quartzitos porìco feldspiirticos, r.ochas

básicas (geralmente associadas ao domínio dos filitos), filitos grafitosos e hornfels de metarenitos e

fili¡os com porfiroblastos de muscovita e biotita no contato do Granito São Roque, assim como

anclaiuzita, co¡dierita, feldspato e coríndon, O Gnrpo ltapira é constituído por unidades de granacla-biorira

gnaisses e xistos, quartzitos, anfibolitos, ortognaisses e migmatitos. As rochas do Grupo são lìoque

fotam metamorfizadas na fácies xisto-vercle, zona dâ biotita, exceto a faixa de xistos a sul da Falha cle

Moreit as, qtte está na zona da granaclzr, com o clímax sinl)2, e o Grupo ltapir.a na fácies anfibolito alto, a

ptessão inferior a 7 kbar', como indicaclo pela ptesença de cordierita, O ambiente deposicional clo Grupo
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Itapila foi considerado como marinho, com magmatismo inicial toleiítico e cálcio-alcalino pré- a sin-

teclônico, e seu melamorfismo deu-se, plovavelmente no Plotelozóico Infelior. No Grupo São Roclue as

estlütrìras seclimenta¡es preservadas sugerem seqüências C, D, E de Bouma, mais típicas de tul.biclitos

distais, e a intrusão clos grânitóides associa-se ao evento deformacional I),,*1.

Na Folha Pilapora (l:25000), HACKSPACHBR ¿¡ al, (1992b) descreveram o Gr.upo Ser.ra clo

Itâberaba como fo¡mado por mármotes e xistos cálcio-s il icáticos, que gradam para xistos collr

intercalaçöes de metabasito e de quartzito metamo¡fizados na fácies xisto-verde, com biotita, granacla e

fibrolita. l)etectal am aìncla ao ¡edor do Maciço Tévere uma auréola de metamorfismo cle contato c¡ue

afèta as rochas metâssedimentat es clo Grupo Sel|a do ltaberaba.

Na Folha Japi (l:25.000), OLIVEIRA et al. (1992a) mapearam, a norte da Zona cle Cisalhamento

Itu-Jundirvira, o Grupo ltapira, com as formações Ermida, composta por granada-biotita xistos, gonclitos

c anfibolitos parcialmente migmatizados; Japi, contendo predominantemente qrìartzitos felclspt'rticos e

muscovit¿l quartzitos, além de gnaisses, calciossilicáticas e anfibolitos; e Juncliuvira, no topo, oon.ì

biotita-granacla xìstos e granada-biotita gnâisses. Reconheceram tâmbém o Grupo Serra clo Itabe¡aba,

constitüíclo por metapelitos e metarpsamitos com biotita, granada e fibrolita, No Grupo São Roque,

apârenlemente depositado em conformidade, observaram metassiltitos e metarritmitos pelíticos da

Folmação Estrada dos Romeiros,

Ao apresentar os cl¿rdos do levantamento geológico cla Folha São Roqr.re (1:50.000), OLlVEllìA
et aL (lr992b) consicleratam que o alojamento clos granitóides protelozóicos foì co¡t¡ol¿rdo

tectonicamente e catacterizaram diversos tipos petlográficos, porfiróides, equi- a inequigr.anulares, cle

composições predominantemente monzo- a sienograníticas, como componentes dos maciços São Rorlue,

lbiirna e Caucaia, No Complexo Embu, observaram rochas metassedimentares migmatizadas com auge

metamórfico etn condições intennediár'ìas cla fácies anfiboltto. O Grupo São Roque/Serrai do Itaberaba

foi tepresentaclo como indiviso e formaclo pol um pacote cle lochas metavulcano-seclimental.es

metamorfizaclo na tãcies xisto-velde (zonas da biotita e da granada), com predomínio cìe metâ¡.itmiros,

metâssiltitos, filitos, rochas calciossilichticas e metabásìcas,

A petlotrâma de quartzo e feldspato ao longo da Zona de Cisalhamento Juncliuvira na folha

Cabreúva fbi estuclacla por FIACKSPACFIER et aL. (1991b, 1993b). Amostras do Gr.anrro Iru e cle

qualtzitos do Gmpo llapir¿ì tì.ìostl alam a maiori¿r das microestruturas com intlicação de movimet]tação

dextral. As temperatur¿ìs obtidas pelas texturas clos feldspatos estão entre 430 e 500" C e por volta cle

290" C para o ql.lartzo, devido à sua recrislalização. Destâ forma, o clfmax cla defor.mação clúctil

desenvolveu-se sob condições semelhantes à da fácies xisto-verde (máx. 500" C), em profundidades entr.e

l2 e l5 km, e a deformação rúptil a profundidades entre 4 e 6 km.

o Grupo serra do Itaberaba na sua área-tipo fbi subdividido por JULIANI (lgg3, 1994, lg91)
nas fotmações Molro da Pedra Preta, vulcano-sedifiìentar e basal; Nhanguçu, com xistos manganesífer.os,
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lochâs calciossilicá¡ioas e carbonáticas e xistos com andaluzita, com túrmalinitos com texturas

inclicativas de meta-evaporitos, e; Pirucaia, essencialmente constituída por quartzito e xistos quattz-osos,

O Gurpo São Roque, colocaclo tectonicâmente sobre o Grupo ânterior, está representaclo por

metal litmìtos cla Folmação PiragibLr.

As supracrustais clo Bloco São Roque foram consideradas por HACKSPACHER ¿¡ aL. (l993zt)

como evoluídas a partir da distensão de um¿r crosta transamazônica, com a sedimentação e vulcanisno clo

Grupo Sen'a do Itaberaba, seguicla pela cleposição de unidades r'ítmicas distais, siltosas a arenosas, com

vulcânìcas bhsícas a ácidas e margas do Grupo são Roque, ambos afetaclos por metamorfismo e

deformação clistìlttos, em ràzão dos níveis crustais de profundidades cliferentes. Os daclos esh.uturais

stlgerem a existência de dois pulsos durante o fechamento da bacia, sendo que no primeiro cleles

desenvolvet am-se as fases D.*1/*2 tangenciais, associadas ao início do processo colìsional em níveis

cruslais dife¡enciados para os dois grupos, com maìores intensidades no Gmpo Serra clo ltaberaba,

possivelmente em 1,3 Ga, Progressivamente for¿rm formadas âs estl.utur¿ìs l)n+1, associadas à colocação

tlos granitos São Roque e Sotocaba, sin-colision¿ris e sin-hanscorrentes, que zrlçaram as isóglaclas cle

metamor'f isrno clo grupo basal.

Lentes de marunditos associadas a anfibolitos com cordierita, granada e cummingtonita, rochas

calciossilicáticas e turmalinitos cla nnidade vnlc¿rno-seclìmentar infelior clo Gmpo Se¡ra do Itaberaba

fbram desclitos pol MARTIN & JUI,IANI (1994) e JULIANI et aL. (1994). são rochas muiro finas,

con]postas pot coríndon, maLgat ita-ntuscovita e [ulilo, com relícluias cle texturas sedìnìentarcs e

vulczrnoclásticas, considelad¿rs como originadas pelo metamolfismo em grarì móclio cle hich.otermalitos cle

rochas básic¿rs a intermediárias enliquecidos em caulinita, pirofilita e anclaluzita

Nas tegiões de C¿rbrer1va e Sorocaba oco¡rem rochas metassedimentares clásticâs e ca¡bonáticas

perlencentes às formações Pirapora, Bstrada clos lìomeiros e Boturuna, com corpos cle metabasitos

associados aos xistos, que foram objeto de esrr:dos por OLTVEIRA et at. (1994). os metabasitos

apresentam características químicas de basaltos de baixo T'i e K em alguns diagramas, e cle roleiítos

sub¿rlcalinos em outlos, que podem ter siclo originados em m¿ìrgens de placas convergentes ou em f¡ndo

oceânico, em zonas divelgentes,

HACKSPACHER et al. (1994, 1996) descreveram a geologia da Folha Cabreúva, oncle o

Complexo Itapira pôde ser subdividido nas formações Hermida, Japi e Jundiuvìra, disposras sob¡e

ortognaisses graníticos a tonalíticos, migmatitos e raros anfibolitos. A sul da Zona cle Cisalhamento ItLr-

Jundiuvira ocorrem os gntpos Serra do Itaberaba e São Roque, O primeiro se¡ia basal e composto pol.

metapelitos, freqüentemente grafitosos, metacalcários, metapsamitos e metabasitos de médio graLr

metamórfico, aflorantes entre os mâciços granitóides São Roque e Itaq[i, o Grupo são Roque é

tectonicâmente discordante do Courplexo ltapira, tem baixo grau metamórfico e é constituído por rÌnìa

seqüênci¿t rne[avulcano-sediment¿ìt basicamente clástica e com meno¡ porcentagem cìe qnímrcos e
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intmsivas básicas. Os ¿ìutores âdotaram para o Gmpo São Roque a subdivisão de BERGMANN (1988),

com modificações na sucessão das formações, onde a Formação Estrada dos Romeiros seria basal e

compost¿r pol metarritmitos, metarenitos, e metassiltitos, filitos e filitos grafitosos; a Formação Votuluna

seria inte|mediárizr e composta por metassiltitos e quartzitos; e a Formação Pirapora estaria no topo e

sclia composta pol metabhsicas e metac¿rlcár'ios. Nos metassiltitos da Formação Votumna, encaix¿rdos n¿r

parte centr¿ìl da Sinforma de Pirapola clo Bom Jesus, obsetvaram raras est|atificações cruzaclas corn o

topo em posição normal.

Na região de Sorocaba e alredoles afloram lochas melassedimentares do Complexo Embu,

metabásicas do Gmpo Serra clo ltaber¿rba, rochas metavulcano-seclimentares do Grupo Sãro Roque, rochas

granitóicles dos maciços Sorocaba, São Francìsco e Pirapora e rochas sedimentares da Bacia do Paraná

(GODOY et ¿1. 1994, 1996a). O Grupo Serra do Itaberaba sofreu metamorfismo sob condições de fácies

anfibolito, enquanto que o Grupo São Roque atingiu a fácìes xislo-verde, com clímax melamórfico

alcançado na fase D,,+2 e ¡etrometamo¡fismo na Dn*r. As formações do Grupo São Roque são correlatas às

de BERGMANN (1988), mas a seqüência estrâtigráficâ ó distinta, com a Formação Ëstrada clos

Romeiros Íìa base (metaÌritmitos grossos e médios a finos, metarenitos, filitos, metassiltitos e

melabasitos); a Formação Voturun¿ì intercalada na anterior, e a Formação Pirapora no topo, com roch¿Ìs

mclassedimcnlares pelito-psamíticas e met¿rcalch¡ios calcíticos, cálcio-filitos e rochas calciossilic¿'rticas.

Ä plesença cLe calcários oolíticos, pisolílicos e oncolíticos indica sedimentação em águas salgadas

qucnles e telativ¿rmenle agiradas t1e zonas cle interm¿rrés ou proximais. A evolução tectono-mctamórfica

deu-se há -1300 Ma, com a cleformação progressiva Dì+r/+2, associada ao processo colisional, com

lransporte ptovável para SE e metamorfismo Mn+r/+z em fácies de xisto-verde baixa a média. De 800 a

500 Ma a deformação foi contínua Dn+r, €ffi início trânstensiva, com ascensão magmática e associada à

atual eslruturação clos gtanitos lrrasilianos sin-colisionais, a tr anscorren te/lranspressiva, com formação de

clobras apettadas, foliação milonítica veltical de tectônic¿r dúclil-úptil (NE-SW) representâda na íìrea

pela Zona de Cisalhamento Moreiras com movimentos basicamente horários. Para norte, devido à

acomodação das rochas graníticas, o esforço é tlanspressivo, assumindo ca¡áter dúrctil com ondulações

¿ìbeltas a suâves e orientações principais NE-SW e tênue foliaçho subveltical em condições de fácies

xisto-verde de catáter retrometamórfico. Nos maciços Sorocaba e São Francisco foram desc¡itas aur'éolas

de metamotfismo de corÌlato com até 500 metros de espessura, onde afloram metarenito das fácies albita

hornfels, hornblenda hornfels e piroxênio hornfèls, nas qnais são comuns porfiroblastos de biotìra,

cordierita e andaluzita.

HACKSPACHER (1994) e GODOY et al. (1996b) também reconheceram no Grupo São Roque

as fomações definidas por BERGMANN (1988), contrdo âdotaram para a seqüência estt atigla'rfìca a

Formação Estrada dos Romeiros na base, a Formação Bolumna intercâlada à anterior, e a Formação

Pirapora no lopo.



3.1 Contexto Geotectônico

As tochas suprâcrustais dos gnrpos São Roque e Serra clo Itâberaba (JULIANI et aL. 1986)

inserem-se r'ìo contexto geotectônico rlos Parai.bides de EBERT (1967, 1971), denominado {e Cintruão

Iìibeìra por ALMEIDA et al. (1973). Essas supracrusrais compõem, junto com o Grupo AçLrngui, o

Sistema de Dobrâmento Apiaí (ALMEIDA et ul. 1973) ou, respectivâmente, as faixas cle dob¡amentos

São Roqr.re e Açungui (HASUI er al. 1975, HASUI et al, 1978¿r), e situam-se, de acordo com ALMEIDA

& HASUI (1984) na Províncìa Mantiqueira. Compreendem parte do Sistema de Dobramentos Sudeste

(ALMEIDA et al. 1976, SCHOBBENHAUS FILHO et al. 1984), que limira-se, a norre-noroesrc, com o

Maciço Mediano de Gnaxupó e o Crírton do São Flancisco, a oeste, com as ¡ochas secliment¿ues cla Bacia

do Paraná, e a leste é limitado pelo Oceano Atlântico (FIGURA 3,1).

CAPíTULO UI

Vários trabalhos compartimentam o Pré-Camb¡iano par.rlista em grandes blocos tectônìcos,
justâpostos por zonas de cisalhamento transcorrentes com intensa movimentação hor.izontal, pr.essuponclo

histórias geológicas distintâs, Neste contexto, as rochas clos glupos São Roque e Serra clo Itaberaba, na

área de estudo, integram o Bloco São Roque (HASUI et at. 1969) ou o Bloco Santana clo parnaíba clo

Conjunto São Roque (CAMPOS NETO & BASET t983b).

O limite norte do Bloco São Roque faz-se ¿rtravés das zonas de cisalhamento de Itu (HASUI &
SADOWSKI 1976) e Jundiuvira (HASUI et aL. 1969), onde encontra-se em contato com o Bloco Jundiaí,

etrquânfo a sul é demarcado pelas zonas de cisalhamento cle Taxaquara (HENNIËS et aL. 1967), Rio
Jaguali e Monreiro Lobâto (CAVALCANTE & KAEFER 1974), justaponclo-se com o Bloco coria.

Nos últimos anos, outros autores (HACKSpACHER ¿¡ al. 19g9, DANTAS 1990, JULIANI 1992)

têm sugerido ou verificado continuidades litológicas, estrutLLrais e esh.atigráficas, postulândo ¡ma

FIGURA 3,1 - Conrexto Geotecrônico
do sudeste brasilei¡o, incluindo a Faixa
São Roque/Serra do Itabefaba, Onde (l)
Maciço Mediano de Guaxupé, (2)
Sistema de
Sudeste/Ribeira, (3) Faixa clc
Dobf¿ìmcntos BÌasflia, (4) Bacia do
Paland, (5) Cráton do São lri.¿uclsco, (6)
Faixa São Roque/Sella (lo ltaboraba, c
localização da árca pcsquisada no
círculo preto. Baseâdo cnl
SCHOBBÐNHAUS FILHO et qt.
( 1984),

Dobrantentos
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MORALES et dl. (1995à, b) esludaram os efeitos da Zona de Cisâlhamento TaxacluaLa no

Granito Mogi das Cmzes (ou Ilapeti), associ¿rdo às rochas metassedimentares do Complexo Embu. A

análise cla transcorrênciâ clextral NE-SW mostra que a deformação do granito deu-se ao longo de planos

subverticais e sua colocação foi sin-tectônica, como indìcado pela trama lineal e planar pró-ctistalizâção

total, Houve continuitlade da defolmação após a solidificação, gerando milonitos e estruturas distensivas

NE-SW que indicam ambiente transtensivo pós- a tardi-consolidação.

JULIANI et al. (1995, 1996) descleveram metarriólitos encaixados nos filitos manganesíferos cla

Formação Nhanguçu do Grupo Serra do ltabe¡aba como formados por muscovita e quartzo muito finos e

telíquias de fenocristais bipiramidais de quartzo, alóm de opacos e ¡aros cristais de zircão, Ess¿rs rochas

foram datadas pot JULiANI et aL. (1999) e apresentaram idade U-Pb em zircão brasiliana, sendo, desta

forma, o magmatismo correlacionado ao Grupo São Roque,

Estudos sobre o metamo¡fismo do Gmpo São Roque efetuados por SOUZA et aL. (1996b) na

Folha de Cabreúva indicaram que quanto mais próximo do contato com o Granito São Roque, maiol o

grau n.retamórfico dos metabasitos, que alcançam läcies anfibolito infelior a intermediár'ia, e gradam pa¡a

fácies xislo-verde à medida que aumenta a distância do corpo, com hornblenda subslituída por actinolita.

Devido à espessur¿ì do pacote de merabasitos de grau médio, consideraram ser mais provável que esses

litotipos pertençam ao Grupo Serra do lraberaba, não sendo produto de metamorfismo de contato. Os

anlibolitos do Complexo ltapira mostram-se com mineralogia muito semelhante, compatível com a fácies

anlibolito intermediária a superior e com paragôneses cla fácies xisto-verde superpostâs. Quimicâmente,

as lochas são muito homogôneas, âpresentam afinidades com toleìítos subalcalinos e padrões cle ETIì

potrco cliferenciados (SOUZA et al. 1996a).

Uma análise mais completa clestes dados, da geologia e clo metamorfismo da região foi

apreseÌìlada por SOUZA (1997) e SOUZA & OLMIIìA (1997). Através de estndos petrogr'áficos,

clividiram os anfibolitos em oito litotipos, Os litotipos I a IV pertenceriam ao Complexo Itapirai o Grupo

São Roque englobaria os litotipos VI e VIII e o Grupo Ser¡a do ltaberaba o litotipo VII; o litotipo V

ocorteria nas três unidades (CI, GSI e GSR). Nos litotipos do Complexo ltapira, o pico de metamorfismo

(M,) atingiu a fácies anfibolito intermediátia a superior com transição para fácies granulito, e o

l etl ometamorfismo (M) tem associação da fácies xisto-vercle-s baix¿ì a intermediária, com a

termobatometria inclicanclo, respectivamente, 700" e 860" C e 5 e 6 kbar. No Grupo Serra do ltaberabâ, o

pico metamórfico atingiu fácies anfibolito supelior (500" e 670" C, pressão entre 8 e 8,5 kbar) tenclo

atingido, localmente, condições de P e T entre 73'1 a790'C a 6 kbar (litotipo V). No Gnrpo São Roque,

as paragêneses estariam na fácies xisto-verde superior e também teriam sofiido metamorfismo cle contato

(litotìpo V) dos granitos Socorro e São Francisco, a 700" C e I kbar. Os daclos químicos indicam r¡arar.-se

de prováveis basaltos dc afinidade toleiítica e subalcalina, embora algnns anfibolitos ¿ìpreselìtem

tenclência andesítica no Grupo Serr¿r do Ìtabelaba; andesitos cle tendência cálcio-alcalina de baixo a
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inéclio potltssio no Complexo Itapila e; andesitos de tendência cálcio-alcalina de médio a alto potírssio no

Grupo São Roque, ptotólitos originados a paltir de suíte toleiítica de a¡co de ilha (LKT) e andesitos

oliginacLos a paltir cle suíte basáltica cálcio-alcalina (CAB).

PÉREZ AGUILAR & JULIANI (199Ð, PÉF{EZ AGUILAR (1996) e PÉREZ AGUILAR ¿T aI,

(1996) caracterizaram pelrograf icamente Lochas biirsicas e intelmediár'ias ígneas e vu lcanoclás ticas

altetadas hiclrotet malnrente e metassomaticamente em intensìdades variáveis, separaclos em zonâs

superpostas de concelìtração de fetto e magnésio, de carbonatização, (le potâssificação e de silicilicação,

loclas de origem anterior ao metamorfismo, Os metabasitos não alterados (com hornblencla e plagioclásio

essenciais) sho graclativamente subslituídos por lochas incipientemente alteradas (hor.nblencla anfiþolitos

com cordietìta e cummingtonit¿ì), r'ochas da zona de transiçãro (onde coexistem hornblencla e

cummingtonita e/ou actinolìta), Lochas menos il'ìtensamenle alteradas (cummingtonita anfiboiitos,

corclierita-cnmmingtonita anfibolitos e g|anada-cordierita-cummingtonita anfibolitos) e rochas mais

intensaÌnente alteradas (granada-cordierita-cumingtonit¿L/antofilita anfibolitos). As rochas porassificaclas

são 1'ormadas pol hornblenda-biotila anfibolitos, biotita-hornblenda anfiboliros e biotita-cummingronitu

anfibolitos, as carbonalizadas pot actinolita anfibolitos (menos alteraclos) a met¿ìbasitos chlcio-silicírtrcos.

nlais alterados, r'icos em diopsídio, actinolita, epídotos e carbonatos. A identificação destes lirotipos e cle

tutmalinitos e mantnditos, pot associarem-se a metabasitos ricos em sulfetos, mineralizações de our.o c a

anomalias geoquímicas de Au, CLr, Zn e As, foi considerada por JULIANI et at. (1996a) como inclicaclor.¿r

de porencirilidadc metalogcnótica em seqliôncias metavulcano-seclinentârcs, úteis na olient¿ç¡Lo c¡r
tt abalhos de plospecção mineral, especialmenle p¿rrâ clepósitos minerais com afiniclacle vnlcançgênìca.

Análise micloestrulural e de pctlotramâ de eixos c de quartzo feitos na junção tlas zonas cle

cisalhamento são Beuto tlo sapucaí, seltãozinho e Juncliuvira por GARCIA ( 1996) e GAIÌclA &
CAMPOS NETO (1996) indicatam que:rs dttas ptimeiras comporiam originalmente um¿r úuic¿i zona

sinistlal e a últimâ dextl'âI, que colta âs eslr[tur¿ìs das demaìs. Obselvalam aiuda neofor.mação cle biorita

c clotita â partir da grzrttada e da biolita, letl ometamorfismo cle anfibólios, nÍrcleos cle silimanìra

prismática em agtegaclos de fibrolita e biotita pós-cìnemática, o qLre, inclica, juntamente com ¿ preseuça

clc quartzo poligonizado, estrutltrâs manto-núcleo ern tèldspatos, mit tnequitização e microclinização, c

temperatnl as de folmação máximas ao redor de 450" C,

FRASCÁ & FIACFIIRO (1996) analisaLam composìções isotópicas de rochas carbonáticas cios

gntpos Açungui e São Roque, desse irltimo nas regiões de Salto de Pirapora e cie Pirapora clo Bom Jesus,

São lochas calcíticas ou dolomíticas de baixo grau metamórfico, c os resultados são concoldantes com

carbonatos matinhos pré-cambrianos. A maioria deles pode ser associado a ambientes restritos quanto ¿ìo

ô13C, enquanto as variações de EIsO clevem-se, possivelmente, às variações de idacles das dife¡entes

ttnidades, uula vez que havetia nas rochas mais novas um progressivo enriquecimento em I60. As rochas

calbonáticas de ambos os grlrpos mostrâm predominâncja de clolomitos puros (sio2<2520 e
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MgO> i0,8ølo) nzr Folmzrção Itaiacoc¿ì e na r'egião de Pir:apora clo Bom Jesus, rûspectivamenle, segunclo

FRASCÁ & COUT'INHO (1998), A dife|encìação ent¡e clolomitos cla região de Pirapora do Bom Jesus

claqr.reles de Cajamar b¿rseia-se na riqueza em Mn e Fe e pobreza em Ti e Sr, indicando processos cle

tlolomitização dos sedimentos calcíticos pol dissolução-replecipilação, Os dolomitos dzr Folmaçàro

ltaiacoc¿r são pobres em Mn e S¡ e teli¿rm sido I'ornrados por deposição via protodolomítica, dll'cliltlo

daqueles de Pilapora, Os calcários do Grupo São lìoque são ricos em Sr e pobres em Mn e teriam sido

forrrados pol precipitação direta em assoâlho oceânico, provavelmenle em m âberto, col.r'ì a

transformação da lama alagoníticar como indicado pelo Sr elevado, em calcita ou calcita magnesianr, viu

processos dìagenéticos ou metamórficos,

SANTORO et al. (1997) verificar¿rm que, no segmento alóctone da Faixa Ribeira, entre Santa

lsabel e sul de Campos do Jordão, zonas de cisalhamento clúcleis de baixo ângulo com movimentação

invers:r, com orientação N60E/40S8, lruncam a norte o Grupo São Roque, a Nappe de Socorro-Gr-raxupé

e o Domínio Alóctone Inferior'. A lineação de transporte tectônico de SE para NW está contida em tollìo

(:la pendente máxima da foliaçáo milonítica. Aptesentatam ainda idades-modelo Sm/Nd cle parlgnaissc

rnigmatizado de 2,5 Ga., com melanossoma de 2,3 Ga, e leucossoma com 2,1 Ga, que scria umu

zrproximação cla idade máxima de seclimentação.

JULIANI et al. (1997 a) constataram passâgens graduaìs entre os metaconglome¡ados do Mo¡r'o

clo Polvilho e as rochas ânleriolmente consideradas como metârriodacitos, e verificalam haver ness¿rs

tochas textut¿ts e eshutuL¿ìs seclimentares preservadas, idênticas às observadas lìos melacoÌìglomeraclos

clo Morro Doce, com as quais encontram-se em continuìdade física, ledefinìndo-os como metârcóseos.

Essas rochas gtaclam para quartz-ito feldspático e estão colocadas sobre a Formação Morro da Pedla Preta

clo Glupo Sel ra do Ilaberâba, ali leconhecido. Conseqüentemenle, a id¿rde de 1,79 Ga obticla em zircão do

rnetâìrcósoo por U-Pb indica a itlacle m¿ixima da sedimentação, não poclenclo ser intelpletacla patâ

caracleliz¿ìL o ìnício da deposição cla seqüência vulc¿rno-sedimenlar', que silua-se na base do GrLrpo São

Roque,

JULIANI et aL. (1997b) concluíram, com base em estudos geotermobarométricos de pares e

arssociações de miueraìs, que o met¿ìmoÍfismo registrado pelos minerais da S1 das rochas do Gmpo Se|ra

do Itaberaba apresenta trajetória horírria, variando da f¿'rcies xisto-vercle superior a anfibolito, em press;ìo

intelmediária(-490-650"Ce-4-7kbar').NaSz,ometamorfismoregistradoétambómplogressivLr,

da fáceis xisto-verde superior âté anfìbolito, mas deu-se em pressão mais baixa (- 500 - 580" C e 4 - 4,7

kbar), também de sentido horário, que tmnca a trajetória anterior, indicando trâtâr-se de dois eventos

met¿ìmórficos e não apenzrs um progressivo seguido de evento retrometamórfico,

Ao esludar os turmalina granitos de Perus, AZEVEDO (1997) descreveu os xistos encaixantes

como sendo do Grupo Serra do ltaberaba, Tôm granulação fina a módia, estruturas fortemente foliadas

com pequenos polfìtoblastos de glanada e manchas esbranquiçadas compost¿ìs por silimanita e qìJ¿ìttzo.
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Obsct va-se aittd¿r unt tnalcaclo b¿trdeatnento correspondente âo acamamento definiclo pela altelnância clc

leitos ticos em biotita e muscovita com outros mais maciços e menos ricos em micas, lenlesent¿ìn(lo

camadas originalmente mâìs arenosâs. Ocotrem intercalâclas lentes de ¡ochas calciossilicáticas com

b¿tncle¿rmento com¡rosicional reliquiar encontradas em todas as pedreiras de turmalina granitos; banclas

t'nais escuras ao nticloscópio tônr diopsídio e flogopìta e ¿rs mais clalas estão enrìquecidas em calcita e/on

quattzo e/ou lremolita, Anfibolitos fbliados de glanulação variada fina â glossa, apreseÌ'ìt¿ìnclo ao

rnicroscópio predomirio de hornbìenda e plagioclírsio, completaln as encaixantes clesse grupo, roclas co¡n

zrssociações l.netamórficas de tãcies anfibolito. Os lurmalìna granitos ocolrcm como pequenas bossas e

corpos mellores (cliques, veios e lentes) concordantes e discorclantes nas rochas metarnórficas

encaixantes, São encontrados em pequenas áreas cont¡olados por sistemas de cisalhamento - o principal,

cle direções NE, NW e E-W. Nas bossas, separou-se os turmalina granitos em quatro fhcies: bandacla,

pegmatíticit interna (mais impoltantes) e homogênea, de distribuição muito restrita, enquanto que diques

e veios são compostos de turmalina granitos bandados e de pegmatitos (fácies pegmatítica externa),

SILVA (1997a, b, 1998) considelou o ambiente de sedimentação do Grupo São Roque na r.egiño

cle Pilar do Sul e Volorantim como variando de marinho profundo até marinho testrito ou lagunar,

refletindo um caráter regressivo inicial, que teria evoluído pzrra transgressivo com a deposição de q¡atro

conjuntos de litofácies formadas, da base para o topo, pelas associações siliciclástica basal, silicìclhstica

intermediária, clasto-química transicion¿rl e carbonática impnra superior. Essas associações for.am

correlacionaclas infortTalmente às lormações Eslracla clos Romeiros, Voturuna e Pirapora do Grupo Sho

Roque, afetadas por tt'ês fases de deformação associadas ao metamol fismo regional da fácies xisto-vercle.

A plimeira fase, de baixo ângulo, com feições indicativas de cavalgamento NNW-SSE, seria responsável

por invetsões esrratigráficas, expondo tochas metassedimentares cle porções ctustais mais profinclas,

corno mcl¿ìpsanlitos e notapelitos do Gr upo Sen a do Itaberaba e xistos e gnaisses ¿nfibolíticos clo Grupo

AçungLri, Após à primeira fase, clesenvolveu-se uma cinemátìca de alto ângulo, que evoluiu cle clobras e

planos axìais em regime dirctil para zonas de cisalhamento lateral com foliação milonítica e lineação cle

estiramento mineral características de um tegime dúctil-rúptil, f¿rvorecendo a colocação clo Maciço

Gtanítico São Francisco e pt'odr.rzindo lochas hornfélsicas por metamorfismo de contato em rochas

inseridas na associação de litofácies clasto-química transicional.

O Grupo Serra do Itabetaba, na região de Cabreúva, tem xistos bandados porfìroblás ticos, com

bandeamento composicion¿ìl e polfiroblastos de biotita, cordieritâ e andaluzita de crescimento sin- ¿r

tardi- D.*2, muscovita-biotita xistos, anfibolitos e mármores, todos litotipos refletindo paragênescs em

fácies anfibolito, localmente com formação de textura milonítica, O Gmpo São Roque predomina nzr

legião, e ocorre entle as zonas de cisalhamento Itu-Jundiuvira e Taxaquara, em disco¡dância tectônica

com as unidades do Complexo ltapira, sendo constituído por umâ seqüência metâvulcano-sedimentar

basicamente clástica, com menor porcenl¿rgem cle sedimentos químÌcos e intrusivas básicas
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(FIACI(SP.,\CLIER et aL. 1997a). Colpos de quartzito com até 500 m cle espessnra cilcnnscLevem a

Sinl'olma dc Pilapora e uma antiforma a nordeste do Maciço São Roque, oLr ocorrem encaix¿rdos

tectonicamente e verticalizados segundo zonars de cisalhamento, enquanto as met¿rbásicas mostfam-se

discordanles dzrs ¡ochas metassedimentares da Formação Voturuna e dos metacalcários da Folmação

Pira¡rota, à clr.ral pertencern,

JULIANI et aL. (1998) sintetiz¿ìram a evolução dos grupos São Roque e Serr¿r do Itabe¡aba a

nordesle e noloeste da cidade de São Paulo. O contato entle os grupos é tectôlìico, a norte malcado pot'

tl ânscorrências e a sul pot fàlhas de empurrão de baixo ângr.rlo, com transporte pârâ norte e truncadas por

falhas em flol positivas. Metabasitos do Grupo Serra do Itabelaba teliam c¿rr¿rcterísticas oceânicls, cou.r

N-MOIìB b¿ìstante refratário na base, mostrando-se mais evoluídos para o topo, evidenci¿rnclo

clistalìzação fr¿rcionad¿r cle clinopiroxônio + plagioclhsio:[ olivina. Os toleiítos do Glupo São Roque,

tambóm ¿ìpresent¡ìram car'âcterístic¿ìs de fìndo ou de aLcos oceânicos, por'ém sua evolução geoquímica

seria zr partir de magmas progenitotes diferentes. Reavaliando dados cle RAGATKY (1997), afirmalam

que a média das idades modelo Sm-Nd (Tov) nos glanilos encaixaclos no Grupo Se¡a do ltaberaba, clc

1,78 Ga, é mais antiga que aquelas encontliìdâs no Grupo São Roqr.re, com média de 1,49 Ga, indicando

uma ctosl¿ì mais antiga para o Grupo Serra do Itaberaba, e sugeriram a evolnção dos grupos em ciclos

geotectônicos distintos.

MARTIN et al. (1998a) sustentaram que as mineralizações de ouro a NW da ciclade de São

PauLo, consicleraclas clo Grupo São Roque, oco¡Leriam na transição entle metâvuìcanoclírsticas bhsicas c

metassedimentos tufíticos, correlacionáveis à Formação Mor¡o da Pedra Preta do Grupo Ser,ra clo

Itaberaba, com as ântigas lavras situadas em zonas de cisâlhamento de baixo ângulo, Moclìdìficaram,

assim, a concepção de que as mineralizações envolvem pecluenos veios de qìiartzo (liscordantes

associados aos granitos, e definilam um¿ì extensa ¿'rrea mineralizada- Um¿r zona de cavalgâmento teria

colocado os qr.rattzitos do Pico do Jaraguá, os metaconglomeraclos e os metalcóseos clos morLos f)oce e

tlo Polvilho, pertenccntes ao Glupo São Roque, soble a seqüência metavulcano-sedimentar cio Gr,upo

Serra do ltaberaba,

A ocortência de corpos mélricos de metarriólito no Grupo Ser¡a do Itaberaba na região cle

Santan¿ do Parnaíba-Barueri foi lepoltada por MARTIN et al. (19986). Apresentan(lo caráter

subvulcânico, estariam encaìxados nas metavulcanoclásticas básìcas da Formação Morro da Pedrâ Pl.eta c

nos filitos manganesíferos e metacÍrlcio-pelìtos da Formação Nhanguçu. Citando as ocorrênci¿rs efusiv¿rs

da legião da Serra do Itabe¡aba (JULIANI et al. 1995,1996b), jutgaram o magmatismo írcìdo clo grupo

associado às unidades de topo da Folmação Morro da Pedra Preta, e plincipalmente à Fo¡maçàro

Nhanguçu,

Os antibolitos da região de Hermida-Jundiaí, encaixados concordantemente em granacla gnaìsses

migmatizados do Complexo ltapira, têm hornblenda pleocróica marrom, castanha-clara ou ve¡cle-
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acastanhada, plagioclhsio zouado con.t ¿rndesiuâ cálcic¿r no núcleo e labr'¿rdolila na borcla, aló¡l de

diopsíclto-salita, indicando pico metamór'fico na fácies anfibolito intermedi¿'uia a superior, Tìtanita,

epfdolo, opâco, quartzo, carbonato e aclinolita seriam acessórios e, em parte, produtos das

transfotmações retromeramórficas, cristalizados na fácies xisto-verde intermediá¡ia a superior. An/tlises

c¡uímicas preliminares dos anfibolitos sugerem composrções basálticas de afinidade toleiítica em

ambiente de arco de ilhas (SOUZA & OLIVEiRA 1998).

OLIVEIRA et aL. (1998) descreveram efeitos de melamolfismo de contato próximo às bordas do

Maciço Glanítico Rapakivi São Francisco, introduzido na seqüência metavulcano-sedimentar clo Grupo

Sito lìoque. Nos metapelilos, obsetv¿rLam palagôneses da fácies albita holnfels, hornblenda hol.nfels e

estreitas faixas na fhcies piroxênio hornfels, enqìlanto nas metabásicas a reclistalização de hornblencla e

plagioclhsio cálcico indica fácies hornblenda hornfèls. Tais paragêneses nas Lochas c¿rrbonátic¿r¡, con

metacalcálios magnesianos impuros portando monticellita e periclásio pseudomórfico substituíclo pot.

brucita, caracterizados como de contato de alto grau, e a presença de tremolita e diopsídìo nas rochas

calciossilicltticas, sugerem formaçäo com pressão infe¡ior a I Kb e temperaturars superiores a 800-850"

C, e indicariam uma colocirção rasa do cotpo granítico, ao ¡edor de 3 Km,

2.1.3 Sobre âs rochas granitóides

Neste tópico serão citadas as publicações mais recentes, principalmente as que se Leferem aos

mapas compilados e aos períoclos e est .ltul¿ìs de colocação das lochas graníticas,

FEIìREIRA (1991) e WERNICK & FERREIRA (1991, 1993) irìentificalam indícìos cle

erssociação espacial do Complexo Itaqui com a Zona de Cisalhamento Taxaquara, através da fol.m¿ì

alorlgadzr getal e <la presença de algumas unidades dentro do oorpo que inclicariam ativìclade magmática

sin-movìmentlção, alóm de unidacles circulates ocupanclo ciireções tensionais que sutgem com a

progressão do desenvolvimento cla falha, As estruluras princrpais (D) do Gnrpo São Roque amolcl¿ìm-se

elÌì torno do ltaqui e ìocâlmente, nos contatos, são truncadas pelo corpo intrusivo, que seria afetado por,

¿ìrqueamenlos da D1 e pela tbliação milonítica, O magmatismo teti¿r ocorriclo no inte¡valo tardi-D2 a p¡é-

D¡, Seus limites são definidos pelirs zonas de cisalhamento Vila Menk, a nordeste, e Taxzrquarzr, a sul,

qne controlaram a coloc¿lção d¿ìs intrusões, representaclas pol qu¿ìtlo grandes r.rnidades: o Gtanoclior.ito

Batueri e os monzogranìtos Pedleìra Cantareìra, Alcleiâ d¿r Selra e Mìitinga, e pelos espessos corpos

filonates clos monzogrzrnitos Sulu e Tolre e clo Quartzo Monzonito C¡uz Preta, componclo cinco

associaçöes magmáticas.

WERNICK et al. (1992) classificaram os complexos granitóides de Mairiporã, lrarqui, Soco¡ro e

Sotocaba e os encr¿ìves microgrzrnulares a eles associ¿rclos como pertencenles à série crust¿i profuncla

cíilc io-alcalina cle baixzr temperatura, ctilcio-alcalina de alta tempelatula/subalcalìna potássica.

Complementando os estudos do Granito ltaqui, WERNICK et. al, (1993a) definiLam sér'ies
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cz'tlcio-alcalinas, e dlvidilam o corÌlplexo cm l0 unidades litológicas, aglupadas em 5 zrssociações

pertencentes a 4 iàses magmáticas intrusivas, Os ciclos magmáricos I e lI seriam separados no tempo por

uma fase de diques mais básicos e seguidos por turmalina-muscovita aplitos, e cacla um deles

apresentaria subciclos (iA, IB, IIA e IIB), iniciados por rochas mais básicas que evoluem para tipos mais

¿'tcidos. Para WERNICK et al. (1994a), as composições médlas do ciclo I caracterizam-se pol teùres

crescentes cle Fe e Na, enquânto que no ciclo II a lelação Fe/Fe+Mg permanece quase constante nos hôs

primeiros pulsos, sr"rgetìndo que os mecanismos de f¡acionamento (estado líquido) foram distintos nus

clois casos, e que poderiam tambóm valiar durante a fase de maturação magmática de um mesmo ciclo.

A deformação magmática do Granito Poli-Intmsivo Itaqui apresenta isolinhas paralelas ao

colìtato nas porções N e W, e paralelas à Zona de Cisalhamento Taxaquara (E-W) na porção centro-snl.

As rochas do Grupo São Roque e do Granodiorito B¿uueri tiveram comportamento reológico semelhante

dürante o enpLacettrcnt da fácies e, n¿ì p¿ìrte sul, a lesistêncìa do Granito Itapevi deformou o gr.anocliorito

B¿rrueti e o monzogtzrnito Pedreila C¿rntareira (FERREIRA & WERNICK 1995). Na colocação clos

s/octs, as encaixantes metamórficas e pârte das fácies magmáticas apresentam comportamento reológico

distinto, resultando na deformação clas unidades Barr:er.i e Pedreirâ Cantareira,

Pertenceriam ao Ciclo I as unidades Barueri (BA), Pedreìra Cantareira (PC), Torre e Aplitos; c ao

ciclo II, cruz Pretâ (cP), Aldeia da serra (AS), Mutinga (MU) e sulu (su) (WERNICI( et aL. 1994a,

þ'ERREIRA & V/ERNICK 1997b), separados pol uma fase de colocação cle diques cle mela-qnar.tzo

ntozotlitos com Diqnes Mhficos Porliríticos (DMP) genelicâmente vinculaclos ao cìclo I, e Diques

M/rficos Equigranulares (DME) vinculaclos ao ciclo Ii, O Ciclo I apresenta saltos composicionaris nos

teores de máficos, hlcalis e plagioclásio, indicando que unidades BA e PC sofieram diferenciaçãro l¿ slar.

O Subciclo lIA, composto pelas unidades CP e AS, apresenta variação composicional graclacional e

retìlínea, principahnente dos m¿1ficos, álcalis e razão Fe/Mg, O Subciclo IIB, rcpresentaclo pelas uniclacles

MU e SU, em continuiclade com o Subciclo IIA, possui maiores valo¡es de qualtzo e menoros cle rnáficos,

alta alcalinidade, riqueza em Na, pobr.ezzr em Ca e alta relaçãro Fe/Mg,

Devido à intensiclade da deformação diminLrir do interior do maciço para as encaixantes

metamórficas e às isolinhas de deformação serem paralelas aos contatos, FERREIRA & WRRNICK

(1996) consideraram que a intensidade e o padrão deformacional estariam lelacionaclos à pr.óp1a

clìnâmica magmática e não ao tegime tectônico regional, Concluíram que o complexo teve sua colocação

¿rssociada à Zona de cisalhamento Taxaquara, que teria se clesenvolvido, no início, em regirnc

trlnsptessivo com caráter pres.s muito mais intenso que o caldter tran.s. prorluzinclo def,ormlçio por

achatamento, evoluindo com a modificação pafa um regime de transcorrência com deformação plana e

âtingindo, nos eslágios finais, regime tlanstl¿ìtivo com constrição (prolatos) e rochas miloníticas

associaclas (FERREIRA & WERNICK 1997a),

Os complexos cálcio-alcalinos São Roque e Cantareira e os rapakivis de São Francisco, Sorocaba
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e Itu seriâm fbrmados pela coalescência de várias fases magmáticas definidas em precoce, principal, de

acresção latelal inicial, de colocação de stocks e de intrusões circulares que cortam principalnente as

rochas da fase plincipal, e de acresção final. Todos os maciços seriam formados por pelo menos dois

ciclos magmáticos sucessivos, analisados com base em mecanismos de ¿rscensão magmáticar, na

existência de câmaras coletoras sucessivamente drenad¿rs e recauregadas e leativâção das fàlhas

trâÌrscolrentes às quais as rochas graníticas se associam (WEIìNICK et al. 1993b).

Segundo ANDRADE (1993) e ANDRADE et al. (1994) o Complexo São Roque é composto por

clez fácies aglupadas nos seguintes conjuntos litológicos: I) dioLitos, II) granodioritos a monzogranitos

porl'itóìdes oom hornblenda e biotita, III) monzoglanitos e IV) turmalina monzogranìtos. As relações clo

complexo com âs zonas de cisalhamenlo sugerem que o magmatismo se deu concomitanlemente âo

tectonismo, provavelmente em estr|ul:JÌâs p LtL L- ep ert.

WERNICK ¿¡ al. (1994b) verificaram, no Complexo São Roque e na intrusão Salto do Complexo

Rapakivi ltu, que os líquidos fracionados (claros e escuros) mostram-se enriquecidos em mincreis

acessórios, expressos nos conteúclos de elementos tlaços específicos, como o Rb, e nos espectlos de

ETR, como o Zr, e que o conteúdo na matriz segregada estaria próximo ao do granito polfitóide no

Complexo São Roque, e mostraria diferenças substanciais na intrusão Salto, refletindo um inclemento de

ETR pesados na matriz fracionada,

Os complexos glanfticos São Francisco, Sorocaba e Itu definem trôs variações básícas para os

plutons (lâ Ptovíncia Rapakivi lLLr (GALEMBBCK & WERNICK 1998): vatiação cle alcalniclacle

clescente na seqüêncizr Sorocaba - São Francisco - Itu; ocorrência cle corpos quimicamente expandidos

com ampla variação no teor de sílica, como os corpos São Francisco, Sorocaba e o Plúton Cableúva (Itu),

e quimicamente restritos com elevados teores de sílica, caso dos plutons Salto e Indaiatuba; e

estrutrìr¿ìção vatiando em f'¿rses de actesção magmática obse¡vaclas nos granitos São Francisco e

Sorocab¿r, o riltimo com cinco fases de acresção e ciclos.

Enlre Piedade e Pila[ clo Sul destacam-se quatro maciços principais tardi-orogênicos (JANASI er

aL. 1994): Pilar do Sul e Serra do Lopes, constituídos principalmente por muscovita-biorita

monzogranitos levemente peraluminosos; Piedade, aproximadamente circulat com zoneamento

pettogtáfico mais complexo, preclominando, na borda, muscovita-biotita granodioritos a monzog¡anìtos

polfirítìcos, sucedidos pol biotita rÌronzo- a sienogranitos ineqr.rigranulares e, no centto, biotita

monzogranitos porfiríticos; e Serra da Bateia, composto plincipalmente cle biotita-sienogran itor

porfiríticos, e que invade o exlremo sul-ocidental do maciço Piedade. Os dois últimos contrastam com os

maciços Pilar do Sul e Serra do Lopes (teores menores de AlzO¡, Na2O, Sr, Ba e maiores de K2O e FeO),

tessaltando composições sienograníticas (maior K2O/Na2O), As diversidacles petrográfica e geoquímica

poderiam ser atribuítlas a variações nas condições físico-químicas de fusão e nas composições dos

protólitos, predominantemente infracrustais.
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O Macìço Granítico de Piedade foi estudaclo por LEITE (1991) e LEITE ¿r al, (1997), que

iclentifìcaram foliação de otigem magmátìca, É composto por várias uniclades clispostas par.alelamente ao

contato, caracterizadas por pulsos magmáticos essencialmente granfticos, e constituindo uma intrusão

lorçada de caráter sin-orogênico (Rb-Sr: 654 t.24 Ma). Uma associação de rochas peraluminosas, com

biotita-granodiorito a monzogranito porfirítico portadores de monazita, clistingue-se cla metaluminosa,

formacla por biotitâ-monzogranito com titânita + alanita como acessórios importantes.

O magmatismo Pirituba, representado pelo bâtólito Cantareira, pelo maciço Mair.iporà e por.

illtrllsões meÌlores, como as de Taipas, Morto do Perus e o turmalina granito Perus, intrusivos no Grupo

São Roque, compreencle intrusões polifãsicas, e suas colocações devem-se às falhas transcorLentes

Jnndiuvira e Taxaquara (WERNICK & TEUPPENHAYN 1996). O magma, com tr¿ìnsição entre crustal e

círlcio-alcalino de baixa temperatura, de pequena profundidade e com pouca participação de material

mantélico, foi considerado gerado em dois estágios, inicìados pela fusão parcial da crosta inferior e pela

assimilação de substanciais volumes de rochas do Grupo São Roque, ricas em boro, com a diferenciação

posterior do magma segundo a seqüência Mairiporã-Cantareira + Taipas-Morro do Perus-aplitos +

pegmatitos + microgranitos-Perus,

Datâções U-Pb em zircão do gtanodiorito Cântareira e em xenotima do granito Pe¡us incticam,

respectivamente, idades de 572 ! 9 Ma e 566 + 6 Ma., enquanto que os clados de isótopos de sI das

l'ochas d¿rt¿rdas lançados em ditrgrama de evolução permitem inferir que a separação do magma perus clo

magma Cantareit¿l ocorrcll hít celca cLe 592 Ma. Os claclos quírnicos, mine|alógicos e de tipologia cle

zircão mostt¿ìm qtle o magma Perus sepatou-se clo magma Cânta¡eira quando este jh rinha atingìclo um

estágio nragmz'rtico tardio (TEUPPENHAYN et aL. 1995).

WERNICK et aL (1995) teceram comparações de ETR e tipologia de zilcão enrle gr¿Ì¡irus

crustais (Anhangùeta e Perus), ttansicionais clustais/cálcio-alcalinos (Cantareira, Mairiporã, Taipas,

Motto clo Perus) e cálcio-alcalinos de baixa (São Roque) e méclia (Itaqui) temperaturâs, Os espech.os dos

gtanitos ctustais apresentaram padrão típico "gaivota", simétrico (Perus) ou assimétrico, com maiores

valotes de ERTL (Anhanguera), Os gr¿ìnitóides transicionais teriam padrão tipo "S" achataclos, cleitaclos,

o mesmo ocorrenclo nos granitos cálcio-alcalinos com valo¡es de La",, maiores. Os granitos nrr,maLiníferos

clo gt zrnito São Roque e os fácies muito fr¿rcionados do granito ltaqui mostlanr espectros semelha¡tes aos

do granito Anhanguera, com valores de La",, entre 7 e 70.

os maciços granitóides São Roque, caucaia e lbiúna ocupam, segundo (GoDoy et at. 1996b),3/t

da Folha São Roque (1:50.000). O primeiro tem contatos essencialmente tectônicos, a sul com os grupos

Embu e são Roque, e a leste e oeste, com rochas dos grupos serra do Itaberaba e são Roque. compõe-se

de cinco fírcies petrográficas: monzogrzrnitos porfiróìdes, raros equigranulares, clioritos, tur.maliÌìa-

sienogrzrnitos e veios e diques aplíticos. A classificação moclal aponta par,a série cálcio-alcalina

granodiorítica (médio K) a monzonítica (alto K), com um litotipo na série alcalina sódica, e a tipologia
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de zircão o classifica como cálcio-¿rlcalino de média profundidade, com fácies transicionais entre cl ustal

e o¿'rlcio-alcalina rasa, Os maciços São Roque, Caucaia e IbiÍrna enquadram-se na sórie cálcio-alcalina de

allo potássio, com pequena tendência para a shoshonítica, e âpresentam caráter peralumiuoso e

metaluminoso, oom grau de saturação em alumina maior nas fácies tardias do Maciço São Roque e

âpenas localmente nos outros maciços. Do ponto de vista tectônico, os maciços São Roque e C¿rncaia são

tardi-orogênicos, e o Ibiúna, mais complexo, tem tendôncias pré-, pós-colisionais e tardi-or.ogênicas,

sendo consiclerados maciços orogônicos em dois possíveis ambientes: alco de ilhas e arco continental.

WERNICK ( 1997) vinculou a colocação dos corpos granitóides brasilianos na Faixa Ribcira e na

cunha cle Guaxupé a um regime tectônico getal lranspressivo, com uma fàse cle intensa tectônica cle

czrvalgamenlo, seguida por uma de tr¿urscorrência cle longa duração com amainamento dos esfor'ços, e a

final translensiva. Separou os corpos granitóicles com estrutÌìração relativâmente simples e associaclos,

em essênci¿ì, a uma das fases tectônicas, daqueles com zrrquitetura magmlìtica complexa, r'esultado cle

mâgmatismo policiclíco e/ou plurisserial, colocados durante dr.râs ou mais das fases tectônicas, lesnlranclo

em du¿rs fases magmáticas plincipais. Uma, de idade infe¡ior mínima ao reclor de 630-660 Ma e superior

por volta de 610 Ma, abrange as fases tectônicas iniciais, e está representada pelos granitos Tico-Tico,

Nazaré Paulista e partes dos grzrnitos Socorro, Mon-rngaba, São Roque, Itaqui e Cantareira. A segunclzr,

com iciacles entre 610 e 570 Ma, comporl¿ì as fascs tectônicas de tlanscorrência e cle t¡a¡ste¡são. e

engloba os gtanìtos Itu, Petus, Peclr¿r Branca e pa|le dos granitos Socorfo, Morungaba, São Roque, Itaquì

e Cant¿rleila.

WERNICK & TÖPFNEIì (1997) veLificatam que os maciços granitóides Canrareira, Iraqui, São

Roqne, Sorocaba, São Francisco e Itu mostram natureza múltipla e arquitetura complexa, cor¡ cinco fases

de colocação magmática vinculadas a sucessivos episódios de movimentação das falhas transcorrentes, e

que granitóìdes btasilianos ¿rssoci¿rdos a cavalgamentos não são necessariamente mais antigos que os

vinculados a fâlllâs transcol rentes.

Segundo WERNICK ( 1998a), o estágio inicial, vinculado à convergência c colisão entre as placas

envolvid¿rs na geração do Cinturão Ribeira, situa-se entre 630-590 Ma, e inclui granitos cálcio,alcalinos

tipo I-Cordilheirano, sob a fotma de grandes batólrtos múltiplos e compostos alongados segunclo Nli-SW
(TIPO A), a peraluminosos do tipo 'S'com contribr.rições cìo embasamento ortognáissico (TIpO B).

Ambos, quando zrfetados pot zonas de cisâlhamento Òu anatexi¿ì, get¿ìlam ortogr'ì¿ìisses ocelares (TIpO

1c), gnaisses bandaclos (TIPO 1D) e migmatìros (TIPos IF e lG). o estágio fin¿ìI, com geração principal

entte 600-580 M¿r, reúne corpos afetâdos ou não por falhas transcorrentes relacionaclas à fase tarclia cla

colisão, e constilui o Sistema Magm/rtico PÌurisserial 590 (SMP-590), clominado por granitos álcali-

cálcicos com âllo-K tipo l-Corclilheirano (TIPO 2A), tipo Rapakivi (TIPO 2B) em essência crusr¿ìis, c

granitóides alcalinos potássicos (TIPO 2c) e alcalinos sódicos (TIpo 2D), ambos manrélicos,



2.1.4 Sobre a articulação geotectônica

O mapa Bouguer do Estado cle São Paulo (HASUI er al., l99l) mostra anomali¿rs cle prirncilu

orclem com pares de altos/baixos gravimétricos que indicam a existência de descontinuidades cruslitis

sepatando clomínìos com foltes contrastes de massas, que co 'espondem às zon¿rs cle articulação de

grancles blocos que se justa,puseram tectonìcâmente no Pré-Camb¡ìaÌìo, Os autores reconheceram porções

clos blocos Vitót iâ, Brasília, São Paulo e Paraná; devido à subducção de tipo A, relacionada a procesijos

colisionais, de qne resultaram as feições de c¿ìvalgamento complicaclas por lranscorr'ências talclias,

Vírrios lineamentos estniturais representam anomâlias cle segundzr ordem que inlroduzì¡am complicações

no quaclro estlutìirâl delineado pelas anomalias de primeira ordem, cruzam os blocos e seus limites

deslocando porções por distâncias até apreciáveis, sendo interpretados como zonas de movimentação

tl ¿ìnscortenIes,

De ¿rcordo com EBERT et aL. (1991), a colisão oblíqua dos blocos Vitó¡ia (leste) e São PaLrÌo

(oeste) envolveu uma etapa de cavalgamento seguida de outra transcorrente, resultando no Cinturãìo

Ttanscorrente Iìio Paraíba do Sul (CTRPS). Este, dextral e dLictil, possui zonas cle cisalhamento qne

separarâm fraçöes rochosas lenticulares e sigmoidais, e que evoluíram, ao menos em parte, pâra

duplexes direcionais ou estruturas em flor, onde as feições observadas indicariam a prevalência clo

regime tlanspressivo com vetor de transplessão em torno de wNW-ESE, o cTRpS podel.ia sel

consiclerado trzrnspressivo com eventuâis subclomínìos tr¿ìnstensivos tambóm atètados durânte as totações

llor ¿ìchâtâmen[o oblíquo. Pata os autores, como a m¿rìoria clas clobras empinaclas cot.t.r lineações

clitecion¿ris estão associaclas à teclônicâ direcional, juntamente com outros subprodùtos, como

imbrìcamentos, zonâs reversâs, crennlações, cluplexes direcionais compressivos e estrutulas em flor,

ficat ia comprometido o uso (los termos cinturão ou faixa de dobramentos Apiaí, São Roque, Rlo Grancle

e Palaíba do Sul.

As zonas de cisalhamento de alto ângulo do Cinturão Ribeira foram consideradas pol.

MACHADO & ENDO ( 1993a, b) como de implantação precoce e responsáveis pela estruturaçaro c

evolução tectônica da região do Vale do Rio Paraíba do Sul, e a estrutura sinclinorial do vale e¡tenclida

cÕlro uma megâ-estrutula em flor positiva, resultante de umâ tectônica transpressional dextral Brasiliana.

O Cinturão Ribeira foi reinterpletado e clenominado Cinturão de Cisalhamento Atlântico (CCA),

composto em lrôs zonas de cisalhamento principais: a Zona d,e Cisalhamento Juiz cle Fora-Jaguar.i-

Taxaquara (zcJFJT), a zona d,e cisalhamento Além paraíba-cubarão-Lancinha (zcpcL),eazonacle
Cisalhamento Niterói (ZCN), englobadas no Sistemâ de Cisalhamento Paraíba do Sul (SCpS). Duas fases

de deformação principais e progressivas (F1 e F2) teriam sido afetadas pela F3, de orientação axial

patalela às zrnteriores, e pe¡tenceriam a um sistema de zonas de cisalhamento com movimento coel.ente

dext|al. À F4, clescontínua e cle orientação variável de NW-SE a N-S, gerando freqüentemente padr'ãro cLe

interf'er'ência tipo domo e bacia, associ¿rr-se-iâm discretas zonas de cisalhamento t¡ansversais ao CCA,

29
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com pledomínio de movimento sinlstral, A mega-estftitura em flor positiva seria balizada, a NW e â SË,

respectivâmente, pelas zonas de cisalhamento de ZCJFJT e ZCN, e na porção central da estrutura, a

ZCPCL, compreenderia reativações de estruturas mais antigas, ao menos lLansamazônicas, e col¡

lutivirl:rde contínuiì até o Tercilirio,

Na revisão da Cartâ Geológica São Paulo (l:250,000), ALMEIDA et aL. (1995) consicleraram o

Complexo Piaçagüera (Arquezrno-Transamazônico) como composto por gnaisses, migmatitos e rochas

granulíticas, e o Grupo Itapira (Protelozóico Médio) como supr¿ìcl'ustal ao ¿rnterio¡ e sobr.eluclo corr.r

gnaisses e migmatitos, mas admitiram sercm os conhecimentos insuficientes para tìelimitaçZÍo clas cluas

unidacles na folha. O Complexo EmbLr (Ploterozóico Médio) compreendelia m¿ris extensa íuea clo

Supergrupo Açungui, com roch¿ts localmente migmatizadas, A unidade Serrâ do Itaberaba foi delimitacla,

estando incluída no Grupo São Roque (Ptoterozóico Médio clesde seu limite com Proterozóico Infer.ior),

Na integração geológica da Irolha São Paulo I :250,000, SACHS & CAMPOS NETO ( 1996),

consideraram a Nappe Socorto-Guaxupé formada por uma associação neoproterozóicâ com complexos

granitóides, oncle incluítam o Complexo Piracaia, e clelimitatam os clomínios Costeiro, São Roque, Emb¡

e Açungui. O Domínio São Roque seria formado por granitos c¿'rlcio-alcalinos potássicos intrlrsivos elÌì

metassedìmentos plataformais com rampas carbonáticas, complexos recifais, estmturas vulcano-

¡rlutônicas e vulcânicas de rochas básicas e fácics litorâncas (Grupo São Roque), e por urna sec¡iôncìa

metavulcano-sedimentar toleiítica cla fase ny' (Grupo Sen.a do ltaber.aba),

Na Folha sanr.s/Ba.r'¿r clc Sanros (lvloRAIS & cAMpos NETO i996) os rerLenos pr.ó^

c¿rmbrianos estão repfesentzì(los pelos complexos Costei|o (Neoproterozóico llÌ-Eocambriano), com -5

conjuntos plincipais de litotipos, predominando migmatitos e gnaisses clive¡sos; Embu, co¡r

metassedimentos de baixo a alto grau metamór'fico e ¡ochas graníticas associadas; Rio Capivari

(Alqueano-Pzrleopt oterozóico), com biolita gnaisses possivelmente ortoderivaclos e migmatitos; e

Pilacaia (Neoplotet ozóico III), corn xistos, gnaisses banc.laclos, gnaìsses migmätizados c hornblencla

gnaisses. O Grupo São Roque compreencle as unidacles de filitos e metarenitos rítmicos, com xislos n¿r

base, e o Grupo Serra do Itaberaba foì considerado Paleoproterozóico-Mesoplorerozóico, metavùlcauo-

sedimcntal e infelior ao gruPo Íìtìtcl ior.

Segr'rndo SOARES & ROSTIROLLA (1991), a organização final das porções sul e sLrclesre clo

Ctnturão Ribeira resulta da amalgatração de blocos e tenenos aclescionírrios, com pico cla rectônica

tlanscorrente associada ao esc¿ìpe tardi-colisional estimado em cerca de 550 Ma, Esta estl.uturação foi
poslerior à principal fase de metamorfismo, ao cisalhamento dúctil cle baixo ângulo e âo c¿ìvalgamento de

700 a 600 Ma (relacionado ao espessamento do prisma acrescionário), e foi contemporânea à colocaçãro

dos grandes corpos de granitos rosados e anterior à fase dos granitos alcalinos e peralcalinos pós-

orogônicos (530 - a90 Ma).

Ao Gmpo Açungui (Domínio Apiaí), no Ctclo Brasiliano, estalia associaclo metamorfismo do



3l

tipo Batowiano e extenso magmatismo graniróide cálcio-alcalino, No Neoproterozóico, o Domínio teria

constituído um;rrco magmático continental do tipo cordilheirano em relação a uma provável zona cle

subducção de SE para NW (CAMPANHA & SADOWSKI 1998), A evolução cla bacia remonraLir ;ro

Paleo-Mesopt otelozóico, ou por lifteamento e aberlura de um oceano seguiclo cle formação cle alco-de-

ilhas e colisão de um bloco continental contra o arco-de-ilhas, ou por abertura e fechamento de uma bacìa

marginal de retro-arco, segr.rida por intensa âcresção, no Neoproterozóico, de entidades tectônic¿ìs

distintas relacionadas ao sistema trânscorrente dextral e à colisão oblíqua. Ressaltaram ainda que, dentre

as vá¡ias questões não resolvidas, estaria a correlação entre o Supergrupo Açungui e os grupos São

Roque/Serra do Itaberaba,

No segmento central da Faixa Ribeira, MORAIS et al. (1998) admitiram uma tectônic¿r

transcorrente com movimentação dextral e foliações de alto ângulo, e sepalaram os domlnios Costeiro,

Embu, São Roque e Açungui, O Domínio São Roque, com duas unidades vulcano-sedimentâl es, conteria

os grupos Se¡ra do Itaberaba, paleo- a mesoproterozóico com metamo¡fismo de fácies xisto-velcle

superior a anfibolito, e São Roque, no lopo, constituíclo pre(lominantemente por metâssedimentos

mesoproterozóicos com metamorfismo de fácies xisto-verde.

Baseados em experimentos desenvolvidos no Laboratório de Geotectônica e "fectônic¿r

Ëxperimental do Setor de Tectônica do CENPES/Petrobrás, EBERT et at. (1995) concluír.an clue as

bordas sul e sudeste do Cráton do São lrrancisco e da Cunha cle Guaxupé seriam formadas por rr.ês blocos

ctuslais sepauados por bacìas que experimentalanr colisão oblíqua pol convergêncizr E-W, As bacias

estiveram interconectadas durante su¿r evolução de margem passiva para ativa e a partição da clefor.mação

resullou no Cinttuão de Cisalhamento Rlo Paraíba do Sul, com predominância de regime contraciol'ì¿ìl e

cle vetgôncia pâra W; Cinturão Tr¿ìÌlscorrente Ribeìra, a sul, relacionado à convergência oblíq¡a cle clois

blocos móveis em regime transpressivo; Cinturão Transcorrente Campo clo Meio, que afeta a Faixa Aito

Rio Grande, apresentanclo tleformação finita matcada por regime clirecìonal transpressivo ao longo cle

extens¿ìs r¿ìmpas laterais.

2.1.5 Sobre a geocronologia da Faixa Serra do Itaberaba/São Roque

Um dos primeitos reconhecimentos geocronológicos K-Ar nas suplacrustais clos gmpos Açungui

e são Roque é devido a cORDANI & BlrrENCouRT (1967a, b), quanclo considerâram qne grancle

pzute dos gnaisses do Complexo Migmatítico Inclife¡enciaclo e das lochzrs metassedimentares reriam siclo

fot mados por volta de 600 - 650 Ma, com sedimentação ainda no Pré-Cambriano Superior. sobr.e Lrn.r

embasamento com idade mínima de 1,4 Ga, devido à idade de 1.360 Ma obtida em âmostÌ.a do epidioriro

Penhinha, Constatâram ainda que os granitos sin-tectônicos foram gerados a 590 Ma e os pós-tectônicos

entre 580 e 500 Ma. O plagioclásio do epidiorito apresentou ìdade Ar/Ar de L200 Ma, o anfibólio, 545

Ma e ¿r bìotita 5 15 Ma, segundo KINOSFIITA ( 1976).
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FIASUI & I{AMA ( 1970, 1972) intelpretalam a iclacle K-Ar de 7l4 X 30 Ma obticla cle ¡m

anfibolito de l'ácies xìsto-velde com clinopiloxônio plovtrvelmente reliquiar, e situado a no|te clo graniro

Tico-Tico, como a mais antigâ p¿ìra os metamorfitos do Glupo São Roque. Idade K-Ar.de 1.036 t 45 Ma

foi obtida para o anfibolito de Ermida, do Bloco Jundiaí e, considerando conjuntamente a ìclacle clo

epidiorito Penhinha no Bloco Cotia (CORDANI & BITTENCOURT 1967a, b), estabeleceram esses

blocos como mais antigos que o Grupo São Roque e lemobilizados no Ciclo B¡asiliano.

As idades Rb-Sl obtidas em isóc¡onas de teferôncia de lochas graníticas do Grupo Açungui feitas

por CORDANI & KAWASHITA (1971) sugeriram a existência de uma fase magmática tardi-tectônica

ao teclor de 610 Ma, representada na região pelo Maciço Cantaleira, e outra pós-tectônica, em 540 Ma,

correspondentes zros granitos São Francìsco, Itu e Perus,

Ao revisarem as datações do Cinturão Ribeira, CORDANI &'IEIXEIRA (1979) concluíram que

o Grupo São Roque seria formado pot rochas metassedimentares epizonais brasilianas cortadas por'

grânitos sil.ì-tectônicos em 640 Ma, com Rl = 0.710, que indicaria caráter ensiáÌico para o Cinturào,

Em rochas metabásicas do Grupo Serra do Itaberaba, SARAGIOTO et al. (1984) apresentararr

iclades K-Ar de 530 t 3 1 Ma e cle 1.692 :t 157 Ma, sendo a prinreila proveniente das proximiclades do

Granito Pedta Branca. A idade mais antiga foi utilizada poI JULIANI ¿¡ a/. (1986) para o posicionamer'ìro

do Grupo Sena do Itabetaba uo Mesoprotelozóico ou até mesmo no Paleoproterozóico, enquanto o

Grupo São Roque foi mantido no Neoproterozóico.

TASSINARI et aL. (1985) clataram os seixos gt anìto-gnáìssicos e a matriz do metzrconglomelarrlo

do Gtupo São Roqtre nas proxìmiclades do Pico clo Jaraguá pelo método Rb-Sl, obtendo, l espec tivir¡rer r tc,

as idades de 1200 t 100 Ma e - 800 Ma, A idade dos seixos foi interpretada como a iclade máxima cla

sedimentação e a da matriz como devid¿r ao metamorfismo, A biotita cla matriz tbrneceu iclades K-Ar

vârian(lo entre 628 I I I Ma e 615 + ll Ma, correspondentes ao resft.i¿ìmento regional.

VAN SCFIMUS et aL. (1986) obtive¡am idade U-Pb de 1790 t 14 Ma em zircão cÌo

melarliodacito do Morro do Polvilho, que seria intercalado na seqüência vulcano-sedimentar basal do

G|Lrpo São Roque. A idade foi interpretada como senclo da cristalização do vulcanismo, em desaco¡clo

com CARNEIRO (1983) e CARNEIRO et ctL. ( 1984b) que as definiram com intrusivas, implìcanclo clue a

deposição do Grupo teriâ sido iniciada ao redor de 1,8 Ga. As idades lìb-Sr indicaram rejuvenescimenro

¿ro redo¡ de 550 Ma. l)estâ forma, não teria havìdo deposição de sedimentos do Grupo São lìoque no

Brasiliano. Entretanlo, mapeâmento e petrografia detalhados feitos na região ânlel iot por JULIANI ¿¡ ¿rl.

(1997a) mostraram que o metaniodacito é em verdade um metarcóseo com inletcalações de

metaconglomerado, pertencentes às unidades basais do Glupo São Roque e posicionados sobre a

seqüêrlcia met¿ìvulcano-sedimentar do Grupo Serra do ltabelaba, Os grãos de zircã,o mostlam-se muit¿ts

vezes arteclondados e, por setem detríticos, indicam a idade máxima da sedimentação do G|upo S-ro

Roque e não o início da formação clo Grupo Sella do ltaberaba,
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TASSINARI ¿/ ú1. ( 1988) compartimentaram o embasamento ([o suclestc do Rstaclo de São Paulo,

de NW pala SE, nos dornínios ltapila-Arnpalo, Pilacaia-Jundiaí, São Roque, Embu e Costeiro, limitados

pol falhas transcol'r'entes e câvâlgamentos, Obselvaram uma mìgração tlos picos metamórlicos,

lelacionad¿r à orogenia tlrasiliana no Neoproterozóico, declescente em idades do segundo clomínio enr

direção ao Costeiro cle 800 Ma ¿ìté 650 Ma, enquanto que nas rochas granitóides as idades aunclìtlri.ull

em direção a NW, com 550 Ma e 1000 Ma nos domínios Costeiro e Piracaia-Jundiaí, respectivamente.

No Domínio São lìoque, ¿rs roohas depositaclas ao teclor de L800 Ma teriam sofiido um evento

metamórfico principal em 1,300 Ma, acompanhado de atividades glaníticas sin- a tarcli-lectônicas,

seguido por orìtro evenlo metamór'fico entre 800 e 700 Ma. As intrusões graníticas principais foram

consideladas como pós-tectônìcas, distlibuídas entle 700 e 520 Ma,

Os estudos geoclonológicos de TASSINARI & SATO (1996) incluem os complexos Costeilo

(CC) e Embu (CE), Glupo São Roque (GSIì), Nappe Socorro Guaxupó (NSG) e Maciço ltatins (MI), e

indicam que as rochas metamórficas do CC l'oram folmad¿rs pof volta de 600 Ma e as do CE e GSR ao

redol dc 700 Ma. Suas composições isotópicas cle Sr, Pb e Nd inclicam origem por rehabalhâmento

cmstal. No CC, as idades TDM enlre 1,8 e 1,9 Ga indicariam a época de dilèr'enciação da closta

continental primitiva e as situadas entre 1,2 e 1,4 Ga fbram interpretadas como devidas à formação dos

glanitóides no Neoproterozóico por fetrabalhamento das rochas preexistentes. No CE as rochas

migmatíticas, orto- e paragnáìssicas com idades entre 2,5 e 1,5 Ga apresentam TDM entre 2,9 e 3,3 Ga,

indicanclo que â crostâ continental lbrr.nou-se no Mesoalqueano. Os migmatitos de Cunha tôm TDM âo

redol de 2,7 e 1,9 Ga, sugerindo iclades mais jovens de ditèrenciação mantólica, incluindo mâteri¿ìis do

Paleoproterozóico, assim como o granito Quebra Cangalha, com 2,2 Ga. Os paragnaisses do CE, com

iclades próximas a 700 Ma, têm T¡¡a próximas a 1,4 Ga, interpretadas como clevidas aos plotólitos

sedimentares oriundos cle fontes divelsas, No domínio GSR, os granitos analisados foram principalmente

os pós-tectônicos, que apresentararn idades entle 2,1 e 1,7 Ga, o que indicaria o período de diferenciação

mantélìca do embasamento do Grupo São Roque. Na NSG foram obtidas id¿rcles entre 3,2 e 2,9 Ga e entle

2,0 e 1,8 Ga, evidenciando a existência de crostâ ârqueana na região de Amparo e Serra Negra e, mais a

sul, de crosta continental transam¿ìzônica semelhante à do GSR, No MI foram obtidas Tov de 2,5 e de 1,3

Ga, sugerindo, r'espectivamente, crosta do Alqueano tardio e iclade de mistura, Portanio, o sudeste de São

Paulo é ìnterpletado como constilnído por tetrenos formados em diferentes épocas e justapostos no

Neoploterozóico.

RAGATKY (1997) aprcçentou um estudo e uma revisão dos dados geocronológicos das lochas

gtaníticas brasilianas e de dois metabasilos da legião, principalmente através dos métodos Rb-Sr', U-Pb e

Sm-Nd. Praticamente todas as datações pelos dois primeiros métodos apresentam grandes probìemas, qr:e

não permitem sua utilização, provavelmente devido ao tratamento de rochas diferentes em um mesmo

cliagrama, como granitos, granodioritos e veios, bem como por problemas de alteração hidrotermal.
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Com base em da(los geocronológicos, WERNICK & TOPFNER 11997), aclmiriram a segninre

evolução pala o Cintutão Ribeila: a) rifteamento, com magmatismo básico de cabeça de pluma a 1000 -
950 Ma; b) magmatismo sin-convelgente mais antigo que 630 Ma e, possivelmente, com idacles de até

669 Ma; c) tectônica de cavalgamento NW-SE a 655 - 610 Ma, possivelmente até 669 - 610 Ma; cl)

tectônic¿r transcorrente NE-SW transptessiva entre 624 - 595 Mâ e transtrativa a 583 Ma; e) magmatismo

pós-cisalhamento a 590 Ma; f) magmatismo filoniano a 566 Ma,

LIACI(SPACHER et cLL. (1998) constatarâm a existôncia de uma crosta paleoploterozóica na

região de são Roque a partir de v¿rlores de TDN{ entre 1,8 e 2,0 Ga quantificados em grunitos

ueopt oterozó icos. A crosta, com nitcleos preservaclos nos Blocos Jundiaí e Embu, seria fragmentada e

tifteacla para a deposição dos grupos São Roque e Serra do Itaberaba em 1,7 Ga, seguida de fechamento e

colisão no Ciclo Brasiliano gerzrndo deformações Dn11, D'*2 e D,,*3 progressivas, e metamorfismo +l e +2

em fhcies anfibolito no Glupo Serra do Itaberabâ e xisto-verde no Grupo Sâo Roque, com magrnarismo

c¿'tlcio-alcalino a alcalino associaclo. À í,ltima clefbrmação, mais penetrativa, relacionaram zonas cle

cis¿rlh¿rmento transcorrenle NE/SW iniciadas em regime transtra[ivo, com ascensão cle rrragmas

provocando fo|mação de auréolas metamórfica e lectônica nas rochas metassedimentares clos grupos, O

contínuo soergttimento crustal levaria à superposição do regime tectônico transcorrente e, no

amail]amcnto e evolução para transptessivo, à inslalação ile tectônica de blocos com deslocamentos

vetticais máximos, em que os blocos Jundiaí e Embu estruturâr-se-iam como altos e o São IìoclLre conro

tlâixo estrutu[â1.

Datações mais recentes pelo méloclo U-Pb em zi¡cão cle metâbasito clo Grupo São Roque tênt

indicado que a formação da sua bacia deposicional deu-se no Neoproterozóico (HACKSpACHEIì er al.

1999, DANTAS et aL. 1999), ao ledol de 615 Ma,

No G|upo Selra do ltaberaba, o zircão de melandesito cla Formação Morro cla Pedra prera (basal)

apresentou idade U-Pb de 1391 x I8 Ma, que intlica a idade máxima cla seclimentação dos pe[tos qLre

Lecobtem a uniclacle basáltica gerada em MORB, Os metaniólitos cla Folmação Nhangnçu apresentam

duas populações de zircão: urìa, com idade de 618 Ì 3 Ma, define o períoclo de cristalização cla ¡ocha e

outrâ, de 1449 -l 3 Ma, interpretada como xenocristâis hercìados de litotìpos clo GrLtpo Ser¡a do It¿beraba.

O metaniólito foi afelado pela foliação 52, gerada dulante o evento metamóúìco âssociado zì evolução clo

Grupo São Roque, que retrabalhou a seqüência metavulc¿ìno-sedimentar do Proterozóico Médio.

confin.nando a evoluçãro dos grupos em clois ciclos geotectônicos distinlos.



3.1 Contcxto Geotectônico

As rochas suplaclustâis dos grupos São lìoque e Seua do Ilabelaba (JULIANI et al. 1986)

inserem-se no contexto geotectônico dos Paraibìcles de EBERT (1961,1971), denominado de Cinturãro

Ribeila por ALMEIDA et al. (1973). Essas supracrustais compõem, junto com o Gntpo Açungui, o

Sisrema de l)obrâmento Apiaí (ALMEID A et al. 1973) ou, respectivamente, as fäixas de clobramentos

São Roque e Açungui (I{ASUI e/ n/, 1975, HASUI etal. 1978a), e situam-se, de acordo com ALMEIDA

& I-IASUI (1984) na P¡ovíncia Mantiqueira, Compleendem parte do Sistema de Dobramentos Sucleste

(ALMEIDA et al. 1916, SCIIOBBENiIAUS FILI'iO et al. 1984), que limita-se, a norte-noroeste, com o

Maciço Mediano de Guaxupó e o Cráton do São Flancisco, â oeste, com as Lochas sedimentales da Bacia

do Paraná, e ¿r leste é limitado pelo Oceano Atlântico (IIIGURA 3,1).

CAPíTULO ilI

Vátios t¡abalhos oomparlimentam o Pré-Cambriano paulista em grandes blocos tectôÌìicos,

justapostos por zonas de cisalhamento transcorrentes com intensa movimentação horizontal, pressupondo

histórias geológicas distintas, Neste contexto, as lochas dos gmpos São Roque e Serra do Itaberabâ, nâ

átea de estudo, integram o Bloco São Roque (HASUI et al. 1969) ou o Bloco Santana do Palnaíba clo

Conjunto São Roque (CAMPOS NÈTO & tsASEI 1983b).

O limite norte do Bloco São Roque faz-se através das zonas de cisalhamento de Itu (HASUI &

SADOWSKI 1976) e Jundiuvira (FIASUI et aL. 1969), onde encontra-se em contato com o Bloco Juncliaí,

enquanto a sul é demarcado pelas zonas de cisalhamento de Taxaquara (iIENNIES et al. 1967), Rio
jaguari e Monreiro Lobato (CAVALCANTE & KAEFER 1974), justapondo-se com o Bloco Cotia,

Nos últimos anos, outros autores (HACKSPACHER et aL. 1989, DANTAS 1990, JULIANI 1992)

tôm suge¡ido ou verificaclo continuidades litológicas, eslrutulais e estratigráficas, postulando Lrma

FÌGURA 3.1 - Contexto Geotoctônico
do sudeste brasilei¡o, incluindo a FaÌxa
São Roque/Sefia do ltaberaba. Ondc ( l )
Maciço Mediano de Cuaxupé, (2)
Sistema de Doblamentos
Sudeste/Ribeira, (3) Faixa cle

Dobramentos Blasília, (4) Bacìa do
Paraná, (5) Cráton rlo São Francisco, (6)
Faixa São Roque/Serra do Itabcraba, c

localìzação da árca pesquisada no
cí¡culo prcto. Baseado em
SCHOBBENHAUS FILHO et a!.
( 1984).
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estllltlrr¿ìção em blocos posterior ao .losr:nvolvimenlo das uniclacles litoestratigrhficas (JULIANI 1992).

HACKSPACHER (1994) considera os desloc¿rmentos verlicais mais impoltantes pâra a eslmtulação dos

blocos em regimes transcorrentes, enqrÌanto os horizontais seriâm secundários.

No modelo de colisão contincntal com subducção da margern lestc do Bloco Paraná proposto por

SOARËS (1988), o Grupo Sena clo ltaberaba seria o resultado da abeltura e separâção cmstal do final clo

Paleoploterozóico ou do início do Mesoproterozóico, enquanlo que o Grupo São Roque leprescnt¿liu iì

tr¿ìnsgressão que acompanhou o estiramento clustal de Letro-ârco na subducção do Neoproterozóico.

A área em que afloram as rochas da Faixa São lìoque/Serra do Itaberabâ (JULIANI &

BELJAVSKIS 1995) faz parte do Cinturão Tr¿ìnscorrente Rio Paraíba do Sul de EBERT ¿¡ al. (1991).

Neste contexto, I-IASUI ¿¡ ¿1. (1991, 1993) e EBERT et al. (1993a, b) entendem que a Faixa ser'ìa alctacla

pol esse Cinlurão, disposto elìtle os blocos São Paulo, â oeste, e Vitória, â leste, ar paltil de uma

modelagem em colisão oblíqua com convergência E-W, que teria evoluído no Arqueano ou início do

Pzrleoproterozóico. O Grupo Sena do liabe¡abzr, nestzr aborclagem, constitni pârle do pacote metavulcano-

sedimentar lìibesita (HASUI et aL, 1993).

De acordo com a modelagem propost¿ì por MACHADO & ENDO (1993a, b, 1994), ENDO &

MACHADO (1993) e MACFIADO (1997) a Faixa São Roque/Serra do ltaberaba integra o Sistema de

Cisalhamento Pa¡aíba do Sul do Cinturão de Cisalhamento Atlântico (FIGURA 3.2), que comporta um¿r

provável colisão continental oblíqua entre zrs placas do Congo e Amazonas, gerando uma tectônica

trzrnspressional neoproterozóica dividida em dois estágios: umâ tectônica transpressional dex¡r'al com

velor cor¡pressivo E-W, e uma tectônica sinistral com vetol compressivo N-S.

A Faixa São Roque/Set'ra do Itabcraba insere-se no Domínio São Roque da Microplaca ApiaÊ

Guaxupé do Sistema Ologênico Ribeira (CAMPOS NETO & FIGUEIREDO 1992, l995tt, b,

FIGUEIREDO & CAMPOS NETO 1994, CAMPOS NETO & CABY 1999), compreendendo esrr.urlrrâs

ern nappes ligaclas ao transporle de tenenos no Neoproterozóico, através de sucessivos processos cle

convergência, que refletem a colagem de microplacas distintas.

3.2 Geologia Regionnl

As rochas supracrustais da F-aixa São Roc¡ue/Serra do ltaberaba (JULIANI 1993, JULIANI &

BELJAVSKIS, 1995) e os granitóides nela intrusivos afloram por pouco mais de 180 km de

complilnenlo, apresentândo largura máxima ao redor de 40 km na por'ção ocrdental e se afunilando para

nordeste, desapatecendo nas cercanias de Montei¡o Lobato (FIGURA 3.3), Os limites da Faixa fàzem-se,

a nolle, attavés das zonas de cisalhamenlo cte Ihr (FIASUI & SADOWSKI 1976) e Jundiuvira (FIASUI ¿¡

al, 1969), com os complexos Amparo, Itapira e Paraíba do Sul e, a sul, com o Complexo Embu (FIASUI

1973), junto à Zona de Cisalhamento Taxaclnarzr (HENNIES etaL. 196l).

O Glupo Amparo (EBERT 1967) foi dividido nas formações Hermida e Japi poI HASUI ¿¡ r¿1.



(1978c), e redefinido como Complexo Amparo, por BISTRICHI et al. (1981), sendo constituído

predominantemente por gnaisses com granada, hornblenda e biotita, em parte migmatizados, além de

quartzitos, xistos, anfibolitos, rochas calciossilicáticas, e granulitos subordinados (ALMEID A et al.

l98l)' De acordo com CAMPOS NETO et al. (1984), representam os terrenos alóctones da Nappe de

Cavalgamento de Socorro.

l---l rerclarb - Quaternárto

f--l eac¡a do Paraná
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FIGURA 3.2 - Cinturão de Cisalhamento Atlântico. Onde: (SCPS) - Sistema de Cisalhamento paraíba do Sul;
(ZCNI) - Zona de Cisalhamento Niterói; (ZCPCL) - Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul-CubatÍlo-Lancinha;
(ZCJFJT) - Zona de Cisalhamento Juiz de Fora-Jundiuvira-Taxaquara. Modificado de MACHADO (1997).

A introdução do termo Grupo Paraíba deve-se a EBERT (1967). Segundo BISTRICHI ¿t ¿/.

(1981), os litotipos do Complexo Paraíba do Sul (HASUI et at. l98l) ocorrem a leste-nordeste do

Complexo Amparo, sendo constituídos predominantemente por gnaisses e migmatitos polifásicos com

intercalações menores de granulitos, xistos, quartzitos, mármores e rochas calciossilicáticas.

DANTAS (1990, 1992) subdividiu o embasamento pré-São Roque, a norte da Zona de

Cisalhamento de Jundiuvira, em migmatitos e ortognaisses, que correlacionou com o Complexo Amparo,

enquanto que os xistos, gnaisses bandados, paragnaisses quartzosos e quartzitos alternados associou às

supracrustais do Grupo ltapira. Ainda habalhando a norte da referida zona de cisalhamento, CARNEIRO
(1983) agrupou os gnaisses e migmatitos naquele Complexo, e SANTORO (1984, l986) descreveu seus

litotipos contendo incidência variável de migmatização. Quanto à unidade quartzíticadas serras do Japi e

Guaxatuba, o último autor considerou que, devido à posição estratigráfica indefinida, poderia pertencer
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àquele Complexo ou ao Grupo São Roque,

A def ittição de Grupo ltapìr'a coube a EBERT (1968), sendo redefinido como Complexo ltapira

por CAVALCANTE ct al. (1979), Compleende rochas gnáissicas de cornposição variávcl, r'ochas

calciossilicáticas e qualLzo-dior'íticås, com fleqüentes intercalações ânfibolíticas e migmatíticas, alórn de

cluartzitos, calcários e gonditos.

I'IACKSPACHER et al. (1992a, c) e HACKSPACHER (1994) mapearam as fomações I{clmida,

Japi e Jundiuvita, alénl de rrtigmalitos e gnaisses ortodorivados, a uorle dâ Zona de Cisalhalïeuto de

Jundiuvila, e consideraram esses litoti¡tos como pettenceÌltes ao Cornplexo ltapila,

O Cornplexo Migmatítico Ernbu (llASUI 1975a, b) ou Cornplexo Embu (HASUI & SADOWSKI

1976) conteria variedades cstromáticâs e oftalmíticas, conesporÌdentes em grancle palte aos gnaisses dc

COUTINIJO (1972), Segundo BISTIìICHI et al. (1981), seriâ constituído por migrnatitos oftálmicos,

nebnlíticos e facoidais com inclusões menores irlegulares de xistos, metabásicas, quattzitos e

calciossilicáticas, além de conter núcleos leconhccidos por SADOWSKI (1974) como possivelmelìre

rlais antigos que os rnigmatitos blasilianos,

.lANASl ¿¡ 41, (1990) c¿ìr'acterizarâm clivetsas intrrsões grauitóides lenticulales enliixaci¿rs uo

Complexo ì1llbu e, na Iegião de estutlo, jndividualizal al¡ as fácies petrogr:áficas Itapevi c ltriúna,

A introdução do termo Sór'ie cie São Roque é de OLIVEIRA (1925), sendo redefinida conro

Glupo São lìoque uos t¡abalhos publicados leferentes à caltog|afia do Mapa Gcológico do Bstaclo cic São

Paulo em escala I : I .000.000 (Icc 1963, LEFEVRE ¿¡ al. 1 963, PAOLIELLO 1964).

A ptilneira tentativa de subdivisão estrâtigráfica do Glupo São Roque deve-se a IIASUI r¿r al.

(1976). Compreendetia a Formação Boturuna, com filitos e intercalações cle quartzito na pal.te basal e de

l ochas catbonatadas no topo, e a }ìoruração Piragibu, superiol e de caráter flyschóide, quc comporia unra

seqüôncia de filitos rítmicos ou altelnâncias de filito e de quartzito,

Nova proposta foi efetuada por BERGMANN (1988), que definiu as formações pir.apor.a, cour

metabasitos corn esttutì.lras ti¡|'o pilLow-lat,as e possíveis lochas piroclásticas bÍsicas, além cie cálcio-

filitos e metadolomitos com bioelmas estromatolíticas restritas; Esttada dos lìomeiros, contendo um

met¡bLo arelloso e outro pelítico;e Botul'una, que compoltafia dois membros vulcânicos e dois arenosos.

Vários ttâbâlhos abordando a Faixa São Roque/Serla do Itaberabâ recouhecem a ocorrôucia cìe

uma seqüônciil de rochas supract'ustais possivelnrerte rnais antigas que o Grupo São Roque (IGG l94j,
courlNl{o 1955, courlNHo & TAKEDA 195-5, ALMEIDA ¿t at. IgBt, HASUI ¿¡ ai. l981). Essa

seqtiência constìtuir-se-ia, ct.u gralde palte, pol xislos de mais alto gl-¿lu metâu'ló.liü) enconh.âdos conl

fieqüência nas proximidades de alguns dos rraciços glanitóides, Aualisando essas supracl.rìstais a

trot'dcste da cidade de São Paulo, JULIANI & BELJAVSKIS (1983) subdiviclirarn o Grupo São Iloque

em uma uniclade inferiol, em essência metavulcano-sedimentar', e uma uniclade superiol., cornposta pot.

litotipos associados a deposição clasto-química. Posteriomrcnte, o ilacote inferior foi def,iniclo poL

JUt,lANl et al. (1986) cot.tto o Gtu¡:ro Setra do Itabelaba, sendo considerado o el¡basalnel)to dô G¡upo
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Sãcr I{oclr"re ,\trictu sensu, que então compreencìelitr zLpenas a unìdaclc super.ior..

Segundo JULIANI (1993) e JULIANI & BELJAVSKIS (1995), na Faixa São Roque/Ser.r.a clo

Ilâberâba distinguem-se duas gtzrndes unidades: o Glupo São lìoque e o Glupo Serra clo Itaberaba, No

Grupo São Iloc¡ue podem ser reconhecidas as formações Pilagitru, metapelítica e portando lentes restriras

de metarcouglomelados e metavulcânicas; Pir.apor.a clo Bom Jesus, em essência

metavulcânica/metavulcanoclltstica, com cálcio-filitos e bioermas; Estratla dos Romeiros, contencio

mctapelitos e metarenitos títmicos; e Boturuna, preclominantemente metarenítica e arcose¿ìna, O colìjurrto

encontta-se a1'etado pot metamorfismo cle fTrcies xisto-vercle de baixa pressão, localmente com gr¿rLl

met¿rmór'fìco mais elevado pela ação telmal cle rochas glanitóides.

O Grupo Serta do ltaberaba compreenderia as formações Mor¡o da Pecha Preta, basal e

met¿rvulcano-sedimentar; Nhanguçu, supelior', poltando metapelitos com andaluzita ou manganesífèros,

aléln de lentes menores de rochas carbonáticas e calciossilicáticas; Pirucaia, predominantemente

quartzítica e possivelmente cronoco¡¡elata à Folmação Nhanguçu e, talvez, também à formação basal, Os

litotipos estão metamorfizaclos na fácies xisto-verde superior a anfibolito, de pressão intermediária, e se

observa a preserìça de cianita em diversas palagêneses miner¿ris, inclicanclo contlições cle pressão algo

m¿ris elevadas que aquelas vistas no Grupo São Roque,

Associações litoeslratigráficas semelhantes tôm sido verificaclas a noroeste cla ciclade cle São

Paulo, onde o Grupo Serra do ltabeiaba acha-se cartografaclo (HACKSpACFIER ¿¡ al. 1992a, b, c,

OLIVEIRA et aL. 1992a, b, HACKSPACHER 1994),

l)iversos corpos granìtóides de iclacle brasiliana intruclem extens¿ìs áreas cla Faixa São

Roclue/Selta do ltâberaba. Compleendem v¿'rrias fTrcies petrogrlìfìcâs, preclominando os tipos por{,góides

portadores cle megactistais de l'eldspato pothssico. Sua composição varia, preclominantemente, clo

granítica a granodiorítica, e ocorrem lipos com caracteríslicas sin-, tarcli- e pós-tectônicas (LIASUI ¿¡ a/.

I978b, WERNICK & GALEMBECK I986, JANASI & ULBRICH I99I).

wERNlcK (1998a, b, c, d), disringuiu dois estágios para a colocação do magmarismo gr.aniróicLe

brasiliano, O inicial estaria associado ao c¿rráter t¡¿ìnspressivo clo Cintnrão Ribei¡a, situado entre 630-

-590Ma, r'esultando na colocação de batólitos maìores, múltiplos, compostos e plurisser.iais com histór.ia

evolutiv¿r longa, entre 50 e 60 Ma, enqrrânto que o fiual, situâclo entre 600-580 Ma, compreencìcr.ìa

glanitóides alojados em zonas de fr¿ìqueza crustal, associados a flexur'¿rs ou alqueâmentos, qr.re pocleriam

estaÌ ou não afelados pelas fases lranscolrente final e tlanstrativa e por fàlhas normais tarclias.

Na região ainda observam-se depósitos sedimentares tercìários cla Formação São paulo e

correlatos, às vezes afetados por reativações clas zonas de cisalhamentos que recorlam a ;irea.



I'-ICURA 3,3 - Contexto geológico regional dâ Faixa São Roque/Sena do Itabelaba, Modifìcaclo e sirnplificacio a
paLtiÌ dc BISTRICHI et at, (1981),JULIANI er r¿1, (1986) e jULLA,NÌ & BELJAVSKIS ( 1995),

3.3 Litoestratigrafiâ da Fâixa São Roquc/Scrra do ltaberaba

Diversas propostas litoestrâtìgráficas fblam elabo¡adas ao longo deste século pala a Faixa São

Roque/Setra clo Itabelaba, e cncontram-se cornpiladas em JULIANI (1993), As prrncipais e ¿rs nìais

recentes são discuticlas por JULIANI & BELJAVSKIS (1995).

Coube a HAStll ¿r aL. (197 6) a primeira subdivisão formal do Grupo São Roquc, clue

cotl]pteendetia um pacote basal com predomínio cle filitos e contendo intercalações de quartzito Ìla pâttc

inlèr'rol. e cle rochas c¿ìrbonattìdas no topo, denominacla Formação Boturuna. A Formação piLagibu,

superior, estaria representada por uma seqùôncia cle fililos rítmicos ou alternâncias cle filito e cle qLra¡tz-ito

de carlìter flyschóide. Tecenclo comparações entre os grupos São Roque e Açungui, esses arìtores

afirmatam qlle ambos teliafiì uma scdimentação rerrígena inferior, seguicla por lentes mal clesenvolviclas

de lochas c¿rrbon¿rtadas recobertas por outla seqi.iência terrígena superior, euanto âos

metaconglomerados, às três ocorrências de metavulcânicas e aos metassedimentos de fácies anfibolito.

aventâtam a hipótese de pertencerem ao embasâmento do Gmpo São Roque, Esses litotipos também

seriam identificados no Grupo Açungui (FIGURA 3.4),

HASUI ¿¡ al. (1981) observaram no Gmpo São Roque a passagem transicional ent¡e os filitos e

os xistos, mas admitiram que a maior parle das rochas de fácies anfibolito representariam uma unidaiìe

pré-São Roque, observada em zonas periféricas das ìntmsões graníticas, e resultante de um alçamento

marginal.
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Na legião da Serra do ltaberaba, COUTINHO et aL. (1982) calacterizaram, para a porção basal clo

CilLrpo São lìoque, um pacote com predomínio de vulcânicas ou subvulcânicas básicas e tufos assocìaclos,

alóm de xistos finos com zrnclaluzita, filitos derivados de seclimentos mzrnganesíferos e xistos ser.icíricos

clivet sos, clenominada seqrÏ ôncia vulcano-setlimc ntar inferior. Os litotipos dt scqüência sup¿rjar scLian

l'or¡nados por rìtmitos silto-argilosos com seciimentos carbonátìcos associaclos, e corresponcle¡iam a

depósitos trpo JLysch. Essas seqüôncias foram associadas lespcctivamente iìs formações Botnruna c
Piragibu (HASUI et aL. 1976i),
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JULIANI & BELJAVSKIS (1983) trouxeram novos cl¿rdos à área cliscurida por COUTINHO ar

al. (1982), e subdividilam informalnìenre o Grupo são Roque na seqüência Inferior, com depósiros
cliísticos e tulbidíticos sedimentaclos nas pâr'tes mais profunclas cle nma bacia tafrogônica, associertlos conr

loohas vulcânicas extrusivas, intrusivas e vLrlcanocl¿.rsticas, rochas calciossilicáticas e ptodutos cle

atividades vulc¿rno-exalativas, intercalaclos om eventos cíclicos pol seclir¡entos terrígenos fìnos, Aincla
individualizal¿rm nessa seqüência ourros litotìpos associados com atividades vulcano-exzrl at ivas,

formados pol filitos laminados a banclados ricos em óxiclos e hidróxidos cle ferr.o e manganês, e por.f,im

mapearam sedimenlos grossos e im¿rtnros. Ã Seqiiência Superior, com carbonatos, margâs e sedìmentos

pelítico-aluminosos otr não, representalia clepósitos clasto-qnímicos platafbrmâis cle águas menos

profìrndas, correlacionadâ em parte à Formação piragibu. (F'IGURA 3,5),

Ao mapear a região a NNW do município de são paulo, CARNEIRO (19g3) consiclerou a

presença de quatro grandes pacotes litológicos perlencentes ao Grupo São Roquc que, por aptesentâretn

pass¿ìgens sempre gradaciotlais, terianr conotação estratigráfica, Da base para o topo ocorreriam: pr¿crr¿

de metrtpsarnitos im\uros, onde metarcóseos, metarenicos e metagrauvacas teriam intelcalações de

anfìboliros, lretaconglomera(los polimíticos e metavuicânicas bírsìcas amigclaloidais, capeacìos

provavelmente por qu artzitos; Zr¿ cote ¿e met¿p¿litos, englobando lilìtos laminaclos e xistos cliversos, corn

intercalações de metapsamitos, além de anfibolitos restritos e rochas ca¡bonáticas; pacote de nteta,nargas

FIGURA 3.4 - Colunas
litoesttatigrdficâs proposras para
os grupos São Roquc o AçLrngui
(HASUI ct cl, 1976) Às
unidades Mctape litos,
Metacâtbon¿lticas, QLraltziLos,
Mctzrconglomelados c
Metavulcânicas pertoDoo¡t ¿\

Folrr:ação Botru una.
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e prov¿iveis tnetatuÍos, que compreenderia as rochas calciossilic¿'ìticas com possível contribuição tulãcea,

e os anfiboliros bandados essencialmente eruptivos, sendo que âs primeiras poderiam gradar para os

calc¿irios e dolomitos encontraclos nas regiões de Cajamar e Pirapora do Bom Jesus; e o pacote de

metapsanitos rítnúcos, composto por metarenitos bandados e filitos, alénr de net¿ucóseos,

met¿ìgrauvac¿ìs e qu¿ìttzitos conr possíveis níveis de metarcóseos e metaconglomerados basais (I,'lGIJRA

3.6),
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FIGURA 3 5 - Coluna litoestl atigr'álìca de JULIANI & BELJAVSKIS (1983) da região cla Ser.ta clo Ir¿Ìber.abâ.

cAMPos NETO & B,A.SEI ( 1983a) proprseram para o Grupo são Roque, a NFì cla Legião

discutida por courlNHo et al. (1982) e JULIANI & BELJAVSKIS (1983), a unidtde vutcano-

sedimentar basal, contendo anfibolitos na base, e metarritmitos com ìntercalações de hematita quartzitos,

rochas calciossilicáticas e anfibolitos no topo, e a unitlade metassedìmentar rítnùca, supetiot, con.ìposta

de metarcóseos e met¿rrenitos rítmìcos, a unidade dos xistos e a unidade itos filitos, como se obser.va na

FIGURA 3.7 4s trôs primeiras nnidades estâriam metamorfizadas e gradariam, cla base para o topo, cla

fácies anfibolito para xisto-verde, na zona da biotita, enqr.ranto a unidade filítica ocorreria na fácies xisto-

verde, zona tla clorita.
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Ao desclever o Sinclinór'io de Pirapora do Bom

Jesus, BISTRICHI (1982) sugeriu um arcabotrço

estrâligráfico semelhante às p|opostas lormuladas por'

CAIìNEIIìO ( 1983), e admitir: pala os xistos de f¿'rcies

anfibolito, emboLa não os tonh¿ì caltografado em mapa,

origem a parlir de auréolas de metâmorfismo de contato de

pequena explessão junto aos corpos granítìcos maiores ou,

como proposto por FIASUI et aL. (lg8l), a ascensão de

roch¿ìs de níveis inferiores trazidas à superlície por intrusões

glaníticas.

TASSINAIìI et al. (1985) consideraram a iclade de

12001100 Ma obtida pelo método Rb-Sr para os seìxos

gt arnito-gnáiss icos do metaconglomer¿rclo da base do Grupo

São Roque, ou como a idacle de formação cla rocha geraclora

clos seixos, ou a do metamotfismo, concluindo por representar a idade máxima de cleposição clos

sedimentos do Gnrpo são Roque, enquanto a idade Rb-sr, próxima a 800 Ma, obtida da matriz clo

trrelacol'ìglomerado, relacionar-se-izr à fase principal de metamolfismo e à primeira fase cle defbr.maçào

do Grupo,

VAN SCHMUS et al (1986), ao admitilem caráter vnlcânico pala o metarriodacito clo Mono clo

Polvilho, intercaLado no p¿ìcote infelior clo GrLrpo São Roque e $otoposto aos metaconglomeraclos desse

idhár ¿Èr.df¿¿rror

rk.rhjor, rr.rù Þ' n'ôudnho¡. rr.,h|òñlñhdq¡ld.bilþ.

alü bñì¡!¿c¡¡ l{ìrù I'orirord

rìd'a M4!Ùñh!Àrør ¡od.r,ì,@¡

gfupo,datadopelosmesmosernI790114M1(mótodoU-

pl, em zi,erir,, r¡'"rn. ,"r",en.in,,,;;;;r;;..;ä..:i. lR, 
rrriro¡cdni¡rrco¡oç4"&qúor'rro,

vllÌc¿ìno-sedimentar da base do pacote inferior ao

pirrcoprr)tcrozrjico. consitrer.rncro :r id¡rdc obricrr .on o ] ffi 
r'ror'ñirô' 'ír'ico¡ I,*^
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FIGUIìA 3,6 - Coluna li toest arìgr.hfica cla

faixa entre o Pico do Ja|aguá e â Soüa do
Cristais, propostâ por CARNIiIRO (1983).
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o^* seras clo

cidacle de Sãro Paulo, ao ¿ìgrupar divelsos lirotipos antes

cousider¿rdos como basais e perlencentes ao Grupo São Roque. As subdivisões são, em essônciu, as

propostas por JULIANI & BELJAVSKIS ( 1983).

O GrLrpo Serra do Itaberaba, conr deposição er.n hguzrs marinhas profundas acompanhacla por

intensa atividade ígnea, possuiria seqüôncias vu lcano-sedimentares bem desenvolvidas, catactelizâ(lâs
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por cxteÌ]so vollì¡ne de m¿ìgrrâlisûlo ba'rsico, c e.stalia alojado possivelntente em unla bacia rLo tìpo rlli,

geotectonìcâmente siluada em uma margem continental proximal ou mesmo rnarginal. Teria

mel¿rmotfismo regional predominantemer'ìte em gl¿ìu méclio, com doblas intlafoliais clobr'¿rnclo nlna

xistosiclacle antetior, com evolução no Ciclo 'lransamazônico. O Grupo São Roqr-re, redefìnicìo, conteria

seclimenlos deposilaclos em águas essenciahnenle lasas, possivelrnenre em uma bacia marinha

epicontinentaÌ, sobreposta ao grllpo anterior, predominando amplamente os clírstìcos com r.och¿rs

carbonálicas sltbordin¿rdas e lara ativida(le ígnea sin-sedimental, Seliam afetaclos por greru metamórfico

pletlominantemente mais baixo e tambóm menos defotmados, Peltenceria ao Ciclo Brasiliano, Os ¿ru¡orcs

sepalâlam outros possíveis locais de abrangência clo grupo, destac¿ìndo cliversas semelhanças entre os

litotìpos da Serra do Itaberaba e os da faixa entre o Pico do Jaraguá e a Serra dos Cristais, e cla região cle

Pirapora do Bom Jesus.

BEIìGMANN (1988) propôs uma subdivisão para o Grupo São Iìoque entte Santana do Parnaíba

e Pirapora do Bom Jesus, da base para o topo, n¿r Fonnação Pirapora, com metabasitos com estlrÌturas

lipo piLlow-lavas e possíveis rochas piroclásticas básicas, e nm Metnlsro Carboná.tico, com cálcio-filitos

e metadolomitos com bioermas est¡omatolíticos em exposições locais; na Formaçã.o Esh,ada dos

Rotneiros, que envolvet ia tm Membro Arenoso com metârritmitos afenosos e mictoconglomel.aclos

intetcalados gladando pala metarenitos finos a médios, com intercalações subo¡clinadas de metapcliros

bandados, e nn Membro Pelítico, superior, com metapelitos e metapsâmitos rítmicos, finos ar gr.ossos,

além tle leitos mict oconglomerltticos; e na Fonnação Botunma, sobreposta, apresentânclo conl¿ìto

brusco a ttansicional com a formação anterior, contendo tm Membro Arcoseano, dois ntentbnts

vttlcônicos, o primeìro cle câl¿ìter bzisico c portando estrutùras tipo piLlow-lavu.s esti¡acìas, e o segunclo,

ota de carlttet bhsico, ora ácitlo, ocorrendo como bancos pouco espessos no pacote clos met¿rrcóseos e

ger¿ìlmente rìco em amígdalas, enquanto ttm Membro Ortoquartzítico capearia o pacote. Os contâtos

enlÌe as fbrmâções ser'ìam, em essêncìa, gradacionais (FIGIJRA 3,8),

Ao mapezrr a Folha Guarulhos, DANTAS (1990, 1992) sLrbdividiLr o Grupo são Roque em dnas

trnidades, A Unùlatle Inferior, composta pol anfibolitos maciços e bandaclos com leitos de metatufitos c

lochas calciossiliclttic¿rs na base, seguidos de qualtzitos feldspáticos com intercalações cle toch¿rs

subvttlcânicas ácidas a intermediárias, metarcóseos e metaconglomerados, intercalações cle filitos

lanlinados e tne[assillitos ntaciços, muscovita xis[os e xistos porfiroblásticos e, no topo, filitos laminaclos

e metârenitos, xistos finos altetnados com metarenitos e raros níveis de rochas catciossilicáticas, A

Unidade Superior portariâ filitos bandados, metarritmitos intercalando filitos e metarenitos finos a

grossos colrì níveis microcottglomeráticos reshitos e, no topo, metarenìtos bandados de caráter

subarcoseano com intercalações de filitos e níveis microconglomeri{ticos basais (FIGURA 3.9).
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BEIìGMANN (1991, 1992) Ler'ìomeou as formações cle tsERGMANN ( 1988) nas uniclacles

vulcatto-sedinetúar Basal; clástica Turl;idítica superior, deposirada em um ambiente m¿uinho

profìrndo; e clástica Alóctone, depositada em ambiente continental costeiro, gradando, no topo, parâ

ptoviivel seclimentação de praia, capeados por um nível de ortotlttarlzitos tar¡bém de ¿ìllìbientc

conljnental costeiro, cavâlgândo a unidade turbidítica,
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irti(o coñ ûEÀr ¿. oid¡r ao tooo.

,htÀ..iltor fl¡ó. ôin¡.¡to3.on li t¡¡r ! hlr
ti¿¡ o l^hrc¿1,îõ r¿Ár1ñãr¡ler dr ñr¡Þ.ìT
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kL¡p.l!tor b¡¡didor 6ñ ht.rcûìåcõd ñrtro-
con!loñr¡tlcÀr roi ¡c!eñ¡^!o {rd¡rlo¡¡ì ßr
Ml,
Â!6ltor ¡râ¡oroi (oñ litèrc¡l¡có¡! mi<d-¿or-
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^ 

¡ o¡
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c¡ clo,lìiro!.0ì_ti-r¿r d..rìca¡o d¿ctr¡k,o. l¡tr,o..þi¡rtd d!ciRt¡lÈ¡, dê -¡!Àdordiro cJr.r:o!o . .ñ rit.rc!)¡ç0.! ¡r.{orÀr I p.tl!r.¡r 
^o rooo.

,Lt¡luror ù¡nd.do3 À ¡¡t.¡dor c6 drqLd ! -t,!r! -6..r(o¡
oro¡3ât¡or ¡ rino!; ì(ùt-sr. ¡rirùi;:

l¡l.rc¡ì¡çõer_dd b¡ncot r.ò-¡¡trtco¡ |,ír¡i¡o! d¿ rà,¡0.ô,
::¿t:iàill.Ê6Ø!.k¡.æ!...r¡prìito,. ie"tr ..!rr'ùi

0.!oâ1r,bont9¡.ídtor ¡ t,¡or, !/Àrót.pidóbt¡rt.(or, lo.¡ì

5q.ç¡o ¡ [ dô 9Ànr¡n, do ¡¡iillb¡

A ocor¡ência cre rrôs crm,rcras cje Í,iiiT,.tiT;:,j"i:::: iî,tl"tïlrrTJ;ìil:i:",,;
metaconglomerados cada vez menos espessas Slll :': Pirapora do Bom Jesus; (B) f'oLmação

Pirrpora íì ìeste de Santana do parnaíba; (C) Fo|mação
passando para metarcóseos no Morro Doce e os Estrada clos Romeirosi (D) Formação Boturuna.

filitos r'óseos encontrados no topo do morro indicariam, de acordo com JULIANI (1992), agraclação par.a

metapelitos rítmicos do Grupo São Roque, enquanto que a passagem para a seqüência vulcano-

Q$rrrlto¡ d.9rùnu1.ção ¡iadló, grcr!.r.! o turt¡
oror¡âlrã. d. cor clñ,r'.tcurù. coñ bùicor À bùi-
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¿t. )lñh! d. trlxo!. . lcùtuÉnùo q¡¡d¡cloMl lr-

¡Ltù..nlro¡ ùr.os.ânot .lñr.ûtô¡ nõdlôr à orc!r.l
.oi b¡ndÀdoe cor \iúinrr rrotlo$5. "¡FlM;do 0.:
Fá1.1r ñ1(.o.qf.dâd¡, Tàñlnrc¡o'tl¡rù¡", .tir¡rl
rlc¡cù-o c.ufud! !¡bul!. d.c1Èõtrr.r.
Ûànco! e dlquos do orto-!ntlbolllo5 ñôdlor .lìún-
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c¡ñlcâ ãcldù !nrqdálðlde iubordlôÀd¡,

t.t¡r.ñll¡s ù.coreÀrc! clñ¡eilo3 cm bqtrdãErto
c6rtlñ6t¡lco â sub-cántln¡t¡lco. d. ar!ñìôc¡o,ñ
dl¡, ìoc!l rtA 9rcr..1¡ù¡ .on'.tc"¿ù)úÇõ.i d;
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0rto-ùiflbolito! qro!t.lro! n¡dlor ù liror .om óf
v.r! r¡trl¿oi â.!1.rùu¡¡r H'olll lÀv^<'¡ ¡l
v.l!,Ét¡lcor de mi!ùulor lãñlnddor ! omvívèrr'
rølt!r Þlroclírtlcù!,
r.tÁronltor Àrcoseônor fiios do cor crqtr¡ . er¡¡
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__!.t-È-I!Étlf9_llF-!]I!lio 0otur!ñù,

FIGURA 3.8 - Estr¿Ìtóripos das folmaçõcs do Glrrpo
São lìoque proposta nâ subdivisão de BERGMANN
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sediment , admitida como do Grupo Serra do ltaberaba, clado o incrernento cln tlansposição observ¿ìdo

ern direção ao possível contalo, deduziu que seria por zonzr de cisalhamento.

o
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Md¿r(lhos bmdrdol ci¡2å ! âÌrBiclhados, corn
intorc¡leçõo, dô ñliþs Lsr¡i¡rdûr, tsùcos ÍÉrrico.,
8rÁfluhç-do n¿di¿ ¡ Bro3$, c¡útôr oubÂrco3ô¿Io
Pß..nf¡ do û¡voi! mic'ocsrgl¡n râtiær basâis.
E tßrific!ç3o plü'epr r¡lo¡a, 6rur¡dá! odo p<qü6o po¡{6 ¡
å.åÍ'årÌ'dlùo sEd,cimål fftqúcll¡.

Ahc¡n6¡ch ribnic¡ ds fflito.3.rìchicôr swînolh¡dos ò
brncor nd!flnitico€ ríumlrdo! m¿diôr â grorsôr.
Estråtinc¡çto pl¡no-la¡lloh 6 crùr¡ù do p.qu..ro port!,
tc!¡nañdf4 gr¡d¡cidlál ô nlwi! ñìêro.ûìglo.n rÍticoa

Pi¡ilos bå¡dådo.. ,q.ft6má¡ci0 d. nlwis ¡lhicor ó s.Biloior
d..irnáJióô¡ d6 co¡¡. rorô{lârc o roxo-edcu¡r. B!nc6 .t
|td¡rÛlho! finor lubrrco6ó¡no3. E ürrific¡çio ptåDo-
prñhlÂ, dr¡ôrâ! "f !l''o nt¡rc¡¡ d6 cnd¡ do pequc.¡
anplhudå

Filh€ laminâdô! rrlrñ€lbâdo3 c]]m iniôrc¡l¡ø€ ¿.
r¡r¿arEnito. hånurg, fi¡os ô û*dirs.
Gr¡dãç¡o islorål p,m xirto. fino. ått¡nãdos csn
trlot,¡nÍno!. Rârár i¡don t¡çð.ú dô citcio¡siti.áic¡¡ o
njvÉis Lbula.û¡ d. qì¡¡ri2¿ !¡rÍbólitô3. E!ù i6c¡ç-âo ptâ¡rå

Mìr!øvitå xiro, c xìsrß po.firobláticas ern por@
bs8åh. l¡d¿rc.¡l¡Éoô d6 ñlhos lamin¡dG ô mat¡srihhad
núciç¡6. Banøs qù¡rrriticor fotdÐáticd, ca.n
aørnan€.rùo gndaci¡åI, i¡cluindo nd¡-br.ctâs bEsß o
pêqu€r'or @rpos t¡bùl¡rü do md¡vulcâ¡icÀ ácidår r
idormodjÁ¡i!, nË¡rcós€os ð p.qüet¡s t.nrd d.
md¡€rSlomer¡dos oln porçôor inforioÞ¡ Hombt!.rd¡
ånfibolto6, qo¡d¡o åÍIibolitc bmd¿doi, j¡c¡uindo t¡iþi
ûftrdùfiticos, ¿r¡ åssôci¡øo conr c_álcioesitic_¡ric¡,

HACKSPACFIER et ttL. (.1992a) observaram estruturas sedimentares presetvad¿ìs no Gl.upo São

Roqtte e sugetitam lratarem-se de seqüônciâs C, D e E cle Bouma, mais típicas cle rurbiclitos rìistais.

JULIANI (1993) subdividiu o Gtupo Sella clo Ilaberaba nas formações Morro da Petlra Prekt,

vulcano'seclimentar e basal, conslituída, em essência, por metabasitos e xistos cliversos,

metavulcanocl¿isticas, rochas calciossilicáticas, metassedimeÌìtos quartzosos e grafitosos, a1ém cle

l'ot mzrções tètlíferas, rochas tnetaígneas intermedihlias a írcidas, metabasâltos e metatufos afetaclos por.

zonirs de alterações hìdrotermais-metassomátic¿rs e marunditos suborclinados; Nlmnguçu, cssenciall.ne¡tc

clasto-quinica, corn metapelitos licos em óxidos e hidróxidos de feno e manganês, r.ochas

calciossilicáticas e carbonáticas e xistos peraluminosos com andaluzita, com turmalinitos com text¡l.as

indicativas de meta-evâporitos, além de corpos menores de metabasitos e metavLllcanoclásticas: c

Pirucaia, que contóm essencialmente qualtzitos e xistos qualtzosos.

O Grupo São Roque, colocado tectonic¿ìrÌìente soblc o grLrpo anterior, compreencler.ia a

Fornaçd.o Pìragibu. con.titt¡ícla por nrctîr'ritmitos. cm partc arcosùunos. com qurltzilos. mcrlbitrit,rs.

tochas vulcanoclásticas subo¡dinadas, e ainda, na base, metaconglomeraclos e metabrechas (FIGURA

3,l0).

I,-IGURA 3,9 - Coluna
estratigráfica esquemiítica
composta para o Crupo Sáo
Roque na Folha Gu¿u Lrlhos
(DANTAS 1990),
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FIACKSPACIIER et dL. (1993^) consideralam estas supracmst¿lis como evoluíclas a partjr da

clistetrsão de unla closta tr¿ìnsâmâzônicâ, com a sedimentâção e vulcanismo do Grupo Serra clo ltaberaba,

seguida por deposição de unidades r'ítmicas distais, siltosas a arenosas, com vulcânicas b¿irsicas a áciclas e

margas do Grupo São Roque, ambos afetados por metamorfismo e deformação distintos, em razão dos

níveis cmstais de profundidades diferentes,

HACKSPACHER (199a) e HACKSPACHER et al. (1992a, b, 1994, 1996) descreveram o cirupo

Serta clo Itaberaba como composto por metapelitos, freqrìentemente grafitosos, metacâlc¿'írios,

metapsamitos e metabasitos de módio glau metamórfico, Quanto ao Grupo São Roque, aclotaram a

nomenclatura de BERGMANN (1988), com modificações estl atigráficas, marcadas pela sucessão clzrs

folmações Estrad,a d,os Romeiros, basal, com metarritmitos, metarenitos, e metassiltitos, filitos e filitos

grafttosos; Voturutta, composta por metassiltitos com raras estlatificações cmzadas, com o topo em

posição nornal, e quartzitos, enquanto a Pirapora, colocada no topo, seria teplesentacla por metabásicas

FIGURA 3. l0 - Colrrnl
litoestratigráfica proposta pala os
g[rpos SeI|a do ltaboraba e S¡rc
l{oque na região das Sorras do
Itaberaba e Pedra ilr'¿rnca
(JULÌANI 1993).



e metacâlcíìrios (ttlGUIìA 3.1 la).

OLIVEIRA et al. (19921¡) utilizaram a mesmâ proposta litoestratigrzífica de FIACKSPACHER ¿¡

aL, (1992a) descrevendo, na Folha Japi, o Gtupo Sera do Itaberaba como contendo xistos com

intercalações cle qr.rartzitos e metabásicas, enquanto o Grrpo São Roque estari¿ì representado pelas

l'orm:rções Voturuna, no lopo, e Estlada dos Rornciros, na base (FIGURA 3.11b),

GODOY at aL. (1994, 1996a) analisaram a região de Sorocaba e subdividiram o Gr.upo São

Roque na Fonnaçäo Estruda dos Romeíros, basal, contendo metarritmilos grossos e médìos a finos,

metarenìtos, filitos, metassiltitos e metabasitos; Formação Voluruna, intercalada nâ antctiol.: e

Itormaçiío Pírapora, no topo, com met¿ìssedimer'ìtos pelilo-psamíticos e metacalcários calcíticos, círlcio-

fililos e rochas calciossilicáticas, A ptesença de calcários oolíticos, pisolíticos e oncolíticos inclicar.ia

sedimentação em águas salgadas quentes e lelativamente agitadas de zonas de intermarés on proxirnais

(FIGURA 3,I lc). O Grupo Serra do Itaberaba seria representado pelos níveis crustais mais profundos,

expostos a pallir do soerguimento associado à fase de âlojamento do Maciço Granitóide São þ-tancisco.

Considelaram que a estruturação da bacia deu-se no Paleo/[4esoprotelozóico sobre um embasamento

mais antigo, oconendo a deposição de seqüências vulcano-sedimentares e unidades r'ítmicas clistais ¡as¿s.
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Com base em uma ampla revisão sobte a litoestratigrafia da Faixa São Roque/Serra do ltaberaba,

JULIANI & BELJAVSKIS (1995) mantivetam as subdivisões do Gmpo Serla do Itaberaba propostas por

JULIANI (1993). Quanto ao Grupo São Roque, reconheceram â Fofmação Piragibu, metapelíticâ,

porlanclo, na bzrse, poucas lentes de metaconglomerâdos e de metavulcânicas, A Formação Pirapor.a

FICURA 3.I I - Litoestr¿rtigrafia dos grupos São Iìoque
e Selra do ltabc¡aba extraícla dos lnapoârnontos ofetuados
poL HACKSPACHÈR et al. (t992b) na fblha pìr'apor.a
(a), OLIVEIRA et c . (1992b) para a Fotha Japi (b) c
GODOY et aL. ( 1996a) para a região de Sorocaba (c)
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(BERGN4ANN 1988) foi renomeacl¿r Folmação Pirapola clo Bom Jesus, conrendo litorrpos

vulcânicos/vulcanoclásticos, alóm de rochas ca¡bonáticas com bioermas e cálcio-filitos. Reconhece¡am

também a Folmação Estrada dos Romeiros, com metapelitos e metarenitos rítmicos; e a Fot.rnaçiìo

RotunÌna, com pledomínio cle metalenitos e metarcóseos.

nas legiões das Serras do ltaberaba e da Ped¡a

Branca e do Mollo Doce, enquanto a Formação

Pirapora clo Bom Jesus, possivelmente

cronocouelâta, seria basal no Sinclinório homônimo

e, nessa região, estaria recobetta pela Formação

Estrada dos Romeiros, talvez interdigitacla com ¿r

Forrnzrção Pilagibu. Ambas seriam recobertas pela

Formação Botululta, de ¿rcordo com a proposta de

BERGMANN (1988), como se verifica n¿r

Consìdelalam a For,rnação PiragrbLr basal I.'- [-- -- lB) 
.*- ---d

FIGURA 3 1 2 Figur¿ì 3, 12 - S f ntose clas corlelações litoestrarigl ál'icas

Mesmo consiclerando ¿rs difer.enças l,il:ìt,i,"qi äit"ti:,å%tliilj.[t:,3,:J iî;
rì.ìet¿ìmótf icâs e tectônicâs entre os grupos São legião das scttas clo Itaberaba e Pedla BÌanca; (B)

Iì.oq[e e Serra do Itaberaba, HACKSPACHER 
rcgirìo do Pico clo Jaraguá - Motto Docc; (C) Pitapo|a

(1994) admitiu par'¿ì as supracrustais c{os grupos iclade cle seclimentaçãìo em torno cle 1,7 G¡, c clLre a

hìstór'ia tectono-netamórfica estaria vinculacl¿r ¿ro Ciclo B¡asiliano.

A reclel'iniçãro clas tochas do Motlo clo Polvilho, anteriormente consicleraclas metarLi oclâc l tos,

como metarcóseos (JULIANI et al. 1997a), como aqueles intercalados nos met¿ìconglomer¿rclos clo Mor.ro

Doce, inclica que a idade máxima da sedimenração de 1,79 Ga (vAN scHMUs et al.l986), obricia para

os metârcóssos leclefìnidos, colocaclos teclolìicamente soble a Formação Molro cla Pech,a Preta clo Grupo

Serra clo Itabelabir, ali rcconhecida, não pocle ser interpletada para c¿ìracterizâr o início cla clep6sição cla

seqüência vulcano-sedimentar, que sitr:a-se n¿r base clo Grupo São Roque.

Segundo JULIANI et al. (1998), os dados leinterprelados de IìAGATKY (199?) inclicam c¡re as

idades modelo Sm-Nd(Tov) dos granitos encaixaclos no GSI sãro sistem¿ìtic¿ìmente mais antigas (rnóclia

dc - 1 ,78 ca) que as dos encaixados no csR (média de - 1,49 Ga), o c¡.re mostr¿ì que a crosta clo GSI é

rnais antiga e que evoluçãro dos g|Lrpos clen-se em ciclos geotectônicos cliferenles. Os dados Rb-Sr-cla

m¿itriz dos metaconglomerados intercalados nos metarcóseos (TASSINARI et at. 1985) sugerern clLte a

idadc do metamolfismo e da aloctonia do GSR sobre o GSI é aploximadamente de g00 Mâ.

JULIANI et al. (1995,1996a) e MARTIN et al. (1998b) clescLeveram a oconência cle metan.ióliro

no Gntpo Serta do ltaberaba, respectivamente nas regiões das serras do Itabelaba e Pedr.a B¡anca e el1u.e

Santana do Parnaíba e Barueri, sugetindo que o m¿Igmâtismo ácido do gmpo homônimo esta¡ia associado

às unidades de topo da Formação Morro da Pedra Preta e principalmente à Formação Nhanguçu.

I v v I \.? Ëj-
GNUFO SEBRÂOO ITÁBÊRÀBÀ CRUPO 3AO ROOI,E

@f rm, Nunucucu

ffir.. etnuclra

ffir",- uonno oÄ PEDfta
PRE TÀ
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3.4 Litoestratigrafia da Faixa são Roquc/Serra clo ltal¡craba a NW <la cidade cle sño paulo

O mapeamento da porção notoeste da região metropolitana de São Par,rlo permitiu iclentifical.

litotipos ou associações litológicâs correlacion¿'rveis às formações conhecidas nos gl.Ltpos Serra clo

Ilâberaba e São Roque, mas lornarâm-se necessári¿rs algumas leclefinições qlanto às fot.mações clo último
glupo, além cle ser tentativa¡nente tlefinida un'ìa nova for.mação,

Dostc rnodo, pata o Grupo Sens tlo Italterabq e o Grupo Säo Roque lbram reconhecidas nossa regi¿ro as

seguìntes fbrntaçõest

Grur¡o Serra do Itaberaba

Formação Morro da Pedra Preta

Unidade Metabásica, olde pledominam rochas metabhsicas de origem ígnea e anlibolitos.

Variam de finas a gtossas, sito cinzm a cinza-cscu¡as e esveldeaclas, maciças ou otierìt¿ìdas,

inequigranr.tlares a porfiroblásticas, e ocorrem com menos freqüência granada anfìbolitos e anfìbólio

xistos. Esse conjunto apresenta comumente hornblencla/actinolìta e plagioclhsio (anclesina a labraclorita),

mas também são observados dropsídio e gr.anada.

Su bolclinadamente nessa unidade podem ser observados rochas metavnlcanoclásticas básìcas

(melabrechzrs e metatLrfos), met¿ìssedimentos tufíticos com leitos pelíticos, grafitosos e ma¡garnesíferos,

Iochas calciossìlic¿lticâs, xislos pelítìcos com estaurolita porfiroblástica ou com fibrolita, além cle xistos
grafil.osos, ì-rìetapelitos calcíferos e xistos grossos gtanatílèros.

Na Unidadc Metavulcanoclástica hzi o preclomínio dos metasseclimentos tulíticos
flcqüentemenle alterados, argilosos, laminaclos a banclaclos, contenclo tipicamente intercalações de co¡es

como ocle, vinho, vetmelho, roxo e, Irenos comuns, amarelo, vercle e cinza, além cle cielgaclas lentes

cauliníticas brancas. Ocortem ainda não eshutulados e variegaclos on maciços, e intercalam-se

rretabrechas e metatuf'os básìcos maciços, bandaclos ou laminaclos, marcados em geral pelo aumento olr

ledr.rção do teor e cla granulação dos cristais anfibólio entre os leiros.

Também estão presentes metapelitos com contdbr.rição nrfítica, icientificaclos como xistos linos
pobres em qua¡tzo que às vezes pode conter biotita polfiro ble'rstica), Intercalam-se aincla xistos pelíticos
porfiroblhsticos ou não e comttmente gtitfìtosos, metapelitos grafitosos, metapelitos fe¡ro-rnanganes íle.o s

e calcítetos, metabâsitos, r'ochas calcioss ilicáticas, r'ochas metavulcanoclásticas qr:artzo-anclesíticas a

Iiolítìcas, metaclrcrt, tr"rtmalinitos, metalriolitos, além de metasseclimentos silto-arenosos rítnicos por
vezes com leitos microconglomeráticos,

Sobreposta ocorre a Unidade Ç4lciaËsilicática constìhrícla pela maior abunclância clas rochas

calciossilicáticas que tipicamente ocotlem laminadas a bancladas, são finas a médias, e têm cores vordes,

clatas ou esculas oll cinzas a cinza-esvercleadas, com leitos mais claros ricos em diopsídio e/ou epídoto e

os lnais escuros em actinolita e/ou biotita/flogopita ou hornblencla, Ocasionalmente têm tendência maciça

e são ricas em diopsídio.
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Subor-clinados na Unida(lr: Calciossilicátìca foLanl tlescritos metassedimentos tufíticos, metarufbs

bhsicos, plagioclásio-biotita-quart?-o xistos com porfiroblastos cle biotita (possíveis metatufos r.iodacíticos

silicificados), metapelitos manganesíferos, calcíl'elos e graf'ìtosos, dìopsídio mármote oom tremolita.

xislos finos glânatíferos, flogopita-quartzo xisto com epídoto e intercalações restritas de met¿cl.terts.

Na Unidacle dos Xistos Pelíticos os xistos que predominarn variam cle lbliaclos a mrloníticos,

finos a grossos, e podem ou não seretn potfiroblhsticos, ocolrenclo porfìroblastos cle fibr.olira, gr.anacla e,

mais Lztto, cle estâurolita, andaluzita, silimanita, cianita e colclier'ìta, além cle, eventualmente ser.cnr

observaclos agregados porfìr'oblhsticos de muscovita+quartzo+biotita ou cle muscovita,

Na base clessa unidade ó comLtm a presença de xistos pelíticos finos a méclios pobres em qLrarrz-o

por vezes com biotita porfiroblástica e granada mais rara, semelh¿rntcs aos metapelitos com contribuição

tttfÏtic¿r observ¿rclos n¿r unidade metavulcanoclástica. Também ocorrem próximos à base cla uniclacle, os

xistos médios ¿ì grossos de aspecto maciço com estaulolita, biotira e granacla por.firoblz'isticas e, pâra o
topo, f'oram identificaclos xistos finos a méclios com biotita e magnetira porfiroblásticas.

Subotdinadamente oconem melâssedimentos tufïticôs, xistos quartzosos com leitos

conglomeráticos ou não, rochas melabásicas, rochas metavulcanoclhscicas bírsicas, xistos turmaliníticos e

xistos glafitosos e de metapelitos calcíferos. Raros leitos cle tulmalinitos, cle rochas meta-intermed iá¡ias e

cle meta¡r'ìolitos taml¡érn foram identìficados na uniclacle.

A Unitlade de Formacão Ferrífera é constituída por leitos de meteclrert e ferrífer.os cle

espessur¿ì subméttica intercalados com nretassedimento lufítico lico em turmalina, tnr.malinito, xistos
grafitosos com pilita e xistos com estaurolita e granada, MeÍacherts finos e merciços apresentâm quâttzo

i'ino sacatóicle, sericitâ, hematita, anfibólio vercle, além de plagioclásio e granacla, enquant{r (i.e as

fo'mações fèrríferas tôm hematita, mâgnetita, quattzo, sulfetos alteraclos e rnalaquita.

Na Unidade Metapelítica Grafitosa sño observaclos xistos grafitosos fìnos a mé¿ios cinza-

escuros col.l] pir'ìta clisseminacla, laminados e banclados e contém intercalâções cle leitos quattzosos e

mttscovíticos por vezes com anclaluzit¿r. Intelcalam-se xistos pelíticos variaclos com grafìtzr, muscovira e

quartzo, xìstos com estaurolita, formações le¡ríferas, tulmalina xistos, trìrmalinitos e metapelitos col.¡ì

conttìbLrições manganesíferas. Os rnelapelitos grafìtosos intelclìgitam-se com xistos pelíticos e tôm

coÌ'ìt¿ìto bt.tlscÒ com metabasitos/anfibolitos.

fformação Nhangucrr

manganesíferos alterados que ocorlem laminados a banclaclos e ricos em sericita, Freqtientemente

apresenlam manchas e/ou planos pretos preenchidos por óxidos e hidróxiclos de manganôs. Seus leitos
variam de vetde-ocLáceos, ocre-esverdeaclo escuros ¿ì maltons e, quando mais alteraclos, são matr.orn-

escuLos a pretos, sendo reconhecidos como filitos pó-de-café,

Na Unidade dos Mcf¿rsse¡ìimen fns M¡noo¡n<ífo¡n" predominant os metassedimentos
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Intetcalatn-se os metapelitos calcílelos altelados, também lamin¿rdos a banclaclos, porént

marcaclos por leitos oc¡e-esvercle¿rdos a ocre-amarelaclos e marrom-claros, e que apresentam aspccto

hspero e/ou prÌlverulento, com gradações e intercalações de rochas catbonáticas. I)e forma subgl.clinacta

ocorrcm met¿ìsseclimentos glafitosos e tr{'ílicos, metapelitos com contribuição tufítica, r'ochas

calcioss ilichticas com escapolita e anlibolitos.

A Unidade das Rochas Carl¡onáticas contém rochas carbonáticas laminaclas a bandaclas, finas a

médias, cinza-clar¿ìs a escuras, por vezes pretas ou, brancas, grossas e cle lendência maciça. Em ge¡al

essas variedacles quatndo alteradas tornam-se marro m-escrlras, Preclomin¿rm termos clolomíticos e estito

presentes tipos calcíticos. Pocle ou não ocortet tremolita e cliopsídio nessas rochas. São comuns ncssa

tunicl¿rde as intercalações de metapelitos calcíferos e de metassedimentos manganesíferos.

F ormação Pirucaia

As rochas dessa fbl mação intercalam-se na base e estão sobrepostâs ¿ì.os xistos pelíticos da

Formação Molro d¿r Pedra Preta.

A fol maçãro é compost¿ì pela Unidade dos Xistos Ouartzosos oncle preclominanl xistos

quartzosos e muscovita-biotita qLlâr'lzitos com grânnlos de qualtzo dìspersos. Ess¿rs rochas em gclal sãrcr

nlaciças e lêm granulação variando cle fina a módia, Apresentam como polfiloblastos g¡anada, frbr.olita,

eslâLrrolitâ, e r¿rros crislais de cianita, sillimanita e cordielita. São cinzas a cinza-esverdea<ios quanclo

fiescos, Intercalam-se comìilÌlente muscovitâ-biotìtâ-quartzo xistos finos p0uco foliaclos,

Xistos conglomcthticos oligomíticos e quattzitos pulos poclem ocorrer local e su bo¡clinacla meu te,

c são fleqüeÌìtes, principalmente ua base, as inlercalaçÕes cle xistos pelíticos porfiroblásticos ou nuo quc,

eventu¿ìlmente, ¿ìpresentam leitos muito restritos de metasseclimentos tufíticos.

Grqpo São-Roque

fformacão Morro Docc

A Unid¿rde Metarcoseana é constitttícla pteferencialmente por met¿ìlcóseos cinzas a cinz"a-

esveLcleaclos maciços a foliaclos com porfiroclâslos cle fèlclspato poti'rssico e cle plagioclásio, e gr.ân¡los e

pequenos seìxos de quartzo, qua¡tzito e, mais raros, cle gtanitóicles, Ocotrem fleqüentes gr.aclaçöcs piL¡a

subarcóseos e, de modo subordiltado, obselvarn-se lentes cle metaconglomeraclos matr.iz sLtportados e con1

clâstos rel¿livamente rn¿Iis finos, aÌém de quartzitos e metarenitos fèldsphticos, metarenjtos {,i¡os,

metagrauvacas (quartzo-biotita xistos finos com grânulos cle feldspâros e quartzo) e filitos,

Na Unidade Metaconglomerática predominam metaconglomerados polimíticos orientados a

mìloníticos com matriz cinza-escuta, rìcos em seixos e calhaus, senclo mais comuns os cle granitóicles

foliados ou não, além cle pegmaritos, quarlz.itos, quartzo de veio, e clastos cle feldsparos por vezes com ¿ìs

fases pleservaclas,
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Mais raramente observâm-se clastos de xistos, (le rochas metabásicâs e de rochas de ten(lôncia

anclesítica, Ralos calhaus com fäces planas são sugestivos de tetrabalhamento de depósitos glacieis crr

leqr.res aluviais, Subordìnaclamente, ocorrem pacotes de metarcóseos, metarenitos feklspáticos ott tlito e

filiros,

Ilormacão Piranora do B<lm .Iesus

A Unidacle Metabasítica conténÌ lochas metabltsicas vercles a veLde-claras, maciças, equi- a

i¡equigranulales méclias, com actinolitâ e plagioclásio de composição albítica e, ocasion¿ìlnente,

clinopiroxônio reliquiar. Observam-se estrutura tipo pillow-Lava e lextulas blastofítica e blastoporfir'ítica

locaìs. SlLbo¡dinadamonte, ocorrem intercal¿ìções cle mclatufos bltsicos e de filitos mangancsífetos c

metacálc io-pelitos com leitos celìtiméhicos de roch¿rs carbonáticas, alóm de rocha metab¡lsica

a[rigdaloidal associad¿r com met¿ìssedimento tufítico, rocha meta-ultrab¿'tsica e camadas de itabirito.

Na Unida<ìe Metacálcio-Pelítica predominam metachlcio-pelitos alterados oc¡e-claros â escuros,

laminados a bandados e localmente maciços. Raramente são frescos e cinza-azulados. São compostos pol'

sericita, clolita e carbonato, e grafita e quartzo suborclinados, óxidos e hidróxidos de manganês e níveìs cle

sulfetos alterirclos, OcoL¡em intercalações de filito sencítico, de filito grafitoso, de leitos ca¡bonáticos c clc

lilito mangarnesífelo (filito pó-de-café) e, ocasionalmente, níveis restritos de metcLchert e de quzutzitos

ferrr.rginosos.

A Unidade Metacarbonática é composta por rochas carbonáticas calcíticas e dolomíticas finas a

rnnito finzrs, banclaclas e lamìnatlas e cinzas, ou de glanulação móclia, rnaciças c brancas. Estttìtut¿ts

estromâtolíticâs ocorrem localmente. Subordìnaclamente, intercalam-se metacálcio-pelitos e

met¿ìsseclimentos marnganesíferos.

Na Unidade Metavulcanoclástica preclominam metabrechas e metatufbs b¿'rsicos loliados

altelaclos e atgilosos, com textur¿ì variegada e cores vermelha e vinho, ambas escnras. Raros são tiescos,

vercle-cl¿rros c laminados, coni actinolita e plagioclhsio albítico. Intercalam-se tochas metabásicas {'inas,

metassedimerìtos tulí¡icos, metapelitos e metârritmitos,

Formação IJoturuna

,qIlry@éfor.madapref.erencialmentepolmetaIenitost.eldsp1tticos
ntzrciços a foliaclos, Em gefal são alterados, mostrâm-se vet de-es brzrnqu içaclos ¿r vermelho-clalos e lêm

aspecto l.nosqueado contcndo pontos vermelhos, Variam de finos a grossos com raros fragmentos de

feldspatos e níveis ticos em grânulos de quarlzo. Por vezes, obseLvam-se acamamento, esttatificaçôes

cruz-aclas e estratos plano-pat alelos, Frescos sãto cinza-esvetdeados a verde-claros

Suborclinacìamente, ocorrem n.ìetarcóseos, metarenitos, metarritmitos, filitos seticíticos, quat tzìtos

michceos ou não, e metaconglomera(los. Localmente são reconhecidas intercalações de rocha
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l.nelavtllcâllica biisica arnìgdaloidal shoshonítica rica em biotita, locha metabásica maciçzr alter.acla com
alof¿rna, rocha metavulcânica inte¡mecrilu ia a ácicla amigclaloiclal e metagrauvaca,

Na Unidade OuartzÍtica preclominat.n quartzitos finos a grossos, brancos a branco-ac in zeutaclos,

com glâtrulos cle qualtzo Em geral são maciços e por vezes são miloníticos, poclem apr.esentar

esllatificações cLuzad¿rs rangenciais na base, acanaladas, plano-paralelas, tipo espinha-de-peìxe, ern ge'al
de pequeno â médio portes, além de marcas onclulaclas,

Ocotlem subordinados metarenitos feklspáticos, metatcóseos, metaconglomer.ados oligomítrcos
nìatl iz--suportados, qualtzitos micáceos, quarlzo-muscovita xistos finos com biotita por.fir.oblírstica,

metarritmitos, filitos sericíticos e'ocha meta-snbvulcâ'ica inter.mediár.ia a ácìcla.

Folmacão flstrada dos Romoirns

A Unitlade Metarrítmica compreende a maior palte cla Formação Estrada clos Romei¡os, senclo

constituída predominantemente por metanìlmitos banclados e laminaclos compostos por metarenitos fìnos
a móclios, maciços, com grânulos e pequenos seixos cle quartzo, met¿ìssiltitos mìcáceos ou n¿io e qu¿ìrtzo

filitos, litotipos esses qne se ìntercalam com freqriôncia com filitos sel.icíticos em contato brusco.
OcotLem nos metarritl.nitos estratificação plano-paralela, estratifìcação cruzada cle peq[eno potte,
laminação convoÌuta, clìtnbbíng rþplc e marcas de sola.

De forma subotdinada são reconhecidos metacálcio-peliros com leitos grafitosos où n¿io,

¡netatenitos com tèldspatos, melâconglomer¿ìdos clasto- ou matriz-suportaclos, metarenitos grossos il
cluattzìtos. São comuns as intercalações até decamétlicas de frlitos sericílicos, Ocasionalmente. ocrr.¡em
metavLrlcanoclhsticas bhsicas.

A Unidade Metarenítica Feklspática é fo¡macia preclominantemente por metarenitos
feldspáticos vetde-claros' mzrciços, tle granr.rlação fina a média e que contém r.aros fragmentos cle

l'eldspatos, subordinadamente ocorrem metarcóseos, metarenitos e mera'itmitos.

Na Unidade Me tacálcio'pelítica são comuns os metacálcio-pelitos altelados ocráceos, laminaclos
a bandados a localmente maciços, que intercalam-se freqtientemente com metarritmitos de granulação
r¡ais fina e com fìlitos laminaclos a banclaclos. Esses filitos podem apresentar raros níveis de metarenito
lino fen Lrginoso e leitos de formação I'er.rífera,

OcotLeu graclações pata rochzrs carbon¿lrticas. Subol <linarlamente, observam-se filitos banclaclos

roxo-acinzentados e cl€mes com leitos carboniítticos, metapelitos mangernesíferos, rochas calciossilichticas
bandadas, metarenitos feldspáticos e metagrauvacas.

Na Unitlade Metacarbonática predominam rochas ca¡bonáticas calcíticas finas a muito finas,
com estrutura bandada a laminada. As rochas variam cle cinza-claras a escìiras, or.r são pretâs e grafitosas.

Litotipos dolomíticos são subotdinaclos. Ocorrem aincla rochas calciossilichticas, cluützìtos, metacl¡lcio-
pelitos, metalritmitos e filitos sericíticos.
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A Unidade Metapsamítica é formacla pot metârenitos e qu¿ìrtzìtos finos a grossos, maciços a
rnilonílicos Por vezes observam-se qualtzitos conglomeráticos subordinados. Os litotrpos que
predominam podem hansicional pala metalritmitos que contém metarenitos finos e metassiltitos
intet calados.

Na Uniclade Mctabasítica pteclominam rochas metabásicas verde-claLas, maciças, eqrLi- a

ìnequigtanulares médias, com actinolita c plagioclásio cle composiçãro albític¿r com lì.cqtiente
clinopiroxênio reliqr.riar e textura blastofítica. lntelcalam-se metarritmìtos e, cle moclo subor.dinacjo.

nietabrecha e metatufos básicos, além de metassedimentos tufíticos,

Na Unitlade Metapelítica ocortem filitos laminados a banclados alte¡ados vinho- on r,óseo-clar.os

coÍìumente intercalados com motarrilmitos, Rochas metavulcanoclírsticas básicas altelacl¿rs são
observ¿rdas suboldinadamente,

Formacão Pirasibu

A formação é constituícla em grancle patte pela Uniclarìe Metanelítica oncle al¡unclam os liltos
sertcíticos laminados a b¿rndaclos alteraclos vinho- ou róseo-cl¿rros. euanclo clor'íticos var.iam clc

esveldeados a ocráceos Ftescos os filitos em gelai são cinzas ou ver.des. por. vezes são mais argilosos,
mostrâÌn-se milimetricamente laminaclos e contêm leitos grafitosos. Ocasionalmente, observam-sc
lilonitos Arclósias constituem corpos menoles e freqüentemente apresentam biotita e/ou muscovitâ
cletr ític¿ts.

Dest¿rcam-se inlelcalâções até decamótticâs cle met¿uritmitos coltìpostos por metauenitos finos,
metassiltilos, qua|tzo filitos e leitos conglomerziticos, e or:tras intercalações cle métr.icas cle filitos
glafitosos Ocorrem gtadações parzr metacálcio-pelitos, euquanto qne as rochzrs metaìrásic¿rs e

met¿ìsseclimentos tufíticos são testritos,

Na Unid¿rde Metarrítmica predominam metarritmitos laminaclos a banclaclos col.¡postos por
metassiltitos, met¿ìrenilos finos a grossos com grânulos cle quartzo e metacongÌon1er.aclos cle gr.ânrios.
Oconem inte¡calados bancos de fìlitos sericíticos.

A Unidade Metabasítica constilui peqnenos corpos de rochas metabásicas vercle-clar,as, macrças,
cle granulação média, com actinolita e plagioclásio cle composição aÌbítica, além cle serem mnito co¡¡runs
o clnopiroxênio reliquiar e as texturas blastofítica e blasto_subolítica,

Na Unidade Metavulcanoclástica preclominam metasse(limentos rufíticos alteraclos, argilosos cle

textura variegada vermelho-escut os e vinho-escuros, Su bordinatlamente, também estão presentes rochas
metabásicas e filitos sericíticos.



4 GEOLOGIA II LITOESTRATIGRAI'IA

INTIIODUÇÃO

O GrLrpo Seu a do Itaber aba aflora n¿r base do Grupo São Roque e ao recioL do gr.aniLo T'ico-Tico,

em ma janela eslrtttttt¿ì1, Seu conlato com o Grupo São Roque é semple tectônico, m¿rs não sc clescarta

qLre harja discordâncias elosivas locais.

Na por'ção sul do mapa, é nítida a p¡esenç¿ì cle r.rma foliaçãro miloníticâ cle baixo ângulo, com

tlanspotte tectônico pat¿ì llotte, gelalmente retrabalhada por falhamentos t1¿ulscorrentes de direção ger.al

E-W a tsNE-WSVr', muitas vezes constiluindo falhas em flor positivas. Nas proximiclades cla roclovi¿r

Anhangùiera, onde as clireções gerais das camadas tendem a N-S, ¿ zona cle empurrão está melhor
p[ese|vada, sendo constatâdo tl.ansporte para noroeste,

O mesmo tipo de contato ó observado a norte, nlâs esse gerâlmeltte tencle a f¿rlh¿rs inver.s¿s,

provirvelmente deviclo a cloblamelltos on aos efeitos clas ttanscolências. Zonas cle empur.rão süo

lreqtientes intelnamente ao Gmpo sena do Itaberaba, e menos comuns no GrLrpo São Roque.

Com base nos litotipos c formaçõcs da /uea-Lipo do Grupo Selra clo Itabelabir, foi possível s¡a
sepatação em nnìd¿rdes cot t el¿rcionávei! tìs folmações Molto cla Pedra Pteta, Nhanguçu e pirucaia, ¡ras

algr.rmas var'ìações faciológicas foram tambórn obselvacl¿rs, e são cliscuticias acliante,

Jír o Crupo São lìoque teve su¿rs formações reinterpretadas e reclel'iniclas, lirce às novas

infortnações obtidas neste tlabalho, e p¿ìss¿r ¿ì ser constituíclo, da base para o topo, pelas lorrlações Mor.r.o

Doce, Pilapora do Bom Jesus, Boturuna, Estrada dos Romeíros e piragibLr,

Além clos g|Lrpos citaclos, ocorlem aincl¿r no extremo sul cla área roch¿rs clo Maciço Granìtóicle

lbiúna, geralmente cisalhado, que inclLri por'ções cìo Cornplexo Embu, e no extl.cnìo noroeste âfloram
algLrns litotipos do Gnrpo Itapir.a.

O conjunlo clos tlive¡sos maciços glanitóìcles e suas fäcies são desclilos com base em compilaçõcs

biblioglhficas, bem como as zon¿rs de cisalhamento e seus produtos, os seclimentos terciíuios e

quâternltrios.

A seguir ó descrita a geologia da átea, segundo a clonoestratigrafia cla região,

4.I COMI'LEXO ITAI'IRA (PPIT)

No exllemo noloesle d¿ì átea ocorrem quartzitos feldspáticos fìnos e ultramiloníticos com os

gtãos cle qu¿ìrtzo muito estirados, afetados pela Zona de Cìsalhamento ltn-Jundiuvira e pertenceutes à

Folmação Japi (PPITjpqz) clesse complexo. Localmente, ocolem met¿ìbâsitos associados aos quartzitos

nos quais, pelo menos em parte, podem ser leconhecid¿rs aind¿r estruturas inclicarivas de antigas intr.rìsões,

CAPITULO N
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Subot dinadat.nellte, especialrnente na parte sul clo complexo, âl'lolam xistos de grar.r mérlio, intensan.leutc

milonitizaclos.

O contato sul destâ uniclacte é l'eito com granitóicles e gnaisses rnilonitizados com irìtetcalâçöes
subotclin¿rclas cle xistos e anfibolitos miloníticos (PPITrng) (prancha Ol/foto A), São basrante

senrclhantes à uniclacle ottoderivada rlescrita pol HACKSPACHEIì et at. (l9gz a, c) na r.egião e, cle modo
gcLal, ocorrem imbricados com o S¡ock Granítico Guaxatuba - pica_pau.

4.2 COMPLIXO EMBU (MPIìBmg)

Nos lcvamentos em campo feitos n¿r patte meridionâl cla ¿íLe¿r, a strl cla Zona de Cisalh¿rmento
Taxacluara, for¿rm clescritos quase que exclusivamente rochas graníticas milonitizaclas em intensiclacles
v¿rriaclas e poucos afloramentos de metassedimcntos felclspírticos muito alteraclos e milonitiz-ados
(Prancha Ol/foto B) Essa associação foi descrita por JANASI ¿¡ ¿/. (1990) como intr.usões lamina¡es em
lochas metamórficas do Complexo Embu (HASUI 1973).

Associados aos granitóides .já dcscritos ocotÌem corpos com clezen¿rs a poucos lÌìetros de
espesstrLa de milonitos de xistos lèldspáticos com fibrolita, glanzrcla e, localmente, grafìta. A lbliação
miÌonítica estír dobrada, juÌìr¿ìmente com os corpos de mironito cre granito e cle pegmatóicies, que
¿rssemelham-se às descrições dos litotipos clo complexo Embu, com fusão parcial d¿rs rochas
metassediment¿ìres previamente à milonitização,

4.3 GRUPO SERRA DO ITAIìIIII.A.BA

4.3.1 Forrnação Morro da Petlra preta

Quando compatzrclo a\ área-tipo clefinicla poI JULIANI (1993), esra folmação mostr¿r u¡l volLrl.Ìe
sign ificativamente menot cle metabâsitos e um m¿rior plerlomínio cle n.retasse climentos t¡fíticos e (le
metapelitos Distingne-se ai da pela presença de metassedimentos silto-¿rrenosos rítmicos,
cortespondentes a possíveis metatu¡biditos, por vezes com leitos mic|oconglomeráticos, não descritos na
Sella do itaberaba,

Essa zrssociação indica qtre o ¿ìmbiente cleposìcional do Grupo Serra ilo ltaberabâ l.ìestâ região ó
rel¿ìtivamente mais ptoximal ¿ìo contineltte, clistinguindo-se clo ambiente cle MolìB dos metabasitos e

metapelitos da Formação Mon.o cla pedra pl.eta na Serra do Itabcr.aba.

A cunha de supracrustais que inclui os grupos Serra do Itabe¡aba e São Roque apresenta nível de
erosão gradativamente mais profundo na direção sudoeste-no¡deste, a parrir do contaro com os

sedimentos da Bacia do Paranír, cleviclo às movimentações rclativas causaclas peÌas zonas cle cisalhamento
cle ltu-Jundiuvila e Taxaquara-Rio Jaguari-Monteiro Lobato, Geralmente, o nível cmstal ó também
reialivamerlte rnzris ptofunclo em cliteçãro rìs g|andes massas graníticas, cleviclo ao alçâmento clas uniclacles
i fcIiores pelas intrusöes.



4.3,1.I Unidade Metabásica (MI,SIppnrb)

tssta tlnìdade ó compostzr predominantemente por metâbâsitos, com infercalações menol.es cle

metâttlfos bÍtsicos, metassedimentos tufiticos e metapeljtos, por vezcs com cotrtr.ibuição cle

lretassedimentos silto-atenosos e microconglomel hticos, Sua maior exposição localiza-se a Ieste do pico

JatagLril, palcialmeute iuclusa ner iíLt ea mapezrda. Também ocorfe como camadas nas borclas nor.te e

sucloeste do Cranito Itaqui, ou como irìtelcalâções menores nos metasseclimentos tufTlicos e, rlars
ralâmente, nos metapelitos superposlos, Os cont¿ìtos com as encaixantes vnlcanoclhsticas poclem se|

gladacionais, mas são setnple br.uscos com os metapelitos.

Com graus inci¡rientes cle alteração supérgena, os metabasilos são velcles, m¿ìs com o avanç6 clo

ìntemperisl.no adqr.rìrem cor octe que passa a ocre-¿ìvelmelhacla hontogênea e, como procluro final cla

altelação, hansformam-se em materìal algiloso e vermelho-escuro.

No cotpo anfibolítico do Jaraguá os cor'ìtatos são tectônicos, tanto com o Granilo CantaLerra conro

com as rochas metassedimentares do Grupo Serra clo ltaberaba.

Parâ norte e norocsre desse cortrto pode-se observar, arpesar. da mìlonitização, gradação clos

metâbâsitos pârâ metalufos e destes pata metasseclimentos trìfíticos, e intelcalâções menorcs cle l.ochas

calciossilicátioas e carbonátic¿rs ¿rssociadas a milonitos. Os metassedimentos tufíticos possuem lieqrientes

leitos pelíticos, grafitosos e manganesíferos milimét¡icos a centimétricos. Em partes milonitizadas, as

estruturas S-C e dobras inttafbliais indicam transpolte tectônico para norte nas zonas de empr:rrão.

Na borcia norte tlo Maciço Glanitóicle llaqui ocorrem vhrios colpos cle metabasiros, por vezes

lenticulares, com extensão quilométlica e até 200 m de espess[r¿ì, þ]stão gerâlmente afetaclos pela Zona clc

Cisalhamento Vila Menk, que os translbt ma em anfibólio xistos com intensa foliação nrilolítica
¿ìn¿ìstomosada, corta(la pol veios dc qrìartzo decamétricos e com espessuf¿r superior a 30 crn,

Quase scmpre os metab¿ìsitos estão intercalados nas unidades cle metassedimentos tllfíticos.
constituindo corpos métricos maciços, geralmente tenclo metatufos e metapelitos associaclos, Nesses

corpos sãlo comuns intercalações de leitos decimétricos alterados argilosos, cle cor vinho-avelmeLhada,

interpret¿ìdos como metatufos fìnos interdenames. Xistos finos com porfìroblastos cle eslanrolita c corpos
rnenores de metacálcio-pelitos podenr ocorrer r.ìâs porções mais distais,

Intercalações de metabasilos de gtanulaç2to grossa, clerivaclos cle tufos a br.echas finas, que gracla¡r

pat a mctassediuenlos tufíticos e destes para xistos com contribuição cle argiÌas vulcânicas, são comuns l.ìa

ár'ea, podendo ser exemplificados peÌo afìor.amento BA 871,

O corpo situado ¿r sucloeste clo Glanito Itaqui encontra-se b¿ìstânte milonitlzado pela zona cle

cisalhamento que acompauha o ttaçaclo gelal cla Rodovia Castelo Branco. Associ¿rm-se lentes de rochas

calciossilicáticas e de metassedimentos tufíticos, em arranjo esttatigráfico análogo ao descrito na Serra clo

Itabetaba por JULIANI (1993), A lente vulcânic¿ì/vulcanoclástica esrá inrercalacla em granâda-biotita

xisto glosso com leitos centimétricos de xistos arenosos, e está em contâto cû¡n metassedimentos

manganesíferos semelhantes aos da Formação Nhangr:çu, clesc¡itos adiante.
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A sudeste (lo Gr¿nito Tico-Tico afloram zilgumas lentes associaclas ¿r leitos menor.es cle

rnetassedimeutos tufíticos e uma maioL em meio a xistos granatíferos com cont¡ibuição freqüente dc
nelâltlfos básicos e intercalações clecamótÌicas cle xistos finos grafitosos, zìs vezes, com porfìroblastos cle

andaluzita.

A associação desles cliversos litotipos pocle ser observacla na lìodovia clos B¿rncleirantes. nas

ilt oximiclacles do km 28, oncle ocoLre um corpo cle anfibolito cle grã grossa, com 25 metros cle cspessura,
em conta[o brusco com xìsto com potfiloblaslos de fib¡olita e corl intercaÌações métricas cle xìsros
a¡enosos finos, com leitos de xistos conglomeráticos com seixos e grânulos de quartzo locais (prancha
01Æoto c) P¿rra norte, o anfibolito está em contato com xisto grafiroso que grada para xisto pelítico com
fib|olita e, novamenre, intercalam-se leitos clecimétricos cle xìstos arenosos, localmente com fìbrolita.
milonitizados, com fblìação E-W subver.tical.

os metabasitos desta unidade são em gerzrl facilmente clistinguíveis dos metabasitos clo Cr.upo
Sito Roque em c¿ìmpo' pela sua cor preta ¿ì verde-escura ou cinza-esver<leacla-escura, gr¿mulação nrais
gt ossa, predominando tipos médìos com cristais cle anfibólio com ató 2,5 cm, e textul.as tipicamente
metamótficas' xistosa on granoblítstica. Rar¿rmente pleservam relíquias cle texlu¡as ígneas, como a blasto-
subofítica, nlais visível no ponto CQ 924, a bìastofí¡ica e a blastopor.firítica. As vnlcanoclírstìcas são âin(la
mais latas,

Predominam rochas m:rciças ou levemente foliadas, que pocÌem graclar para anfibólio xìstos em
um rÌlesmo ¿ìfloramento. Ërr alguns âfloran.ìentos, como no TT gg e TT gg0, há estr.utul.as muito
ciefblnradas sugestivas de antrgas pilkn, lavas.

A textura é geralmente nematoblástìca ou granoncmertoblástica, às vezes por.fir.oLrlástica, n]uito
embo¡a ttão laltem tipos granoblástìcos, com cristais maiores tle anfibólio e cle plagioclhsìo mais linos
dispostos entre os anteriores Nas rochas foliadas pocle ser observaclo que uma foliação prévia cstá quasc
qtle totalrnentc transpostâ pela 52 ou palalelizacla ¿ì essa, mâs preservzrda como dobras inttafoliais. Dois
eventos de ctenulação são evidentes mas, cleviclo à r'eologia clo litotipo, Ìrostrâm-se muito menos intensos
que nos rnetapelitos.

São comuns tipos inequigrantrlares a porfiloblásticos suborclìnaclos, contenclo cristais p|isnáticos
maiotes cle anfibólio verde-escutos clispersos na rnatliz, octrsionalmente, esses clistais ou po¡fìrolrlastos
tel]dcm a altanjos tadiados (AB 1124), notadâmente nas proximìrlacles de antigas lavras cle oul.o. Bssas
tcxtLli:as sãìo ìnuito sugestivas de alterações hichotermais pré-metamórficas, como clescrito por pér.ez-

Agnilar ( 1996) na Serr¿r do lraberaba.

são compostos por anfibólio e plagiocliisio e, oczrsionalmente, observa-sc biotita, granacla or.r

clinopiroxônio, el'ìquanto que quartzo, clinozoizita, titanita, epídoto e ca¡bonato são suborclinaclos, e os
dois Liltimos associam-se, de pleferôncia, às f¡aturas, Litotipos colìtenclo pirita e calcopir.ita ocorrem nâs
pt oximidades de flntigas lavras de ouro, em situação idôntica a observacla na Serra do ltaber.aba.



4.3. 1.2 Unidatle Metavulcanoclástica (MPSIppmv)

Esta é a principal unidade do Gt'upo Selra do ltaberaba na álea, e é composta preclominantemente

pot metassedimetlto tufítico (derivado da mislura de pelitos e argilas vulcânicas e/ou tufos muito finos em

proporções muito vari¿'tveis fiìetamorfizados), S ubolclinadamente, ocoffem ìntercalações cle

nletavtllcânica, metab¡echa e melatufb básicos, r'ochas calciossilicáticas, f'ormações ferrífer.as, xisros,

colllumente grafitosos, sulfetaclos ou feLro-manganesíferos e raros leitos de turmalinito.

O cotpo principal tem início no corìt¿ìto noldeste-norte clo Granito ltaqui, e estende-se até os

arreclotes cla ¡odovia Anhangtiera, constituindo uma grancle estrutLrr¿ì clobracla parcialmente recobel.ta pelo

Gt Lrpo são lìoquc. Nas proximidades clo Pico do Jalaguá, as canraclas tôm rìircção N-NNW, mas na

direção not te inflexionam-se na direção E-W, onde são cortadas por intensa foliação milonítica, de atinLcle

média E-W subveltical. Ilsta fôliação trunca umâ outra foliação milonítica cle baixo ânguÌo, vinculacla ao

empurt ão ilo Gt upo São Roque sobre o Grupo Selra clo Itaberaba, e as atitudes dos planos inclicam tr atat.-

se cle uma zona lranscotfente com eslrutrÌr¿r em flor positiva.

A maiol parte clesse corpo foi mapeaclo pol CARNEIRO (1983) como r.ochas calciossilichtìcas.

mas as observações em campo e petl.ogl äí.ficâs não pelmitcm essa conclusão.

Na porção central do corpo são muito cor.r]uns pares S-C em milonitos de baixo a médio ângulos

de mergulho e pequenas falhas cle empurrão mais tardias, que indicam transporte tectônico para NNE,
stt botdinadamente para NE ou N-NW (Prancha 0l/fotos D c D). Essas estruturas indicam q¡e, no G¡upo
Sctla clo Itaberâba, as unid¿rdes vulcanoclásticas cstão colocadas tectonicamellte sobre os merapclitos,
suget inclo inversãto da estl âligrafiâ. Por ¿rfetal larnbém litotipos clo Glupo São Roque e rochas gr.a¡íticas,

o períoclo p|rncipal de einpurrão tleve set relacion¿rclo ao final do metamorfìsmo <lesse g¡upo e associaclo ¿r

palte (los evenlos <le lnagmatìsmo granítico, conclusão esla que está cle acordo com o obser.vaclo por
I{ACKSPACHËR et al (l993zt) e WERNICK et at. (1993b). Entretanto, os movimer.ìtos associaclos ¿ìs

tl ansc orl êlìcias que sucedetam o empurrño contlibr.ríram para a eslÌutur¿ìção observada, não somellle p0las

transp¡essões, como tanibém pela reativação dos planos de empurraìo.

Os contatos com os metapelìtos superpostos, quanclo não cisalhaclos, são gradacionais e

interdigitados, rìas com litotipos clo GIupo São Roque são cl¿uamente tectônicos, como na |egião clo pico

do Jaraguá e do Morr'o Doce. Camacl¿rs menos espessas, mas muito extensas, ocorrem inte¡calacìas nos

metapeiitos, mas não se associam aos corpos maiores dos metassedimentos psamo-pelíticos da Formação
Pirucaia,

Corpos maiores afloram t¿u¡bém a sìidoeste cìo Gfanito Itaqui, até setem truncaclos a oeste pelo
Granito São Roque. Nessa região tambóm estão em contato graclacional con xistos e tôm intel.câl¿ìções (le

rnetabasitos e rochas calciossilichticas.

O a|ranjo característico das fácies vulcano-sedirnentares é a interdigitação e repetição rítmica dos

divc.sos lirotipos, co,-'-' rma gracração laterâl e em clireção ao topo de metârufo bhsico fino,
metassedimento tufítico, e metassedimento tufítico com muita contribuição de pelitos e metâsseclimeÌìtos.
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l]slas rochas ûìostram-se quase sempre intensamente intetnperizaclas, clevido à ablrnclância cle

sulf'etos ptesentes na rocha flesca, constìtuinclo m¿rteriais algilosos cìc co| var.iegacla, vcr.rnelho, vinho ou

¿rttoxeacl¿r' São comnns fì'agmentos clltsticos cauliníticos subcentimétlicos e angulosos, que se clcstacanr

pela cor branca, e pequenas manchas de hidróxi<ìos cle manganôs. Esses proclutos de al[craç¿ro s¿ìo

bâstante distintos clos observados nas rochas calciossilichticas, qìie apresenlam cor amarelo-esvercle¿rcla-

phlida e aspecto ertenoso, devido âos resros cle anfibólios, epidoto e quârtzo, Distinguem-se tambóm pelos

minet¿ris tcsiclu¿ris, especiâlmenle peia abunclância de magnetita e lìmonita nas vulcan oclás ticas.

Metabtecha e metatufb básicos estão bem expostos jurto ao colpo anfibolítico que ¿rflora a leste

tlo Pico do Jatagtlii e nas cetcanias cle Santana clo Parnaíba, oncle são observ¿rclos zrlguus núcJeos fr.escos

de anfibolìto grosso, inequigrattulaL, corn agregaclos ovóides de hornblenda dist¡ibuícios em lnat|iz fina
com arlfibólio, plagioclásio e quarlzo, muito semelhantes ¿ìos metatufos descritos na Serl.a do ltaberaba,

Às vezes, como Ììas ploximiclacles cla Roclovia Anhangüera, ponto pJ I 173, metabasitos alter.aclos

clc granulação módia a grossa da Unidade MetabÍrsica apreseÍìtam eslmturâs ov¿rlaclas com cerc¿r clc 40 crr
de cliârret|o envolvidas pot anfibolito alteraclo I'ino nì¿ìrrorr-escLrro, sugcr.inclo u.atar-se de piLktw-Luvtts c
materi¿rl vulcanoclirslico interpillows, Essas rochas cle clerrames gradam peua anfibolìlos grossos maciçus,
muito ¿ltelados e vet melho-escut os, com leitos cle alguns centímetros de espessura de metasse(lìmer.ìtos

tufíticos bandados a laminados, que permitem interpletá-los como metatufos,

Mesmo quando afetados pol forte recristalização metamór'fica, localmente pocle ser observad¿r

eslttttut¿r bandada nestes litotipos, marcaclzr poL aumento ou rodução clo teor de anfibólio. Fteqürnterrcrìte,
ocollem l¿ìmbóm corno leitos cle poucos centímetros a clecímetros cle espessura cle anfiboÌitos grossos em
meio a metassedimentos tufíticos altetaclos, como na ¿rllura clo km 28 da Roclovia clos Bancleir¿rntes ou ,o
acesso de Santana do Parnaíba pnra o bairro Alphaville (Sp 633),

Melatufos mais finos sâo comuns, como os que oconem pr'óximo ao Granito ltaqni, na Ëazencla
'I'ambolé (BA 8448) Constituem Lrm banco fresco cor¡ Lrm meho cìe espessurzr insericlo em

metassedimenro tufítico alterado, maciço, cle coL ocLe-amarelaclo a verde-esbranquiçado,

A mineralogia das ¡ochas metavulcanoclásticas básicas é muito semelhante à clas metavulcânicas,
com hotnblenil¿r verde-escuLa geralmente perfazenclo entte 45 a/o e 55 o/o etn volume mas alcançanclo, enr

aiguns leitos, 90 7o. o complenrento é claclo b¿rsic¿rmente por plagioclírsio mais fino, conl epídoto, clol.ita,
biotilâ, qual tzo, turmzrlina, carbonâtos, titanìta, magnerita e sulfetos subordinacros.

Epídoto é muito freqüente nos planos da foliação, inclusive milonítica, ou como venulações
tardias relacionadas ao retrometamorfisuro associado à Sr, juntameute com quartzo, carbonatos, clorita e

biotita. Eln alguns afloramentos ocorrem finas lâminas ou pequenas lentes cle quârtzo com sulfetos
clisserninados, derìvaclos da rectistaliação de níveis de chert ovde silicifìcação pré-lsin-metamórfica,

Os ¡ne t¿rsseclimetltos tufíticos são Ìochas tipicamente banclaclas ou laminaclas e muito raramente
são encontr¿ìclos ¿rfloramcntos pouco altetaclos, clu¿ìndo apresentam cores esverdeaclas-escLrLas o ¡lqLlez¿t

en sttlfetos ou magnetita. São comuns intercalaçöes métricas cle filitos ocre^esvercleaclos com filitos
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gralitosos subordiÌìados e filìtos manganesít'eros (p,ex,, PJ 1138), como os clescritos na tìo¡nação
Nhanguçu, indìcando qne a passagem enhe ambos ó graclacional e dá-se pela gradatìva r.ednção cla

atividâcle vulcanoclírstic¿r em favot da deposição de pelìtos mistnlaclos com ex¿rlitos ferro-marnganesífelos,

nrirngüll(rilcros c c¡rrbolliiticus,

Apresentam intercalações de lâminas e b¿rndas cle cor ocre, vinho, vermelha, rox¿ì c! ¡ìenos

comì"lmente, amatela, verde e cinza, além de clelgadas lentes cauliníticas brancas (prancha gl/foto E),

Quando as lâmirlas muito finas predominam, são roxos on arroxeados. Caracteristicamentc, possuem

tnuito pottco quâl tzo de granulação muito fina, clif'erindo dos metapelitos, que, mesmo qìjanclo tôm cores

semelhaütes, são basl¿tnte enriquecidos clÌì quârtzo.

Não ralamente apresentâm ftagmentos milimétricos, angulosos, brancos e cauliníticos c1ue,

quando menos deformados, podem ser iclentificados como cristais <le hírbito tliclínico, provavelmentc de

plagioclásio, como no ¿ìfloramelìto VS 959. Estas texlur¿ìs são inteÍpretadas como derivac.las de t¡fos cle

clistais, que compoliam parte clos metassedimentos tufíticos.

Oc¿rsionalmente, são enconhaclos bzrncos macìços de col r'óseo-clal.a ¿ì creme, ocLe-amar.elacla-

clara ou ocLe ¿r branco-azulada, maìs enliquecìclos em quattzo fino, que parecem ser ¿e¡ivaclos cle

met¿ìvulcânic¿ìs on, mais ptovavelmente, de met¿rvulcanoclásticas qua¡tzo andesíticas a riolíticas, como
nos afloramentos BT 896, TT 943, TT 9464 e pJ 938.

Freqtientemente, ocorlem bancos cle espessura métrica cle rocha alterada, maciça, cle brilho
seclr:so, muito argilosa e quase sem quartzo. Podcnr apreselltal cor l oxo-avclmelhacla ou vinho-clala, conr
potções octáceas subordinaclas, Iì.¿ìr¿ìs alÌlostlas fiescas lbram eltcolìtrâdas, colro no aflor.amento Sp ó45.
Tl¿lt¿ì-se (le Ltm clotit¿r xisto fìno a muito f ino, dens¿ìmentc foliado, mìlonítico. A clor.ita compõe cerca clc

95 o/o e¡¡ volume cla rocha, com qualtz-o, hematita, minerais opâcos e, ¡rossìvelmentc, flogopita. No
âflorameÌ]lo PP 572 a tocha l'resca possuì gtanr.rlaçãro menor qlle 0,4 mm e estrutLrrfl finamente laminacla.
clada pela intercalação cle leitos mais ricos em plagioclírsio e com anlibólio mais fino, collì oLrrr¿rs cofrì
anfibólio mais grosso e em maiot volul¡e. Essa mineralogia é iclêntica à clas r.ochas frescas ¿escritas n¿r

Selra do Itabe¡aba por JULIANI ( 1993),

En víuios afloramenros (sp 653, pJ 937A, sA l10s) ocorrern banclas com ató 2,0 cm (ie

espessura compostas preclominantente por quarlzo lìno blanco, cinza ou cinza-¿rzulaclo, fortetì.ìenle

Iecristalizado e' por vezes, com aspecto brechaclo, caracte¡izados como metachert. Com freqtiência estão
boudinados e estirados e podern contel magnetita, hematita e sulfetos clisseminados. Localmente, é

possível notat leitos brâncos doblaclos inttafolialmente e são observadas dobras rompidas, evidencianrìo

forte transposição do bandamento associacla à foliação S2.

Nas zonas de cisalhamento são comuns veios de quartzo bouclinaclos e cisalhados, com espessrras

v¿rrianclo de decÍmehos a 3 m, cheganclo excepcionalmente a 12 m (Sp 652). Nas porções mLrito

milonitizad¿s torna-se difícil a distinção entre os veios cle quartzo e leitos cle metachert. Essas fbr.anr as

prìncipais zonas lavracl¿rs para ouro no pe¡íoclo Colonial.
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Venulações de quartzô são comuns e poclern inclicar remobilizações hidrotermais prévias ou
lel'letir os processos cleformaclo¡es supelpostos que lemobilizam o qlrartzo. Cisalhamentos locais poclem
plo(luzir eventuais concenlr¿ìções cle tuflnalina, A alteração rósea observada em algnns leitos
tulrnaliníticos pode indicar a presença do suÌfetos ¿rltelaclos para sulfatos supérgenos, ou representa.
evcntuais clistais de feldspato também alteraclos.

Tutmalinitos form¿rm tat¿rs intercalações cle espessura subclecimélrica nos metasseclimentos
ttrfíticos, por vezes associ¿rdos com leitos cle melachert, como pode ser obsel.vado no afloL¿rmento clo

ponto ('l'T 9378) São semelhantes aos clesclitos por JULIANI (1993) na região cla Serra clo Itabe.aba
qtre' f)rce às freqtientes associações com IJIFs, foram correlacionaclos a Lrm¿r possível valiação da fácics
sillcática clas forn.rações fe¡r'íferas' São pretos ou cinza-escuros, laminaclos a localmente bandaclos. c têrr.r

leitos esctlros com até 2,0 mm de espessura onde a turmâlina ocupa até 90 vo clo volume cla rocha, o
quattzo é acessótio slrbotdinado, e a m:rgnelìta cúrbica palcialmente limonitizada pocle atingir. I %. Leitos
btancos otl cinza-esbrzrnquiçados intelcalaclos exibem o quartzo lelativamente mais grosso e abund¿ìnte,
:rinclir qtte sLrbmiliméttico clue, por vezes, constitui mâis de 90 t/a clo conteúdo, sendo quc trìl.mâlina é

acessótia disseminacla ott pode marrcar leitos clescontínuos, e a sericita e a magnetita ocorLem muito
subotdinadas.

Ocottem também alguns cotpos menores cle metapelitos calciossilicáticos ocre-esverdeados, por.
ve7-es conlendo potfiroblastos alterados ocre-escuros (pirita limonitizada?) associaclos aos metapelitos
manganesílèr'os, como nos afloramentos Sp 4g0 e Sp 5g4,

Iìochas calciossilic¿íticas laminaclas a bancl¿rclas ocolLenr localmente em mcio aos
metassedimentos tufíticos' constiluindo camaclas cle alguns clecímetros até alguns met¡os, conìo visto no

Ponto PJ '535, geralmente com sedimentos manganesíferos associ¿rclos. Esse tipo cle oco.rô'cia
provavelmente levou CARNEIRO (1983) a interpretâr os saplolitos clos metasseclimentos tufíticos como
resultado cla alteração das rochas calciossilic¿.rticas.

Nas l'ácies mais distais cla Uniclacle Vulcanoclásrica e em direção ao contato com os xistos, como
nas regiões do bai|ro víuzea do Souza, em pârtc do contaro conr o Gr.anito ltaqui (BA g4lA, BA g44C,
BA 849)' a sttl do Mor¡o rio Boturulì¿ì e na Roclovia Castelo Blanco, climinuem âs iutel.c¿l¿ìções c
espessurâ dos cotpos de mctassedimento tufítìco no nìetapelito, O melasseclimento lufítico torna-se
lanlbóul relativamente mais clato, indicando menor contlibuição cle sedimentos vulcânicos, Essas
valiações taciológicas são devidas à reclução da ativiclacle vulcânica-vulcanoclástica na bacla
deposicional,

Essas tochas n.ìetassedimental es estão rcpresent¿ìdos por xistos finos a muito finos, ¡robr.es em
quattzo, de co¡ ¡óseo-cl¿r¡a a vetmelha, quando a contribuição cle argilas vulcânicas foi maior, Enr ger.al,
são loliaclos, bandados, por vezes possuenr porfiroblastos cje biotira, e possuem intercalações cte

espessuras celltilnétl ic¿ìs a métricas tle metasseclimentos mfíticos argilosos, banclados orÌ macrços e

var'ìegados (Prnncha 0l/Foto tr'),
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Nesses xislos, ocasionâlmenle, podcm ser observados leitos tnrmaliníticos e níveìs gralitosos clc

cspessula centimétrica, coìrro rlo ponto (BT 614). Tulrnalina xistos lar¡inados poclem forma¡ inte¡calações

dc poucas dezenas de mellos de extensão e até 2,0 m cle espessura, cor¡o observ¿rclo no aflor.amento cìo

ponto (PP 144), onde se ciestacam devido à maior resistência zros proccssos intenrpér.icos,

Vírrios corpos de altcrito branco caulinítico com matÌiz l'oliada, onde destacam-se 1engcr.istais

bipiramidaclos cle quattzo, ocollem na unìdade metavulcanoclástica, Essas rochas também allor.am, ile

lnodo snbordinado, nas unidades mctabásica, dos xistos pelíticos, e na uniclacle clos metassecLimentos

mangancsíferos da Folmação Nhanguçu. São caracterizados como cle metarriólitos, As ocor.r'ências

principars, algttmas menoLes, sem evidências cle relações clc contato, e onlros possíveis corpos ¡ruitc;

decompostos, enco¡tram-se assinalados no niapa geológico.

Nas proxìmidades cle Santana clo Patnaíba, associaclos ¿ìs lochas metavnlcanoclásticas b¿,rsicas (Sp

4788) e aos metassedimentos tùfíticos (SP 9l) cla uniciacle metavnlcanoclástica, exibem contatos

subconcordantes e apófises centimétricas, e contêm ¿rs tbliações 52 e 53 análogas às das encaixantes, o qrìe

pcrmìte supol que são subvulcânicos intllsìvos,

Nas regiões da Fazencla Tamboré (BA 840) e centlal cla áLea (SP 481), os corpos cle merar.¡iólìro

ocorlem no topo da uniclade metavulcanoclástica, jLrnto aos pacotes de metapelitos calcíferos com

melassedilnentos mangarnesíferos e grzrfitosos associaclos, como os descritos na For.mação Nhanguçu
(Prancha 01Æoto G). Esses litotipos estão ìntercalados aos uletassedimer'ìtos tufíticos e aos metapelitos

conl corlttibr"rição tufítica e, event[tâlmenfe, a xistos fìnos com estaurolita, como ocorre no ponro (BA

¡i88u).

N¿r Faz"encla Tamboró, essas Lochas ¿iciclas I'ormam corpos lenticLrlales cle até 4 m cle espessur.a,

stlllconcordantes ¿ro bancl¿rmento e que exibem xenólitos cle melapelito manganesífero. Not¿ì-se, tambón1.

a foliação 52 clobrando um bândameuto prévio, com a S1 subpalalela ¿ìo acamamento, e as estlrt¡ras estaìo

ptesetvadas t¿ìllto na encaixânte como n¿r subvulcânica írcida, como reportado por- MARTIN er. a/,
(1998b). Na legião cenrr:rl do mapa geológico, o metalr.iólito tem I m de espessura e a foliação s2 ó
subpalalela ¿ro bandamento. Por vezes, apesar da transposição )ocal, é possível recupelar o contâto

concord¿rnte entte o met¿ìÍriólilo e esses metapelilos,

A siruação sugere, além clo carále¡ subvulcânico, ocouências efusivas na tralìsiçãro cla Fo¡nação
Mo|r'o da Ped|a Preta para a Formação Nhanguçu, semelhantes às reportadas por JULIANI et. aL. (1995)
na Folmação Nhangtrçu n¿r Serra do ltaberaba.

O lìtotipo não alterado foi descrito a paltil cle blocos até decimétricos encontrados em alloraÌÌenro
de metavulcanoclhsticas básicas da unidade metabásica (SP 643), São maciços ou contôm moclel.acla

fbliação, e têm uma mattiz mnito fina creme-esb¡aqì.ìiçâda ou b¡anca.

A análise petrográfica indica constituintes minerais menores que 0,1 mm ocupando ao reclor.cle 85

7o clo volumc cla rocha. Preclomina o quartzó, com feldspato potássico e plagioclásio su bor clin¿rclos,

enqrìanto muscovit¿r é acessó¡io comufiì e torna-se o constituinte principal quando as subvulcânicas estão
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milonitizadas. Biotita, epídoto, clinozoizita, magnetita e sulfetos são traços. l)estacam-se fenoc¡istais

vítteos, pteclominando os de qu¿ìrlzo, por vezes pleservanclo o hábiro bìpirarniclaclo, senclo possível

observar suas faces e feições de corrosãto com lupa, Feldspato potássico é comum, e o plagioclásio é rnais

raro e nlenol. Os fenocristais sotnados podem sef tr'¿rços nìâs, evenlualmente, alingem 20 o/o clo volume cja

locha Em lâmina observa-se, ocasionalmente, lextula granofírìca com inte¡crescimento de q¡artzo r
feldspato alcalino (CV 818), o quc reforça a hipótese do caráter. subvulcânico.

Um outto aflolamento de tocha muito semelhante, polém com f'enocr.istais maiores cle quar.tzo

bipi|amrclado de até 4,0 mm, ocorre a NW de Sanlana do Parnaíba (SP 6024), Tem carlüer inrl.usivo c

cortî oltogonalmente un'ì¿r seqüôncia dc metapelitos grafitosos da unìclacle metapelítica cla Folmaçãro

Pilagibu clo Glupo São Roque.

BERGMANN ( 1988) clescleveu, nas cerc¿ìni¿ìs da crdade, Lochas ora quârtzosas muito finas, ola
de mattiz caulinítica contendo qtìartzo bipiramidal, consicleraclas como graníticers equigranula¡es linas a

médias intrusivas na lbrma de cliques e sllls nas ¡ochas metabásicas e nos metapelitos, e ¿ìssociadas âo

Maciço Glanítóicle Itaqui. HACKSPACFIER et. aL. (1994, 1996) r'eferem-se a rochas microg¡aníricas
polfir'íticas cle c¿rr'átel. subvulcânico relacinaclas à intmsãìo.

Os me¡ar'¡iólitos podem, eventùâlmente, cleviclo iì proximidacle da maior.ia clos corpos cont o

Maciço GLanitóide Itaqui, à clificLrldade nâ car¿ìcterização (lo colìtato, e ¿ìs foliações impressas nas

pequeuas exposições, ser contìndiclos com os microgLanitos porfìr.íticos,

4.3" I "3 Unidade Calciossilic:írtica (MpSIppcs)

As tochas calciossilicáticas da legião de Perus têm sido objeto cle v¿ilios estudos e, po¡ estar.err

eln contâlo com gtanitos e ¿lpreselìtârem parragêneses rle grau consìclerado mais alto que as encaixarnrcs,

fbtatn geralmente consìder¿rclas como hornlèls (CORDANI et al. 1963; CAIìNEIIìO l9g3) cìelivacios cle

calclrlios magnesianos impulos intelcalados nos xistos. Entretanto COUTINHO (1972), ao oncontrar

ocortôncias muito afastadas dos granitos, consiclerou qne nem toclos os cotpos potleriam ter siclo ge¡acios

por metamorfismo de contalo.

A car¿ìcterização desses litotipos como geLaclos pl edomilìantemente pol. rnet¿ìmorfismo regional, e

cle sr'las relaçties estratigráfìcas com metab¿rsaltos, metatufos e metâssedimentos tufíticos, foi estabelecidâ

pot COUTINHO et aL (1982) e JULIANI (1993). Os mesmos clifér'ios lblam apliczrdos nesre estucto, o

que resultott em reinterpretação do enorme corpo de lochas calciossilicáticas cle CARNEIRO (19g3)

como sendo formado predominântemente por metavulcanoclásticas.

E'r geral, do corpo mapeado por CARNEIRO (19g3) restaram poucas lentes cle rochas

comprov¿Ìdamente calciossilicáticas, Essas lentes possuem, em planla, largura ao redor o¡ inferior a 125

mettos e comprimentos entre 500 e 1.250 metros, exceção feita ao colpo (ie fotmato semi-elíptico qLre

aflora na Rodovia dos Bandeirerntes, quc possui celca 250 met¡os de lal.guta.

A plincipal ocorrôncia das lochas calciossilicáticas localiza-se entre os graÌìitos Sãro Roc¡re e

Itaqui, oncle compõem três lentcs alongadas segundo a direçãro NNW, com comprimentos variando entle
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300 e 3 750 mellos. outlos corpos afloram próximos cle Santana do Parnaíba e a SSE do Mor¡o do
Boturuna, na região da Capela Vclhâ-Estrâda do Sum.

Os contalos com os li¡6¡ips5 das unidacles clos Xistos Pelítlcos e Metavulcanocl¿istica cla

Fotmação Morro da Peclra Preta são gradacionais e interrligitaclos, bem como com metacálcio-pelitos,
Irtctapelitos nranganesíletos e gtal'itosos cla l;ormação Nhanguçu, os contatos com os litotipos cla Uniclacle

Metabásica são gelalmente bruscos e concor(lanles com ¿ìs metavulcânicas, mzrs poclem ser gr.aclacìonais

quando nletâttìfos ìntercâlam-se entre ¿ìmbos, possivelmente devido à carbonatização clas r.ochas b¿ísicas

previamente ao metamorfìsmo e peras reações químicas associad¿s ao metamorfismo.

Estas tochas têm corcs vetcles, cl:uas ou escrÌras, or¡ cinzas a cinza-esverdeaclas, e são tipicamente
bandaclas ou laminaclas, com leitos cle cliferentes composicões mineralógicas. Leitos mais claros são
norm¿ìlmente m¿ris ricos em epídoto or.r cliopsídio, e nos mais escnros pleclomina actinolita ou homblencla
Normalmente, têm granulação fina, raramente méclia e, em gera1, as banclas variam entre 1,0 e 3,0 cm cle
espessulâ, podendo, localmeÌìte ter 5,0 cm.

Comümelìte são observadas dobras int¡afoliais que af'etam uma xistosiclacle, com a foliação plano-
axial identificada como 52 paralelizacia ao acamamento, Em oùtros aflolamentos, há crobras r)r são
tecur¡bentes com eixos por:co inclinacìos. Nessas, nota_se ver.gência paf¿Ì r.ìorte,

As ¡ochas calcios sil icáticas são compostas por clinopiloxênio, tremolita-actinolita, epícloto,
brotita-flogopita, ho¡nblencla, titanira, plagiocrásio, quartzo, carbonatos, alanira, zircão, micr.ocrínio,
cscapolita, titanita, leücoxênio, ortocli,'rsio pcrtítico, granacla, clorita magnesiana e trÌr.malin eÍì1
porcentagens muito valiad¿rs em diferentes lìtotipos, ou em b¿rnd¿rs ou lârninas cle uma mesma r.ocha. Às
vezes ocon em prismas mais grossos cle actinoÌita em arranjo radiaclo.

ocasionalmente' compreendem lâminas constìtuídas essencialmente por actinolita ou hor.ntrlencla,
¿ls vezes com plagioclhsio suborclinado, como se obselva a snl do Morro do Boturuna no aflor¿rnrert, rlo
ponto (CV 808), sr.rgerindo contribuição cle tufos bhsicos ou carbon¿ìtação de metatufos, cor¡o clescrito
po| J ULIANI ( 1993) e PÉREZ-AGUILAR ( 1996) na Ser.a cto lraber.aba.

Qtlanclo intemperizadas, as rochas calciossilìcáticas adqLrilem i¡icialmente cor vercle-amarelacla
qtle passa para amarrela-cìara e, ntrs porções mais altelaclas, n'ìoslram-se lipicamenle ocre-amarelaclo-
cìatas ou oct e-es veLclezrdo-c laLas, nufiì pachão cle alteração muito dislinto claqLrele clas

Ûletavulcanoclásticas (I'rancha 0l/foto H). o solo residual é velmelho-escuro, argiloso, e clifer.encia-se
clos clerivaclos dos metabasitos e metâssedimentos tufíticos pela abundância com que esses apreselìtâm
nrincrais opacos.

Em vátios dos afloramentos observam-se ponlos, rnzrnchas dendrítìcas milimét|icas e fratllras
petcoladas por óxidos e hidróxiclos de manganês. Localmente, há grande volume desses óxiclos e

hiclróxidos, conferinclo à alteração ¿tspecto lcrroso de co¡ de pó de café. Nestas rochas normalmente
ocottem leitos tle catbonatos com até 5,0 mm. Epidotização geralmente está associacla à Sr, iìs lbliações
miloníticas e aos planos de pequenas falhas,
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As roch¿rs podem apresenl¿ìr r"rma foliação cerrada e estnrtura lamlndacla, com leitos ¡icos enr

clinopi|oxênio I microclínio altern¿rdos com outros formaclos essencialmente por. tr.emolita-actinolita,

além de lâtninas vetcles sllbordinadas ricas em flogopita. Alguns leitos são mais escuros cleviclo ¿ì

disseminação de finíssimos cristais placóicles, possivelmente cle hematita, or.r grafita em ontr.os leitos.

Localmente, as tochas calciossilicáticas possuem intercalações clecimétricas cle xisto e, em zonas

miloníticas, poclem apresentar lâminas branco-esveLcleaclas com escapolita, h.emolitâ, diopsíciio e

clinoz-oizita.

Na Estr¿rcla do Sunt, a NNW do Granito Itaqui (CV 761), algnmas rochas calciossilichticas
dilerenciam-se pelo aspecto tnaciço, granulação méclia e pela riqueza em diopsíclio, além de fìogopita,
titanita e clinozoizita subordinaclos. Apresentam ainda bandas e porções lenticular.es castanhas formacìas

por flogopita-quartzo xisto com epícloto.

Plagioclásio-biotita-quarlzo xistos com porfiroblastos cle biotita são encontraclos intercalaclos nas

Iochas calciossilicáticas que afloram na Rodovia Castelo Branco (CQ 924 B), Se asser.nelham ¿ros

obsetvados em S¿rntana do Parnaíba (SP 621), lr qtle também oconem a SSW clo Mor¡o do Botu|una
intetcalados nos metasseclirnentos tufíticos (CV 745) e nos xistos pelíticos na região da Fazcncla Itaylrc
(BT 715). Esses podem repleseÌrta¡ metatrìfos rìoclacíticos silificados, em analogia às ocorrências
descritas na Serra do ltaberaba, Delgados leitos de quartzo recristalizaclos, interpretados camo fl.rct(rcheü,

estão tambóm presentes nessas rochas,

Mr:tapelìtos catbon/tticos octáceos e cinzas, laminaclos ou com banclas até clecinìótricâs clc lilitos
glafitoso e mangânesífeto r: xistos fìnos grzrnatíferos poclem intercalar.-se também na .och¿is

calciossilicr'rticas, como no afloramento clo ponto pJ 953,

4.3.1.4 Unidade clos Xistos Pclíticos (MpSIppmp)

os xìstos pelíticos afrolam em tr'ês regiões. Na porção cenrro-norcreste do mapa geológico, na
¿'trea de maiot exposição, envolvem o ,sloc¿ Granítico Tico-Tico, e se estencleln para W no serìticlo do
Bair¡o várzea do Souza, e para SE, até o Maciço Granitóicle Cantareira, Na região sudooste, ocorrem
entle os m¿ìciços granitóides Itaqui e São Roque, e acomparnham o contorno da última intrus¿io até os
aLteclores do rio Tietô, A norte clo Glanìto Itaqni, encontlam-se fieqüentemente inter.calados aos litotipos
da unidade metâvulcanoclástica e aptesentam cont¿ìto tectônico com as formações piragibu, Estracla dos

Iìomeiros e Mo¡ro Doce do Grupo São RoqLre,

Na primeira área de exposição, precrominam como extensos pacotes, e para s do Gr.anito Tìco-
Tico ìnte|c¿rlam com maiot fìeqriôncia corpos lenticulales de rochas metâbásicas, xistos quarrzosos,

litotipos da unidade metavulcanoclástica e xistos grafitosos, que podem se estencler. por clezenas cle

mctros,

Em clireção ao Pico do JaragrLz'r, os xistos pelíticos passam a oco¡rer intercalados com
metassedimentos tufíticos até se tornârem corpos lenticulales restritos, e são também mais comuns

os

¿ìs
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lcrltes (le metassedimentos grafilosos, como a clo ponto (PJ 1ltì28), Para ENB clo Granito Tico-Tico os

xistos qualtzosos, semelhantes ¿ros observados na Formação Pilucaia, estño pÌ.esentes como p¿ìcotes

lenticula.es de espessur:r até métricâ ent.e o Maciço Granitóicle cantar.eira e o Grupo são Roq,e,
O linite setent¡ional dos xistos pelítlcos faz-se corn unidades do Grupo São Roque através cle

cxtcnsa zon¿l rnilonitrzada de di|eção predominante E-W que, ¿ìs vczes, enfeixa e intercala lirotipos
câtaclas¿ìdos tlas ttnìdades limites, ocollendo desde o limite norclesle do rnapa geológico âté o centro d¿r

a'uea, onde ¿ zon¿r sofLe inflexão pala sndoeste.

Xislos (le moderada foliação com estaurolita e biotita porfiloblhsticas parecem form¿ìr ¡m pacore

restl ito (le espe ssì.lra âté decamétrica a sul clo S¡ac,4 Granítico Tico-Tico mar.cando, possiveimente, ,n
nívcl es tratiglz'r1ìc o (PP 22, PP 28, PP 413, PP 893, PP g42). Estão em contâto brusco, inrerdigirarlo oLr

tectônico com os metasseclimentos tufílicos, o que sugere, mesmo que localmente, que o cont¿ìto 6âs¿ìl (la

unidade clos xìstos pelíticos pocle ocorrer ¿rtravés clos biorita-estaulolita xistos corn essas

metavu Icanocl¿istic¿rs.

Esses xistos têm aspecto maciço â moderadâmente lbliaclo e exibem textura lepidogranoblhstica c
granoblástica-poiquìloblástica. Contêm porfiroblastos-poiquiloblastos de estaurolita e de biotirâ, além d¿r

granada s'bordinada, uma certa orientação é dada pelo arranjo dos c¡istais de biotita.

Frescos, exibem matriz cinza a cinza-esverdeada, e destacam-se cristais amarelados de estaurolita,
p'etos de biotita e vermelhos de granada, como pode se¡ vistos no afloramento do ponto (n g42).

Altetaclos, torn¿ìm-se verdes, com placas cle biotita velmiculitizacla tloul.acla, e são vinho-avermr:llraclo-
escul'os |l¿l altetação pt onunciaclzr. A granulação ó méclia a grossa, com os cristais cle biotita teudo ao re{lor
de 3,0 mm, os de estau.olita atingincro zrtó 8,0'rn, enqu¿ìnto que os cle granacl:r podem ter 5,0 mm.

A estaurolita ocupa até 60 o/a do volnme cla locha em alguns leitos maciços, Biotita pretlomina
como cristais maioles dìshibuídos t ¿rnclomicamente, e atinge até 25 Vo clo volume, on ocorfe como c¡st¿ris

merìofes rìa ûìatriz orientâdos na foliação S,,, apresentando, iìs vezes, feições .!-c, Quar.tzo é rLm

constitLlinle essencial e a muscovita ttm acessó¡io subordinaclo, est¿ìndo orientada, Gr.anacla, em gr.anrle

parte limonitizada, ocupa âté 2,0'lo, enquanto que turmalina e mägnetita euódricas variam cle tr.aços ar

acessórios e zircão ó r.alo.

Nas proximidacles clo oleoduto que corta o Bairro do Polvilho (PP 22), os biorita-estaurolitâ xistos
estão em contato tectônico com metassedimentos tufíticos argilosos, laminarios a bandados, que exibem
cotes divers¿rs e que são cortados por veios de quaftzo de até 20 cm de espessuta, subconcordantes ou
o.togo'aìs ao bandeamento. Ambos os ritotipos têrn uma fbliação milonítica ve¡ticalizada.

Na eslrad¿l de acesso cle Cajamar para o bairro do Polvilho, esses xistos ¿ìpresentam inter.calaçõcs

de até 10,0 cm de espessura de rochas bítsicas alteradas que, para sul, tomam-se mais freqüentes e porram

laminações argilosas brancas, Pata noÌte, os biotitâ-estaurolita xistos clão lugar a biotita-xìstos corr
estaurolila, grafita-granada-estaurolit¿ì-biotilâ xistos, e esses últimos gradam para os xistos pelíticos.

Ocasionalmente, estão em contato brusco e concordante com metasseclimentos tufíticos contendÒ
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intelcalações de xislos atgilosos vernrelhos com granada e fiblolita porfiroblhsticas e leitos cle xistos

grafitosos. Loc¿ìlmente, observa-se uma intercalação decimétricâ de turmalinito (pp 94).

Esses liroripos graclam pala os xistos pelíticos rìcos em fibrolita porfiroblástica, como se observa

no acesso ao bairto do Polvilho na Rodovia Anhangüera (PP 28). Nesse afloLamento, ambas as lochas

cstãlÒ sobrepostas aos metassedjmentos tLtfílicos e, para norte, os biotita-estaul olita xistos são r¿u.os e

p¿ìssam a preclominar os xistos pelíticos.

Os xistos pelíticos ricos em l'iblolita porlirobliírstica predominam na região do Stock Granítrco

f'ìco-Tico Encontlanr-se qìi¿ìse sempre intens¿ìmente loliados ou milonitizaclos. Como variações,

obsel v¿rm-se tipos com estaurolit¿r associacl¿r (TT 883A.), ou a fibrolita está ausente e com estaurolirir

crìstalizâ gLanada (PP 569), Junto à fiblolita pode ocorrer granacla, e a estaurolita ser intelsticlal e

anódLica (PE 979),

Quando frescos, são cinza-méilios e destacam-se cristais fibrosos a fibrorradiaclos brancos de

fib¡olita, amendoaclos ou estirados. Apesar da grande área de abrangência, as poucas amostrâs fiescas

foram obticlas nas d|euagens a sul do .s¡ock Granírico Tico-Tico (TT 75,'fr g5, llf 90, T'T 564). uma
delas é clo Baino Pems (PE 979), próximo do conrato com o Maciço Granitóicle cântareil¿ì.

Se incipientemenle intemperizados, são cinza-esverdeados escuros ou verde-donr.ados cleviclo à

zrlteração cla biotita. A continuidade clo processo gerâ lipos vinho-escluos a vinho-aveLmelhados com

fípicas manchas brancas. Mais alterados, tendem a lóseo-claros.

Caractetizaln-se por rlma estrutLtra 52 quc varia de uma fbrte xistosidade a uma foliação

milonítica, dada pela orientâção dos minerais micáceos e pelo c¿ìr¿'ìtcr assimétlico clos porliroSlastos rlc

fibLolita (PP 509). A teclistalização cle grãos tìe qu¿ìrtzo nìaiores, qlre estaìo estiraclos pela 52, e cle

ptovltveis leitos gtanobltisticos isol¿rdos e adelgaçaclos em meio ao b¿ìnclamento michceo, pocle ger.ar uma

estlutura anastomosâ(la,

A 52 em geral é paralela ao bzrndeamento, e a foliação pr'évia S¡/S¡ est¿i (lobrada inh.al'olialme¡te,

colr os mitle¡ais micáceos fbrmando arcos poligonais isolaclos pela trânsposição associada à estrutur.a 52,

como se obsetva no âfloramento do ponto (PP 145). Uma clivagem rìe clenulação S1 sr,rperpost¿ ondula c

pode getat cloblas fechaclas na foliação princrpal, como ocorre nos arreclores do a{'loramento T'l' g5, ou a
tr¿ìnspõe, A clivagerl de crettulação Sa é mais lara, produzinclo suarves onclulações n¿ìs estrut¡r'as prévìâs,

e é m¿ris f¿'¡cii de ser observacla na análise petrogr¿ifica, onde se nota a recristalização do qu¿ìrtzo e a

presença de al$rns crist¿ris de muscovit¿r orlogonais à Sr.

Esses xislos têm glanulação módia, com os crist¿ris da matliz entle 1,0 e 3,0 mui, por vezes cor.rl

os minerais micáceos âtingindo 5,0 mm. Tipos grossos são subordinados, com predomínio cle crisr¿is

maiores e polfiroblastos de fibrolita ou de agregados porfiloblásticos cle muscovita que podem aringir até

1,2 cn (TT 564).

Preclomin¿r â textltr¿ì gr anolepìcloblástica porfiroblhstica, mas é freqüente a granolepicloblástica,

enquanto a lepidogranoblástica e lepidogranoblástica porfiLoblástica são incomuns, O quartzo ó o mineral



70

con]um da malriz, que completa-se com muscovit¿ì e biotita, sen(lo que esses micáceos, aÌnìúde,

permut¿ìm-se como o segunclo minelal mais freqüente,

Dentre os xistos contendo fibrolita porfiroblástica, predominam muscovita-biotita-quârtzo xisto e

biotita-muscovita-quartzo xisto, seguidos por biotira-qualtzornuscovìta xisto, além cle biotita-q¡ar.tzo-

xìsto com muscovita e q Ltartzo-lnuscov ita-x is to com biotita.

Os porfir'oblastos de fibrolita variam de traço até 25 o/o clo vohrme d¿r rocha. Podem ¿ìpresenrâr

inclusões milìr¡ótlicas limonitizadas, cle miner¿rl opaco e, mzris rarro, de granada,

Granada em crist¿ris relativamente maiores é acessór'io ou traço, enquanlo qr,te plagiocli'rsìo é mLriro

raro ou acessór'ìo aciclental, sendo descrito apenas em lâminas dos pontos pJ 75, T'f g5 e pE g7g,

Turmalina e zitcão são freqüentes, como acessó¡ios subordinados ou como traços, e a clorita é acessório

oc¿rsional em raros leitos.

Andaluzìta em pârte retromet¿rmorfizada para sericita/pirofilita, e estaurolita como cristais

maiores ou porfiroblastos, ou letrometamorfizada parzr agregados de muscovita (TT 941), são incomuns.

A magnetitâ preclotniner como accssótio ou trâço frcqüente e iln.renita/hematita ó aciclentâI, Agregados

pol firoblásticos com muscovita, quartzo e biotita, ou só portando muscovitzr, ocorrem evenlualmente (TT

564), enquanro qtte relíquias de c¡istais de cianita e, possivelmente, de silimanita, são bem raros (TT 85).

Nos afloramentos m¿rìores das rodovias Anhangüera (PP 145, PP l4ó), clos tsancleilantes ('l-T g-5,

TI 883, CB 989) e no ¿ìcesso ¿ìo Pat t¡re Anhangüeta (TT 9464, TT 9468), esses xistos dispõem-se em

pacotes métricos ¿r dec¿rmótricos intercalanclo litotipos desde finos aLé gr.ossos. A fibrolita poclc abunclar

eln Lrlr pacote e nos seguintes ser um ¿rcessótio ou estar ¿ìusente (Prancha o2llbto A), Não são raras as

intetcalações cle espessuta até (lecin.ìéttica cle xistos llu¿ìrtzosos com glanacla ou con.r fibr.olira, além clc

pacotes de metasse(limentos tufíticos subor.dinados.

Nos arredores tlo Stttck Granítìco Tico-Tico são comuns os veios on até corpos pegmatóicles de

composição granítica e ricos em turmalina, com extensão de alguns metros, Suas espessuras val.iam clc

decimót|ica até 5 metros, como r'ìo ponro TT 9468, A maioria clas oconências acompanhzrn o

bancleamento metâmórfico. Porém, em outl os aflorâmentos, os veios clat.ameute cortam a l,oliação

milonítica 52, coÍno a sudeste do srrc¿ (TT 883A),

A N do Pico do Jaraguá, esses xistos tornanr-se maìs finos c os polfiroblastos cle fibr.olita sãrcr

ralos or estão âusentes, e pâss¿ìm a set muito fieqüentes as contribuições cle metassedimentos tufíticos,

que podem formar pâcotes de espessula até métrica.

Nas p|oximidades de Caieilas, são cotnuns intercalações cle xistos qu¿ìrlzosos cle espessu¡¿ até

métrìca e leitos cle xisto grafitoso, como no ponto CA 971. Os xistos pelíticos estão milonitizackrs e as

estrutulas sigmóides indicam movimentação pâra leste. São poste¡ìormente cortados por novo

cisalhamento de allo ângulo,

Se dirigìndo para sul, no afloramento cA 9818, os xistos exibem pares s-c indicanclo

movìmentação dextral. A xistosldade grada pala a foliação milonítica com falhas inve¡sas associ¿rcl¿rs e,
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essa loliação lotaciona os potfiloblastos de granada e liblolita, sugerinclo que a estl.¡luta S2 est¿i

lel¿rcìonacla à ttansptessão, responsável pela colocação do G|upo São Roque sobre o Grupo Serra clo

Itaberab¿r. O mesmo ocorre no Bairlo Petus, nas proximidacles clo Maciço Granitóide Câr'ìt¿ìr.eila, Em um
tìflor¿ìmento com extensão ao redoÌ cle 30 mehos, a foliação 52 rambém totâcionâ e estir¿ì os mesrìos
poIli|oblastos, indicando que o irpatecimenlo desses não est¿i lelacion¿rclo com o metamorfisr.no cle contato
gerado pelas intrusões graníticas, e sim que ¿ìs ìntrusões zrpenzrs alçalam as isógradas do Gnrpo Serra clo

Itâberaba.

Como observado, o âlojamento clo Stock Granítico Tico-Tico é posterior a esta fbliação S15,,,,

pois seus veios pegmatóides cortam-ltâ ortogonalmente. D¿tações m¿ris r.ecentes pelo métoclo U-pb erì
zitcão inclicam que os corpos intl'tìsivos da região são contemporâneos, com o slo¿¿ apr€ser1tanclo rda(le

de 626 t 2l Ma e 625 + lB Ma (respecrivamente, TEUppENHAYN (1994), TöPFNER (1996), em

AZEVEDO, 1997) enquanto que o Macìço Granitóide Canrareirâ tem idacle de 630 + g Ma (TOpf,NtsR

1996, em AZEYEDO 1997).

A oeste do S¡ack Glanítico Tico-Tico, na estracla do Bairro de Polvilho para Câjâmar, os xisros em
gelal são mais finos e exibem com fieqüêncía estaurolita porfìrobkistica que, às vezes, atinge até 4,0 cm
(PP 471). Estão laminados ou bandados e intercalam-se camadas de xistos quartzosos e níveis
subotdinados de quartzitos fìnos, o que permite observar que o bancleamento est/r clobraclo

intralbliâlmente, como visto nos pontos JD 349 e pp 359.

Mais pr'óximo do colltato com o Gtr:po São Roqr.re, os xistos aclquìrern intens¿ì foliação milonítica
e tôm b¿ìndaÌìenlo lectônico miliméllico (Prancha O2lfoto ß). São comuns pares S-C e, nos veios cle

cluat lzo boudinados com 6,0 cm cle comprimento, ocorre biotrta, Nas falhas inver.sas associaclas, os g¡iìos
de qttzrrtzo exibem lirleação cle estimmento miner'¿rl com ìnclicaçãro cle tr¿ìnspo¡te cle rlassa pa¡a NNW.
Esse transpolte relaciona-se àt extensâ estmtrìra cle cisalhamento associada conì zonas <le enìpulr.àu, clre
põe em cont¿ìto os griÌpos Serra do ltabe¡aba e São Roque,

Na Rodovia do Bandeirantes, no afloramenlo do ponto TT 1157, oco e por até 25 m cle exrensão

uma rocha maciça verde-clara oncle preclominam cristais brancos ripiformes cle plagioclásio, suger.indo a

prescnça cle rochas metaintermedi¿.rrias inte¡caiaclas nos xistos,

Nas proximidacles do S¡ock Glanílico Tico-Tico ocorre um tulnralin¿r,muscovita-biotita-quar.tzo

xislo cot¡ grauada de estruttlra laminacla a bandada, que contérn lâminas turmalino-biotíticas e ourrâs
essencialmente t'rmaliníricas (pp 593), Essa siruação sugere, segunclo PENALVA & I.IASUI (1970),
entiquecimento do mineral alravés de fluidos associados à intrusão granítica, produzinclo mic¿ì-xistos

tuLmalinizados. Porém, mesmo ocotLenclo clisseminada nesses xistos, a turmalina pocle marcal leitos bepr
definidos, o que patece indical gênese por deposição química ou detr'ítica, não relacionados a fluidos
pneun.ratolíticos.

Na porção SW tlo nlapa geológico, os xistos limitar¡-se com o Maciço Grânitóide São l{oque
¿rtravés da Zona de Cisalhamento Araçarigüama, e o contato sul é feito com milonitos clo Maciço
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Granltóide lbitina na Zona cle Cisalhamento 'faxaquâra. Com a uniclacle metavulcanoclhstica ocorrem

P¿ìssagens transicionais, marcadas pela climinuição da espessura e da freqüência dos leìros cle

rnctrssed imcntos tulíticos nos xistos.

Parâ o topo, apesar da pouca exposição, o contalo com a unidade dos filitos manganesíferos cla

Fotmação Nhanguçu tambóm patece em posição normal. A paftit do predomínio clos xistos e contiuùândo

pala SW, pâssa a ocorlel uma rocha alterada e bandacla amarelo-ocrácea e, no co¡ivio, observarl-sc
plaquetas de óxido de matrganês em um afloLamento cle filito manganesífero alterado com possível

contribuição de roch¿rs calciossilìcátic¿s (ST l09l), e ocorrem intercalações centimétl.ioas âté

clcci¡ncrli(lrs dc x istos pclítieos.

Na legião de Araçarigtiama, os xistos apresentam intercalações freqüentes de xistos quartz-osos e,

localmenle, oconem leitos conglomerátìcos conlendo seixos cle quartzo estirados devido ¿ì rniloDitìzaçãro

(Vl- 1075) Um desses leitos alinge 0,5 metro de espessura. Mais a oeste, no colìtato com a unicl¿rcle

metabásica e com o corpo glanítico lenticular, os xistos estão intensamente milonitizaclos, têm

intelcalzrções freqüentes de veios cle quartzo e corpos clecimétricos clobrados clc co¡rposição gr.anítica. Os

lirotipos mostram-se lenticula¡izaclos, indicando estarem âfetâdos pela Zona de Cisalhamenro

Araçarigüama.

Para sul, exceção f'eita a alguns afloramentos de xistos grossos com porfiroblastos de estâurolitâ
(AB I ll9) ou de fibrolita (SA I 100, SA ll01), os xistos pelíticos são finos e rêm biorira porfiroblársrica, e

a granacla, subotdinacla, ocorlc nas intercalâções nlais alenosas. Err geral são tambóm mais pob¡es c¡r
cluartzo' exibem cores vermelho-claro-an oxead¿rs ou r'óseo-claras, e s¿io comuns as contribuiçircs de
mctassedimcnlos lufíticos e¡n intetcalações até métlicas (Sl' 1085), e cle leitos grafitosos até clecimér|icos
(SA 1096) O mesmo pocle ser observaclo no pelfil entre a Roclovia Castelo Br¿ìnco até a região cJa Miua
Santa Rita e cla mìna em clireção ao clistriro cle São João Novo (ST 1094 a SA 1095).

As intercalações cle xistos mais arenosos podem ter espessura rnétrìca nos xistos pelíticos e conter
inúmcros veios cle quartzo cisalhaclos, além de interposições de metassedimentos manganesíleros e

tì.lfíticos milonitizados e localmente lenticulafizados, sugerinclo, também, contato tectônico loc¿rl com a

uniclade dos filitos manganesíferos,, como pocle ser visto no ailoramento ST 10g9.

A telceìr¿r átea de exposiçãto clos xislos pelíticos ocorre além clo contorno setentrional clo Maciço
Granitóide ltaqui Constituem corpos mais espessos a NNVy', freqüentemente com mais cle 400 metros (le

espessura e mais de 2 km de extensão. A NNE da intnrsão, formam corpos lenticulares de extensño

quilométrica com até 200 m de espessnra, clobraclos e subordinados na unidade metavulcanoclástica,

Mais a NE, aflo¡a um cotpo grossseiranlcnte triangülar com ao menos 2 km ¿e laclo, e oLrtras

lentcs com espessllra entre 350 e 700 mettos. Esses xistos estão em contato tectônico e cavalgaclos por.

litotrpos das folmações Pir.agibu e Ëstlada clos Romeiros clo Grupo São Roque.

Predomiuatl] os tipos alterados r'óseo-claros a vermelho-claros qr.re, quanclo mais prescrvaclos, são

vinho-es vetdeado-escuros. Quando fìescos, são ve¡de-acizentados. Têm granulação fina, senclo locais os
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tipos médios e inco¡nurls os glossos. Exibem biotita porfiroblz'rstica com até 3,0 mm e, por vezes, ocorrem

po|filoblastos de estaurolila com até 2,0 cm ocupando até l5 o/o clo vohrme da rocha (prancha 02l[oto
C), A ocorrência a fibrolita ó rala.

Na regìão das iàzenclas Itayhe e 'famboró, os xistos pelíticos são m¿ris licos em qual.tzo e

ntuscovita, enqual)to c}re bìotita e grafi*r ocorrem como acessórios subordinaclos. Tônl,
caractel istic¿ìmente, biotita e magnetita porfiroblásticas disseminadas e muitas vezes associadas, que

poden'ì atingir àté 2,0 mm (BT 117). A biotita pode folmal agtegaclos porfiroblásticos com três ou quarr.o

clistais que, ern grzrnde pal le, substituem a magnetita, Turmalina é tLaço cotìstante, clorita e anclaluzita são

tatas Nesses xistos, a estaurolita ó menos lteqüente ou r¿ìrâ, e obselvacla como porfit.oblasto no ponto ll.l'
93 3.

As cores de altelação intempér'ìca cliferenciam-se, variando do vercle-ocráceo ao verde-clar.o-

¿rcastanhado Mais decompostos, são vinho-avelmelhados com biotita vermiculitizada e mzrgnetita

iimonitizada. Planos locais com percolação de óxidos e hidróxidos de manganês não são raros.

Xistos semelhantes foram desc.itos em um aflo.amento na porção sw do 
'rapa 

georógico (ce
1005), Nesse ponto, os porfiloblastos cle biotita exibem várias plaquetas em forma de livro e parecerr
telacionados ao metamo¡fismo de cont¿ìto gerado pela colocação do Maciço Granitóide Itaqui. Contlrdo,
oncle a foliação 52 é milonítica notâ-se a orientação e o estiramento desses polfiroblastos, o que decarta a
possìbiìidade ânterior, pois a ìntrusão trunca essa f'oliação.

A estrLltura comum ó ttm b¿rncleamento composicìonal com intel.calações cle lâminas
lelllìcularizadas, isolanclo as mais qualtzosas de outras michceas. Nestes xìstos, eventualmer1te, pocle ser
obsctvacla a ctenulação, ocottenclo ondLrlações no bâncleamellto. Localmente, a clivagem de c¡enulaçãrcr

pocle evolnir pzrra uma c.ennlação zon^l ou procluzi. transposição clo banclamentu pr.óvio,

Nas cercanias cle S¿rntana clo Pauraíba e pâra oeste, o contato me¡iclional é tbito conr as fácics
BanÌeli, Sutu e Pedreira Cantareila, com ¿r iutrrrsão truncanclo a lbliação 52 clos xistos, como visto no
ponto CV 8 I l. A norte, o contâto é tectônico com a Unidade Metapelítica da Formação pìr.agibu. Na
região da Eshacla do suru, mosrra-se cor'ìcordante, e os xistos pelíticos superpõem-se aos

metîsseclimeÌìtos tufíticos e calciossilicirticas.

Nas ptoxirnidades {lo contato conr o Maciço Glanitóicle Cantareira, os xistos pelíticos cnce¡.nnr
intetcalações métricas a decamólricas de xistos mais arcnosos e leitos clecìmétr.icos de metachlcio-pelìtos
altel¿rclos octáceos, Pat'a sul, esses úìllimos litotipos transicionam para a unidade metavulcanocl¿istica.

Nas fazendas Itayhe e Tambor'é, os xistos podem estar milonirizados e exibir bande¿ìmento

lectôoico com feições aÌìastomosaclas. Alternam-se Ienticularizações esbrancluiçaclas com âté 2,0 ìÌm de

espesstlÌa contendo qualtzo muito recristalizado, e filmes submilimétrìcos portando muscovita com
biotita como acessór'io suborclinado.

Eslão presentes leitos gtafitosos cinzas a cinza-escuros e, localmente, ocorÌem pacotcs dr
espessula slrbdec¿lmótrica cle xìslos grafitosos laminaclos poltando leltos milimélricos cinz¿r-claros con.l
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qLrartzo esserìcial e glafita subordinada, e outlos cinza-escu¡os com glafita abundante, como no

afloramento do ponto BT 722. SLlbordina(lamente, observam-se intercalações cle alguns clecímetr.os cic

espessura cle metasseciimentos tut'íticos maciços,

A SW do Morro do Polvilho observam-se melapelitos formados por xistos finos a muito finos c¡re

tendem a ser mais pobres em qrÌarlzo, sendo observados quâse sempre alteraclos e ¿rve¡melhaclos on

vinho-escutos, como llos afloramentos dos pontos BT 580 e BT 691 e arredores. Os litotipos são nrnito

foliados ou milonitizados, tôm um folte bandeamento composicional, e também podem apresentar biotita

porfilohl;istica. além dc anclaluzitir lar¡r.

Tornam-se fleqüentes as ìntetdigitações cle metassedimentos tufítìcos argilosos vermellro-escL¡.os,

ou maciços e valiegados, sugerindo influôncia de ativiclade vulcanoclástica com aporte de mate¡al maìs

fino e mais distante do centro vulcânico, São os mesmos xistos finos identificaclos para o topo cla unidacle

metavulcanoclástica, e que ocorrem ¿rssociaclos aos metassedimentos tùfíticos,

4.3.1.5 Unidade rle Formação Ferrífera (MPSIppff)

Na áre¿r ocotrem cliversos cotpos não m¿ìpeáveis, ou delgaclos leitos, de metechert fe¡ugi¡oso c

cle tbrmações fel ríferas com hematilâ e mâgnetita, geralmente intercalaclos nos metasseclimentos tutíticos
|.ru :tssOCiadOs ts metevulcânicas,

Uma ocolência desses litotipos foi descrita por KNECFIT (1944a) no bairr.o Várzea cìo Souza,

onde um corpo de rocha magnetítica parcialmente hematitizacla está situado sobre epídoto-hornblenda

xisto e capeaclo pol xisto grafitoso com pil.ita disseminada.

Uma flaixa com abu¡rdanles leitos rle metacherl e ferríferos foi clelimitada no mapa geológico,

sitttacl¿r na porção centtal da tirea, zr noldestc do bairlo menciou¿rclo, conslituinclo est¿r uniclade. possLri

largula m/rxima em planta menor que 100 metlos, e tem compl.imenlo ao reclor cle 1.500 metros.

A unidade é capeada por xistos gtafitosos ou pelíticos e está superposta a xistos pelítiues com

leifos de mel(k:herl cle espessura clecìmétrica até métiica, Em clireção ao topo, as intercalações cle xisto
gral'itoso tornam-se mais lieqüentes e os colpos rornam-se lenticulerres, ocorrendo leitos q¡¿ìrtzosos

iriáveis, tle grannlação fina, com veios de quartzo associados ¡icos em hemâtita e em caviclades corl
fbrmas que sugerem sulfetos lixiviados, inclustacias por material zrrgiloso ama¡elo ¿r ocr.áceo. Essa

assocìação é interptetadâ como lcitos de met clrct t deformaclos, com remobilização hiclt.oter mal cle

qu¿ìrlzo e óxidos de ferro.

Em algumas pârtes, há pledomínio de leìtos de metachert ìtrtercalados em metassedimento tufítico
tico em turmalina e com leìtos pretos com alguns centímetÌos de espessura de turmalinito (pp 404),

OcoLrem associacl¿rs c¿rm¿rdas decìmótricas d,e metacherf fetruginoso ou não, e cle for.mação fe¡ríl'era

magnetíticâ com veios de quartzo com sulfetos ¿rltelaclos e malaquìta, Alguns clos leiÍos de nrckîhet.t
obsetvaclos no aflotamento PP 405 possuem glanarla rósea, plagioclásio, anfibólio e clor.ita mLriro

subolclin¿rdos.

Inlercalações de muscovila-biotitâ xisto com porfiloblastos de estau¡olita e granacla de cor vercle-



aclnzeutada e com leitos grafitosos são I'r.eqtientes.

4.3.1.6 Unidade Metapelítica Grafitosa (MPSIppmg)

Os metasseclimenlos grafitosos estão amplamente clistlibuídos na área, principalmente como

intetcalações lìlenores nos metassedirnentos tufíticos e como leDtes sobre as metavulcânicas e metîtulbs

bi'rsicos.

Algumas lentes maiores folam indiviclualizâd¿ìs na parte centrâl (la área, aìczrnçanclo mais cle 100

metlîs (lc espessura e até 1,500 metros de comprimento. Os corpos situados a sul cle Cajamar. iltseLem-se

r)os xistos pelíticos, assim como âlgumas dâs lentes que ocorrem a sul clo Granito Tico-Tico qLrc, apesar

de desn.rembradas, parecem compot um nível estratigrhfico. Um clos corpos, elìltelaltto, esLlt en1 contato

com metabasitos, e Ientes menores afloLam nas proximiclades cia Rodovia dos Bandeirantes e junto ¿ì

Rodovia Anhangiìera, dentt.e outros, insericl¿rs nos metasseclimentos tufíticos,

O contato dos met¿rsseclimentos gt afitosos com os xìstos pelíticos é glzrclacional e intercligitaclo. A
partìr dos corpos rítmicos fortemenle glafitosos, a passagem para os metapelitos se cjá com a recluçãro cìo

teol de grafita, (l¿ì espessurtÌ e da l'reqüência dos leitos glafitosos ató ser.r completo des¿ìparcci¡rento,

getalmenle após algumas ìnterposições cíclìcas. Com os metabasitos o contato ó sempre brusco e

concoLdante.

Os xistos grafitosos são bandados a laminados e apresentam cor cinza-escura a cla¡a, comumente

com leitos esbranquiçados, de cor creme ou esverdeada (prancha O2lfoto D). podem ocol.r.er

ìntercalações com âté 2 metros de espessula clc r¡retassedimentos n.ìâis sillosos, cle cor creme-aûlareLacla, e

xistos fìnos com estaurolita, de até 1,5 cm, e granacla em alguns afloramentos, berl como for.mações

ferrífèr'as, lltrmalina xislos e tutnlalinitos, indicanclo ambiente cleposicional sob influência cle ativiclacles

exal¿rtivas vulcanogênicas, Quase sempre possuem pirita clisseminacla, que pocle ser muito abLrncl¿¡tte en
alguns leitos.

Em algumas lentes h/r predomínio cle muscovita-glzrflta xisto, glafita-inuscovitit xisto e g¡afìta-
quat tzo-muscovita xìsto, fìnos a nréclios, cinzas a cinza-claros, com clelgaclos leitos cinza-escLrr.os

folteÌ¡ente grafitosos, como no afloranento PP 542, que correspondem a ambientes rÌm porìco menos

ledrìfoles, provavelmentc marginais ¿ìos centros com ambiente m¿ris reclutor, que vinculam-sc
predotrrinantemente âos centros vulcânicos e exal¿rtivos submarinos.

Locâlmente, ocollem pacotes métricos de metapelito ocLe-¿rmarelado com leitos suborclinaclos e

pontos milimétIicos cauliníticos em contato brusco com os metasseclimentos grafitosos, sugerindo

possível conlibuição tle metassedimentos manganesífèros na uniclacle dos metassedimentos grafitosos

(PP 40).

Quando intemperizados, preservam î cor cinzar, mes alguns leitos vcrmelho-escuros estZro

presentes em alguns litotipos.
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4.3.2 Formação Nhanguçu

4.3.2.1 Unidade rlos Me tasseclimentos Manganesíferos (MpSInhmn)

l)entle os litotipos da uniclade pleclominam os metasse(limentos manganesífer.os como os

clescritos por JULIANI ('l993) na região cla Ser'¡a do Itaberaba, São tambóm freqüentes os merapeliros
calcífcros e ocotrem co¡pos menores cle rochas calciossilicáticas, metasseclimentos grafitosos, tufíticos e

pelíticos Rochas carbonáticas podem aflorar isoladamente e tornam-se mais comuns nas proximiciacles cla

uniclacle calbonáticâ, enquânto que as roclras metabásicas têm ocorrência restrita,

A uniclacle está exposta nâ forma de vz'uìos colpos lenticulales, O maior deles, clelimitaclo a SW no
mapa geológico, teln direção NW-SE com extensão próxima cie 6 km e espessula mírxima ao leclor cle 750
meltos Os demais geralmente são menos extensos e mais clelgados, clistribuinclo-se na região cenlral d¿ì

área, zr norte do Maciço Granitóìde ltaç¡ui, e compleendenclo sete corpos lenticulares por vezes clobraclos.

Dois out¡os pequenos corpos afloram, respectivamente, 2 km a s e 3,5 km a w do s¡ock Granítico Tjco_

Tico.

Excetuando o cotpo cle direção E-W na região central cla ár'ea que estencle-se por ató 7I(m, e o
que envolve lentes de rochas catbon¿lticas e atinge até 700 m cle espessura, ¿rs clemais lentes var.iam entr.e

2 e 4 Knl de cornprimento e tôm mcnos de 350 m de espessì.tra,

O contato basal da lìormação Nhanguçu e cla Unidacle dos Merassedimentos Manganesílèr.os

ocorre preferencialmente com a uniclade metavuÌcanocláslica, senclo em geral blrsco e ¿ìtravés ale

inrelcalações bem m¿rrcaclas enlre os rÌ'ìetasseclimentos tufílicos e os metapelitos manganesíler.os c

calcífclos.

Nas regiões clo acesso do Baitto de Polvilho ptrra Cajamar' (PP 414 Lrté pp 475), aW do Moffo cLo

Poìvilho (BT 576), e a SW cìesse Mono (BT 967), poclem ser observacìas camacl¿rs métricas clc

met¿ìssedimentos tufíticos intetcala(las em pacotes métticos â decamétricos cle metapelìtos calcífètos
colllendo leitos subordinados até cam¿rdas de espessura mét¡ica cle metassedimentos manganesífer,os.

Localmente, também é sugestivo a ocotrência do contato gradacional entre as uniclacles. Bm um
clos âfloranentos a SW do Molro do Polvilho (BT 577), aincla na unicjacle metavulcanoclástica, próximo
do conlato, são freqüel)tes os leitos cle lilito manganesífero intercalar]os nos metâssedimentos tlll,íticos.
Contudo, ocortem banclas e porções esve¡cleadas oLr ocr¿iceas que, quanclo mais alteraclas, exiberl
petcolaçiro de óxidos e hidróxiclos de manganês em fratulas ou clisseminados, indicando contrib.içõcs
nanganesíferas nos met¿ìssedimentos tufíticos,

O contâto com a unidade clos xistos pelíticos deve sel bmsco, porém ¡ão foi confirma¿o. llm
alguns afloramentos, observam-se blocos muito foliados desses xistos junto aos metapelitos calcíferos e

nos metassedimentos manganesíferos (sp 669). Na região a sw clo mapa, o contato, além cle b'usco,
patecc inderdigitado, com fieqüentes repetições de leitos ató decinlétricos cle xistos róseos ricos em
quarlzo intercâlados aos metassedimentos manganesífe|os e ¿ìs rochas com contribuição calciossilicática.

Com o Grtlpo São Roque, o contato, quanc.lo verificado, é tectônico. A SE clo Morro clo BotLrr.una,

l6
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o colìtato nlÒridional da unidade ocorre com a uniclade metapelítica da Formação piragibu, senclo

observado o trlìncamento da foliação 52 clos metapelitos calcífe¡os, mânganesíferos e gr.afitosgs cla

[ìormação NhanguçLr por uma zona de falha cle zrlguns metlos muito transposta, c a partir clc oncle passam

a aflolar os metatitmitos clo Grupo São Roque (CV 955),

A S ilo Morro do Polvilho, os ¡netassedimentos manganesíf'eros (BT 098) limitam-se, at¡avés cle

Llllì¿l zona dc cisalhamento, com metaconglomer¿rdos intensamente tlanspostos da unìclacle met¿ìrcoseana

(BT 094), sendo que os seixos podern lbnnat pseuclobanclas com até I m cle compr.imento e :l clÌl (lc
espessLu¿ì.

Os metassedimenlos manganesíferos estão alterados ou muito cleconrpostos. Rar.as porçÒes unr
pottco preseLvadas são verdes ¿r vetde-ocrhceas. Variam de laminados ató banclados com bandas de
poucos centímeuos, alternando leitos ocres, ocre-esverdeado-escuros e marrons, ou marrom-acinzentâclos,
e lâminas brancas subcentimétricas, são ¡icos em sericita e exibem, com freqtiêncìa, manchas escnr.as cle

aspeclo mosqtleado e diversos planos martom-escuros orì pretos, indicando precipitação cle óxiclos e

hidr'óxiclos cle manganês, como observaclo no ponto sA 1092 (prancha 02lfbtos E e F),

QuaDtlo mais alterados, seus leitos tornam-se marrom-escuros ou pretos, e não é l.alo obseÍvar
nos saprolitos pacotes de poucos centímetros que podem âlingir até 1 metro de espessnra muito
decompostos, com material maciço e tenoso de cor pó-cle-café. A clecomposição pr,ocluz um colúvio que
caracteristicamente contém plaquetas (letríticas angulosas com atê 2,0 cm ricas em hiclróxidos de
manganês, como as desc.itas por JULIANI ( 1993), e que são observaclas em vários ¿ìfloramentos.

os metapelitos calcífe.os exibem pacrrões de alter,ação qne se assemelh¿u.n aos cros

nìetassedimel'ìtos manganesífctos mas, em gelal, as cores clos saprolitos são mais cla¡as. "fêm Lrmâ ceLta
aspeleza ¿lo lato, rcsultado das cavidades cleixaclas pela lixiviação clos minerais carbonáticos, ou cleviclo à

presença destes e, mais alter.ados, podem ser pulvenrlentos.

São fìnos e tôm estrutura em lâminas até banclas cle poucos centímehos cle espessura, com leitos
ocres, ocfe-esverdeaclos, octe-amarelados, cremes e c¡eme-ac¿rstanhados. Quando m¿ris altelaclos. sãç
marrom-cl¿rros (Prânchâ OUfoto G). Exibem forte orientação e compleenclem, alénr cle quartzo, ciorira c
mttscovita, câl bolì¿ttÒs e, eventualmente, porliroblastos cle ató I ,0 mm cle mergnetita euéclrica clisseminacla.
Pelcolações denclrític¿is de hidróxidos dc manganôs em planos preferenciais estão menos presentes.

São freqüentes as intercalações com os metassedimentos manganesíferos, como inclicado pela
ocotrência de leilos matrom-escuros ou ocre-esculos com forte pelcolação cle manganês, o que suBere q,e
esses litotipos podcm teptesentat gladações locais ou mistur¿rs cle contr.ibuições exalativâs eÌn regloes
mais distais do centro vulcânico associacr¿rs com creposição químic^ de car.bonaros.

lntetcalações locais de espessuL¿ì até métrica de rochas carbonáticas e a gr.adação clessas r.ochas
para os metapelilos calcíferos, como nos afiolaìÌ'ìeutos SP 92 e BT 677,n¿o são raras. Corpos maiores
l'oram incliviclualizados a svy' clo mapa geológrco, nas ceLcanias e a norrleste cle Santana clo par,naíba, e

constìtuem a Unidade Carbonática. descrita aclianre.
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Jtlnto aos melassedimentos nìanganesílelos ocorrcm, pol vezes, lâminas ató banclas cle

metapelitos grafitosos, que podem lormal pacotes cle até alguns melros de espessura, como no ponto B"f
681 e llas ptoximidacles de Santana do Parnaíba (SP 628), oncle estão estlutrÌr¿ìclos em lâminas clnz¿r-

escuras de até 4,0 mm e outrâs brancas e cauliníticas com espessura cle ató 1,0 mm.

Rochas calc ioss ilic¿'rticas podent formar altelnâncias de espessura até clecimétric¿ nos

¡¡etassedimenlos manganesífelos e nos metapelitos calcíferos. Em geral, estão alteradas e intel.calam

leitos oct e-amarel¿rdos, amarelos a esvetdeaclos, e oÌrtros maciços, grossos e ocrhceos, com manchas

esclrrâs dos hidróxidos precipitados, como nos afloramentos dos pontos BT 901 e sr 1092,

Um cotpo maior dess¿rs roch¿ts oco¡re na lente cle S¿rntana clo Pafliaíba, exibinclo eleitos clc

milonitização (SP 632), A rocha calciossilìcática apresenta manchas denclrític¿ìs marrons e lâmlnas entre

2,0 mm e 8,0 mm onde altern¿rm-se leitos braucos portanclo tremolita, escapolita e clinozoizita, e or¡tros

verde-cl¿rtos mais espessos, licos em escapolita, tremolita, diopsítlio, além cle plagioclásio, clinozoizita,
tilanita, flogopita e microclínio. Lâminas subo¡dinadas cinza-claras têm clinopiroxênio e plagioclhsio
essencìais, Intetcalam-se às |ochas calciossilìcáticas b¿inclas de poucos clecímetlos cle cspessura

compostâs pol um xisto esvel.deado rico em flogopita.

Alte|nânci¿ls de metassedimentos tufíticos são conìuns, e se clestacam nos pacoles mais espessos

de pelitos manganesíferos marcando leilos suborcìinaclos vinho-avelmelhados ou vinho-an oxeados, como

llos pol'ìtos TT 536 e BT 967, clent¡e outlos, Localmente, podem constituir leitos maciços vinho-cl¿rr.os

com até 5,0 cm clc espessura,

Metapelitos com contribuições (le sedimentos tufíticos, como os das uniclacles metavulc¿ìnocl¿ìsticâ

e clos xistos pelíticos, podcm constituìt clclgaclos leitos alteraclos de poucos cerìtímetros, arroxeaclos ou

róscos, intelcalaclos aos metassedimentos m¿ì.nganesíferos e, poÍ vezesr associaclos com n.ìetapelitos

grafitosos (CV 955, B'l 964). Localmente, têm granulação móclia, folte foliação, são seclosos e ¡icos em

clorìt¿r, como nos ponros SP 6584, Sp 6588.

Pacotes com alé 4 metlos de espessuta de xistos finos vercles pouco alterados e com zrspeclo lbsco
são descritos em meio aos met¿rssedimentos manganesíferos no aflo|amento BT 576, oncle também aflola,
tta cltenzrgem, um colpo de rocha melabírsica (le estlutura maciça. Esses xistos são semelhantes aos

melapelitos intercalados aos met¿ìsseclimentos trìfíticos que ocorrem clezen¿rs cle metr.os a norte, ¡¿r

uniclade ¡net¿rvulcanoclzistica, caracterizados em lâmina clelgada como um quartzo-biotita-muscovita xìsto
com furmalina.

A WSW do Morro do Polvilho, no afloramento BT 99, as Iochas metabásicas da unidacte clos

metassedi¡ìlentos manganesíferos constituem um anfibólio xisto com planos tle percolação cle hiclLóxiclos

de manganôs, A região, milonitizada, marca o contato tectônico da Formação Nhanguçu com a unidade
Me tarcose¿ìÌì¿ì clo Grupo São Roque.

4.3.2.2 Unidadc Metacarbonática (MPSInhcrl)

As tochas carbonáticas compreendem o lÒpo da l;otmação Nhanguçu, ocor¡enclo superpost¿ìs aos



metassedimelltos ma¡ìganesíleros e âos metâpelitos calcífetos,

A NE de Santana clo Palnaíba, pass¿ìm ¿ì ser fleqüentes as intorcalÀções cle met¿rsseclimentos

mal)ganesí1èlos e cle metapelitos calcíf'eros nos metassedimentos tufíticos, como ocorre no aflor¿rmento clo

ponto SP 59L Na continuidade do perfil pâr'a nordcste, esses lìtotipos passam a preclominar, exibindo

metassedimentos tufíricos subordinados, e interc¿rl¿rm-se nos mûtâpelitos calcíferos leitos subclecimótricos

cle rochas c¿rrbonáticas que, localmente, apresentâm, no topo, cleposição tlos metapelitos c¿rlcílèros e¡n

contalo bmsco.

Tanto a noltc (SP 484) como a snl (SP 5S5, SP 586), devirlo, possivelmenre, a alternâncias enrr.e

os lilotipos on a dobras, aflotam corpos mótlicos de rochas calcáreas, os Ìnetapelitos calcíferos totnam-se

rnais raros c os litotipos bltsicos desaparecenr, inclicando a cleposição das rochas car.bonáticas em clireção

e no topo da Folmação Nhanguçu.

Em geral, os colpos da unidade elìconüam-se incliviclualizados no intefior cla uniclacje clos

rnetassedimelìtos manganesífcros, O mais espesso ocofle na porção SW clo mapa geológico, na r.egião cla

Mina Santa Rita (SA 9 l7), apresenlan(lo celc¿r cle 1250 metlos cle exrensão e até 3-50 metros clc cspessura.

Outros doze corpos cle dimensões menores aflor¿rm nas cercani¿rs cle Santana clo Palnaíba e, cer.ca cle 3 kni
a NE, constìlnem oito lentes com ató t75 melros (le espessur¿ì qr"le se prolongam por 250 até 750 metlos.
Na legião SE clti z'trea, duas ocorrôncias, com 30 e 50 meh os de espessula, eslão expostas na Roclovia clos

IJancleilantes imbricadas em ntetabasitos clo corpo anfibolítico clo Jaraguá,

Na legiixr central (la átea, as rochas carbonáticas ocorren] corro blocos frescos cle ató 4 m clc

cliâmetro interc¿rlados ¡los pacoles mais extensos e alterados dos metapelitos calcílcros e cìos

mctassedimentos manganesíf'et os. Poclem fol'nrar al'loLaiìentos rle 25 metr.os de extensão com até l0
metlos de alluta e, eventuaÌmente, sustentam encostas cle 50 met|os por 25 metros de altur.a. colno no
ponto sP 648. Nessa região, predominam os calcários dolomítìcos (sp 5s5, sp 664), mas ocorrem
tarrbém os lirotipos calcíticos (Sp 586, Sp 647).

São laminados a bandados, com bandas cle até 3,0 cm, e a granulação é fina a localmente méclia.
com cristais de ca¡bon¿rtos atingindo 3,0 mm. Pol vezes, têm leitos difi.lsos e clescontínuos cleviclo às

dilèrenças composicionais, texturais e glanulométricas, que procluzem alternânci¿rs de tons e corcs, e qre
poclem ser lessalt¿rdos pela lixìviação diferenciacla,

Excepcionalmente, nos aflor:rmentos maiores, as banclas pocrem atingir até 30 cm, e exibem
granulação muito fina, texturâ granoblástica e aspecto maciço, mas aincla são recnperaclas algumas
laminações ìntelnas ao redot cle 1,0 mm de espessula, o que parece inclicar apenas uma recl.is tôljzaç ão

maìs intens¿r sobre essas lochas, qr:e oblitera as estruturas seclimentares.

Venulações brancas de poucos milímetros ou fraturas preenchidas com remobilização e

precipitação de calcita são comuns nos litotipos clolomíticos e calcíticos. Contudo, em algumas rochas ¿s

venulações não efetvescem ¿ro ataque clo áciclo cloríchico, sugerindo composição bastante pobr.e em CaO,

As rochas calhonáticas vatiam cle cinza-claras até escuras e, localmente, são pretas, clevido ¿ì
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grafila associâdâ, ou cinza-esvcrde¿ìdas quando tôm rninerais mic/rceos subor.clinados. Não são raros os

leitos brancos. Em grau incipiente de alteração intenrpórica são m¿rrrom-ocráceas; se mais clecompostas

tôrÌ ¿rspccto hspelo on pulvelulenlo e cor matfom-escura.

Algurnas anhlises petrogliíficas efetuadas nos corpos centrais indicam a presença cle ¡ochas

ca|bonáticas qtlâse pulâs, cotìl o quâltzo atingindo apenas I 7o e os demais constituinles ocorrenclo como

traços Em outras, os colìstituintes carbonáticos variam entre 70 o/o e 80 7o, o quartzo ocorre como griros

finos nras tambóm constitui grânulos e pequer'ìos seixos que, somaclos, ocupan.ì entl.e 15 t/a e Z0 % ck¡

volnme cl¿r rocha, enqnanto que a mnscovita sr.rbordinada pocle atingir localmente l0 7o. Como acessórios

acidentais ou tl aços ocorrem flogopita-biotita, clorita, grafita, pirira e, possivelmente, rutilo,

A pìrita ocorre disseminacla ou concentra em cerlas porções. Com freqtiência, está limonitizacla.

Os cristais maiotes podem atingir 3,0 mm. Caracteristicamente, precipita em fiaturas, em regiões

cisalhadas, ou em venulações associada à calcita, sendo tâmbém identificacla pela precipitação cle sulfatos

¿rmalelados ao seu redor', como no ponto Sp 648.

Os litotipos carbonáticos da região centtal têm umzr clivagem cle crenulzrção ou cle fLrtLrr.it t1¡rc

onclLlla o b¿rndeamento, muitas vezes cle baixo melgulho ou sLrborizontal, gerando dobr.as esp¿ç¿clas e

abertas Ao penetrar nos metapelitos calcíferos e nos metasseclimentos manganesíf'eros associnclos, essa

estlutr"ìla llansfotma-se em uma foliação de transposiçãto de alto mergulho.

I-ocalmente, estruturas muito delgadas representando possíveis laminações ou finas venulações

estão dobraclas intraf'olialmente, o que sì.Ìgere qne o banclearmento clescrito acimâ representa a lolração 52

patzrlela ao âc¿ìmamento original, que posteriolmente foi onclulaclo pela clivagem 53, Essa clivagem pocle

evolLrir pzrLa uma lbliação cle transposição qne oblitera o bandeamento.

Os corpos que ocorrem n¿r lìoclovìa clos Bancleirantes são lenticulares e os colttatos, quan[lo

observados, são tectônicos e ocorrem com rochas metabásicas milonitizaclas, A lente meridional ¿rplrsentâ

três intercalações cle 4 a 5 metros de espessura entrc porções clecompostas.

Nessas intercalações, t¿mbém são comuns os litotipos calcíticos maciços ou com leitos clifirsos

brancos e cinza-claros ¡icos em calcita. Quando laminados a banclaclos, exibem por,ções castanhas

l'logopíticas, e outras cinz¿r-mécli¿rs a esculas com mineral opaco dìssentinaclo (prancha o2lfoto G) A
glanulação v¿rria de tìna a média, mas poclem ocor.r'er tipos grossos.

Nas lâminas analisacl¿rs, [tenroliLa é o rnine|al cornunr após os catbonatos, varianclo tle 25 o/o a 40

% do volume da locha, sendo lotineiros os porfìroblastos fibrorracliados. Cristais cle tremolita associados

zìs venulações tardias sr"rbparalelas à foliação milonítica podem atingir até 1,0 cm, Em algu¡s letros cle

glanulação mais fina o quarlzo é um acessório raro, enqu¿ìnto qtre, ocasionalmente, observam-se níveìs

.icos em pirita e calcopirita/bornita, e cristais muito finos , aparentemente cle rurilo,

Na anhlise de um¿ì ¿ìmostra da região SW, os carbonatos ocupam mais cle 90 7o clo volume da

lochâ, o qual tzo atinge, em alguns níveis, até 5%, por vczes corlo gr'ãos maiores arreclonrlaclos. e a biotita
é um acessório m¿ris ralo. Clorita, muscovita, pirita, turmalina e titanìta são traços.



4.3.3 Formação Pirucaia

4.3.3.1 Unidade tlos Xistos Qu¿ìrtzosos (MpSIpcxq)

São comuns na unìdade os lìtotipos de tenclência metapsamítica, que estão representa(los

plef'erencialrnenre pol muscovitâ-biotitâ-quartzo xistos, muscovita-biotita quar,tzitos e xistos quarrzosos,

O Írltìnto litotipo p|edomina, sendo assim clenomin¿rclo c¡rarnclo o colìteúrdo de quar.tzo ocupa enrr.e 60 e g0

7¡' do volulne cla rocha,

A unidacle está expost¿ì ao tedor do Stock Granítico 'I'ico-Tico cor.rlo corpos lenticulares
sttbotdinados à nnidarle .lôs xislos pelítìcos. Esses corpos tornam-se mais espessos na região NE,
atingindo até 1000 metros de espessura e 7,5 km cle comprimento. Por sofre¡em menos os efeitos da

etosão que os metapelitos, sustentam as elevações intermedi¿'rrias, como pocle ser observado no per.tìl

entle os pontos'fT I l3 e TT SSlB Algumas lentes delgaclas foram clelimitaclas a partir cla iclentificação,
nos foto-pares, do padrão de relevo r'essaltaclo, tendo merìos cle 100 metr.os cle espessnra e até I km dc
extensão.

O contato basal cla tlnidade clos Xistos Quartzosos ó feiro com os xistos pelíticos c1a Formaçãro

Mor¡o cla Pedra P|eta, como pode ser observaclo nas Íodovì¿rs Anhangüera (PP 528 até pp -530) e clos

Bandeitantes (PJ I l2 até PJ I l4l), Nestes perfis aflol'¿ìm extensos pacotes de xistos pelíticos, que passam

a apresentar inlercalações cada vez mais f'r'eqüentes de leitos centimétricos até bancos métlicos de

muscovita-biotita-quartzo xistos, onde são obselvadas pass¿ìgens glacìacionais que se carzrcterizam pelo
aumento do conteúdo rle qnartzo.

Entre os Irìuscovita-biotita-quartzo xistos tornam-se lieqüentes as camadas e bancos snborclinaclos
cle xistos qualtzosos e cle mltscovita-biotita quartzitos que apÌesenlâm, em geral, contalo brusco corr os
b¿rncos mais pelíticos os metapsamitos passam a preclominar pot algumas dezenas ou centenas de metros
até, novamente, se tofnarem raros ou deszrparecerem junto âos metapelitos,

Quanclo fì'escos, os metâps¿ìnritos são cinzas a cinz¿r-esvercleaclos, enqnanto qne alteraclos tor.nam-
se esvercleacios, e são vinho-claros on avetmelhaclos quanclo o intemperismo foi mais intenso. Em geral,
os lilotipos são finos a Lalamente médios, e têm estlïtura maciça. Exibem, evenlualmeììte, uma i'oipiente
orientação,

Nos xistos quartzosos e nos muscovita-biotitâ qualtzitos, o qRallzo ocupa enlte 60 e 90 Zo, senclo

que gtãos maiores e gr'âttulos do minetal são observados com certâ freqüência dispersos na matr.iz. A
biotita varia de l0 até 35 70, enquanto que a muscovita pode ser traço orì âtingir 10 Zo clo volume da rocha
e, em rochas com foliação marcante, compleencle até 25 Io.

Como acessórios subortlinaclos e traços, foram iclentificaclos turmalìna, zircão, agulhas cle

fibrolita, e mineraìs opacos, ota carâcterizâdos como magnetita, ora ocorrenclo como finas inclusoes uão
iclerltificadas nos porfitoblastos, Clorita ó oc¿rsionai. A granacla, altel.ada e vermelha, é mais cornum que

nos xistos pelíticos, exibinclo até 3,0 mm e atinginclo ató 3 o/o,
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Porfiroblastos cle fiblolita conr ató 4,0 mm tê¡n a forml cxterna amencloucla, sendo mais com.ns
llos tipos ¡nicáceos interc¿rlaclos mas poclenclo ocoller também nos tipos ¿ìlenosos, A estaurolita ern ge¡al é

rala' mas po(le tornar-se um porl'i¡oblâsto comum, como no ponto PJ 73. euando poiquilobleistrca, é

1ìeqüente estar parcial ou lot¿ìlmellte re tl ome tamo¡ fizacla para aglegados porfiloblásticos de mLrscovrra,

como nos aflorâmentos'fT 948 e "l"I' ll3.
Ratos ctislais de cianita muito finos ocorrem nos xistos quârtzosos, senclo observaclos apenas na

anzilise pettogrhfica Em oulras lâtninas, parece estâr presente silimanita prismiitica em p¿ute h.arsfo.lrada
para fibrolita A presença de agulhas cle fibrolita crescendo sobre agregaclos granoblhsticos suger.e a

presença de crìstais de cordierita. oullos âgregados granohlásricos semelhaurtes, aos qLraris tambórn se
associam agulhas de fibr.olita, consistem de crist¿ris cle quar.tzo.

os xistos quâltzosos poclem apresentar uma foliação milonítica pouco desenvolvicla, com os
minelais micáceos amoldando-se ¿ro tedor clos grãos e grânulos dispersos de quartzo. Essa foliação torna-
se mais acentuacla quando os xistos quartzosos estão subolclinaclos enhe bancos mais espessos ¿e xistos
pelítìcos também milonitizaclos, como pode ser visto no afroramento (lo ponto pp 4g9.

Veios de quartzo de espessura até clecimótlica são freqtìentes nos litotipos mais ar.cnosos,
âpreselìl¿n(lo âlguns metros de extensão. Podem estar paralelizados à foliação S2/S', ou ser transpostos
pol essa eslrutura' como no al'loramento do ponto PP 472, Apófises pegmatóicles de composição gr.anítica
podem ter ató 1 m de espessur¿r nas mecliações clo Stock G¡anítico do Tico-Tico, e cortam a foliação 52,

como no ponto PP 537.

Os xislos pelíticos intetcalados, porfiroblhsticos on não, como os clcscritos na Formação Mor.o cla

Pedra Prerâ. também ex ibem uma fbr te lorìaçãro 52, que comnmenre é mironítica. Não l.¡rro. esrão
otdulaclos por uma clivergem cle crenulação sr q*e pocle, locarmente, tr.anspor a foliação próvia,

Xistos conglomeráticos olìgomíticos, como os que foram identificados nas unicì¿rcles

met¿rvulcauoclástica e dos xistos pelíticos, t¿rmbém ocor¡em nos xistos quartzosos na Roclovia clos

B¿rncleirantes' nos afloramentos (los pontos PJ 112 e PJ I l4l. Constituem raras intercalações dc cspessur.a
até l¡étrica exibinclo matriz ¿ìlenosa ou com folte contlibuição pelítìcâ. Em ¿rmbos os casos contêm.
essenciâlmente, seixos de quartzo-cìe-veio angulosos a suballecloncl¿rclos que podem atingit até 2,0 cm.

Nos arredores clo Parque Anhangtieta (PJ 944), os pacotes maìs aLenosos associacjos aos xlstojj
qtlârtzosos estão milonitizados. Polóm, nas polções pLeselvaclas, obseLvam-se níveis conglomeráticos clc

grânulos e seixos de quarlzo subalredonclacÌos com até 5,0 mm que ocolrem clispersos (prancha 02lfoto
H)' Nessa região também ocorrem raros leitos cie metasseclimentos tufiticos cle espessura su bclecimétl.icâ
associados aos xistos pelíticos,

Considerando as freqüentes interposições de xistos pelíticos na Uniclacle dos Xistos euartzosos, e

a ocorrôncia de quartzitos pufos, xistos conglomeráticos e metassedimentos tufíticos apen¿ìs co''o r¿¡.os

leitos, existe uma variação cleposicional em felação à Formação Pirucaia da região da Serra clo lt¿rberâb¿ì

onde, segttndo JULIANI (1993), preclominam quâltzitos quase puros em contatos locais gr.aclacionais a
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relativâ¡nente btuscos cor¡l mctassedimentos qì.rarlzosos, e que lêm passagem por grzrnodecrescôncia para

metassiltitos com contribuição pelítica.

A Formação Pirucaia pode set cottelacion¿rdâ com os xistos quartzosos clescritos por DANTAS
(1990' 1992) no topo da unidacle inf'erior clo Grupo São Roque. Contudo, não se observam inter.calações

clc tochas calciossilichtìcas e cle metabásicas, e as ocorrências cìe filitos descritas pelo ar:tor parecem

represent intercalações tectônicas, como ocone na porção NE clo mapa geológico, onde existem
metarlitmitos da Fotmação Estlâda clos Romciros imbricaclos nos xistos pelítrcos do Grupo Se|ra clo

Itaberaba,

4.4 GRUPO SÃO ROQUE

4.4.1 f|ormação Morro Doce

4.4.1.1 Unidade Metarcoseana (NpSRmdac)

A unidade aflora principalmente nos arredores clo Morro Doce e da Fazencìa ltayhe, oncle constitri
um extellso corpo em contalo tl¿ìllsicìonal ou tectônico com ¿r uniclade metaconglomerálica, com os
metarritmìtos da Formação Estrada dos Romeiros, com os metareniros felclspáticos da l.ormaçiro
Botutun¿ì e com litotipos do Grupo Seua do Itaberaba, aos quais está superposta atr.avés de uma zona de
empurrão que aflora na meia encosta do Morro Doce.

O corpo tem orienlação NNW e tnflexiona-se para W na localidade de Maria Tnnclade.
adelgaçando-se nas proximiclacles clo Mono clo Polvilho. Nesse local, os litotipos apresertarn forte
lblração milonítica cle alto ângulo e estão lenticularizaclos e encaixaclos tectonic¿ìmente nas unicl¿rcles

metavtìlcanoclástica (NPSIppmvc) e dos r¡etassedimentos mangancsíferos (NpSinhmn). M¿ris a oestc.
aflotam clescontitìuamente âté a porção centlal da área, formanclo corpos geralmente interc¿rlados nos
netaLenitos fèlclspáticos, que gladam pala quartzitos com leitos de arclósia suborclinaclos cla Uniclaclc

Metalenítica Feldspática cla Formação Botul.rìnâ.

Esse corpo tem conlinltidade para SSE (la áLea, oude estlì em confato tectônico com os.zrciços
granitóides Itaqr.ri, atravós da Zona de Cisalhamento Vila Menk, e Cantar.eira, por cavalgamentos/lalhas
de empnrrão. A leste do Pico clo Jaraguá, ¿ Ltniclacle associa-se ¿ìos metarenitos fel(lspáticos com lentes cle

quartzilo.

o plirlcipal litotipo que compõe esta uniclade f'oì definido como metarcóseo cleviclo ao col.ìter1do

de feldspatos, como relíquias de clastos e como constituintes da matriz, atlngir no mínimo 20 Zo clo

volLtme cla rocha A granulação é geralnìente méclia, mas podem ocorrer termos finos e grossos, por vezes

conglomer áticos' com cl¿ìstos do tamanho cle grânulos ou cle seixos cle até 6,0 mm cle compr.imento.
Gradações pala subarcóseos são comuns.

Em geral, litotipos semelhantes têm siclo clesc|itos conìo metagrauvacas (COIJTINHO 195_5.

CARNEIRO 1983, BERGMANN 1988) cleviclo âo conteúdo cle micas super.ior a 15 o/o clo voÌume cl¿r

rocha, constituem quartzo-biotira xistos finos, miloníticos ou não, com grânulos dc qrlaftzo e de
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i'cldspato, que ocorrem como corpos menores lenticul¿rres muito subolclinados e intercalaclos

ptlncipalmente nos metarcóseos, representando deposições locais mais pelíticas na Uniclacle

Metalcosean¿ì, como pode ser observaclo a SSE clo MorLo Doce (VH 9l9A).

Quanclo frescos, os metârcóseos têm cor cinza a cinza-esverdeadâ, com I'ragmentos cle felclspatos

bLatlcos or.r levemente amarelaclos, predonrinando feldspato pothssico sobre o plagioclírsio, Alter:aclos,

âplesentam coL vinho-escura a avelmeÌharcla, quando possnem maior teol de biotita, ou exibem cor

arlalelo-acastanhaclzr, amarelo-esvercleada ou vermelho-clara, quando tendem a composições

subarcoseanas ou quando são pobres em biotita,

A estrtlttua comumente é nraciça ou incipientemente orìentada, nras não faltam tipos banclaclos,

com leitos mais sílticos or.r pelíticos, ou com foLte xistosidade, além de plotomiloníticos e miloníticos,

Umzr cÌivagem de crenulação superposta pode ser localmente observada,

As texturas observad¿rs no metatcóseo são granobliisticas a lepìdogranoblásticas polfìr.oclhsLicas,

clevido à presença dos feldspatos mais grossos. TextLrra lepidoblástìca ocorre em delgaclos e r¿rros leitos

com composição mais micácea on em rochas blastomiloníticas,

São compostos por qttartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita e muscovita, além cle

m¿ìgnetita, epídoto, clinozoizìta, carbonato, alanita, apatita, zircão, titanita, leucoxênio, ¡utilo, tnrmalina e

clorit¿r. Grânulos de quarlzo e quattzito, e raros cle granitóides, completam os fi.agmentos clhsticos. Os

leitos mais pelíticos/grauváquicos são compostos por quartzo-biotita xisto fino com grânulos cle qnartz-o e

dc feldspato,

Destacalr-se tambérn 1ìeqüentes intetcâlaçöes com espessLlt¿t mótrica cÌe metaconglomeraclo f,i¡o,

tnattiz suportaclo, como Ììos afloramentos BT 09A. e VFI 66, bem como de metarenito felclspr'rtico, cle

met¿rrenito fino, como no ponto BT 104 (Prancha 03/foto A), e cje filiro.

No Molro do Polvilho, cARNEiRo ( 1983) e CARNEIRO et aL. (l9ï4b) clcs*evcra¡n

intercâlações de metarriodacito subvulcânico, com f'enocristais (ou fenoblastos) cle plagioclhsio e cle

felclspato potltssico imersos em matliz afanítica ou fina, compost¿t por. quartzo, felclspato, bìotita e
ninerais opacos. VAN SCHMUS et al. (1986) admitiram car'átel vulcânico parâ este corpo, quc estar.i¿

intel calado na seqüência vulcano-sedimentar basal do Grupo São Roque, e grãos cle zircão desse litotrpo

resultaram em idacle U-Pb cle 1790 :t l4 Ma, interpretada como sendo da cristalização do mzrgr¡a, o qne

implicatia clue a deposição do Gmpo São Roque teria siclo iniciacla ao reclor cle 1,8 Ga, O metamolfisno
tetia ocorrido provavelmente ao teclot rle 1,2 Ga, e as iclacles Rb-Sr inclicaram ¡ejuvenescimento ao ¡eclo¡

de 5-50 Ma. Dessa lbt ma, ltão ter ia havido cleposição cle scdimentos clo Grupo Sãro Roque no Br¿rsilìa¡3.

Mapeamento detalhado feito por JULIANI et aL. (1997 a) na região do Morro clo polvilho

evidenciou passagens gt aduais entte o suposto metarriodacito e corpos de metaconglomerado semelhantes

aos que afloram no Morro Doce, além de contatos por cisalhamento com litotipos clo G¡rpo Ser.ra clo

Itaber¿ìba Também foram observ¿rdas naquelas roch¿ìs estr[turâs sedimentates e f¡agmentos clásticos

ìdêntìcos aos encontlaclos nos metatcóseos do Mor¡o Doce, e graclação para qr.rartzito felclsphrrco, Os
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ostudos petlográficos revelaLam gr'ãos tle zircão de vários tipos, muitas vezes arredonclados, e fìâgmentos

cle rochas glaníticas, indicando qlre o "metalrioclacito" ó, em vercìade, um metârcóseo com intercalaçõcs

de metaconglomerado Dessa forma, pot setem cletríticos, os ctist¿ìis cle zilcão incticam a iclacle máxima cla

scdirnentação do Grupo São Roqtre e não o início cla fbrmação clo Grupo Serra clo ltabcraba, como

interpretâdo pelos âutores suplacitaclos,

4.4.1.2 Unidade Mctaconglomerática (NPSRmdcg)

As principais ocor¡ências clesta uniclacle ¿rflor¿rm na encosta leste clo Morro Doce, oncle constitrem
pelo nlenos três lentes ptincipais inlerc¿ìl¿ìdâs nos metârcóseos e quartzitos felclspr'rticos (JULIANI l99Z).
Essas apresenlam dezenas cle metros de espessura, adelgaçanclo-se em clireção ¿ìo topo da seqr,iôncia c no

senti(lo noroeste, até alcança|em pouco mais de um metr.o no Moro cjo polvilho. Nos corpos cle

metaconglomerado, inlercalam-se camadas menores de rnetatcóseo, varianclo cle decímet¡os a mais cle

Ltlla dezena de melros de espessuta e, ntais raramente, em direção ao topo clo Morro Doce, obseLvam-se

pacotes de metalenitos, t'eldspáticos ou não, e blocos cle filito sericítico vinho-claro no cume.

O conjr'tnto calacteriza uma gradação rílmica dos litotipos da Formação Morro Doce, clue

constiltlem a base do pacote sedimerìtat, para lochas mais finas clas formações Botunn¿ì e piragib¡, no

topo (COUTINHO 1968a, t972l JULIANI 1992).

Nos aflorâmentos e nos teslemunhos de sondagem das regiões do Morro Doce e da f¡azenda

Itayhe, os metaconglometados âptesentam-se comumente milonitizaclos (Pi 696) em baixo ângulo,
oomumente subconcoÌ(lante com o ¿ìc¿ìnì¿ìmento, devido a zonas de empurrão com rnovirnentaçào pa.a

ies te.

Localmente, ocortem clastos cle epiclotito, que podem pleclorninar em alguns ttechos c em
testemunhos dc sot.tdagens, componclo, apârentemeute Lrma qualta lente, a m¿ris infer.ior cle todâs, on(le são

lreqiientes liilgmentos de rochas básicas semelhantes ¿ìs clo Grupo Setra clo Itabe¡aba e zo¡as com I'orte

t]rhol)itlizflçato seixos cle rochls mctavLrleånicls tlc composiçio lcndendo ì tncjesític:r não s¿ìo rirros

llesses testemunhos de sondagem, e conlôm, na matriz, uma quanticlade relativamente maior cle carbonato
e epí<lolo Esta lente rnais basal parece indicar que a hrea-fbnte dos metaconglomeracìos é parci¿lureute

cor.ìrposta pelâ seqüênciâ vrÌlcano-seclimcntar.clo Gnrpo Selr.a clo ltaber.aba.

Freqrientemente, o tîetacolìglomeraclo apLesentar ìntenso estir¿rmento dos seixos e c¿rlh¿rus,

pt incipzrlntente cluaudo iuletcarlado âos metarcóseos, onde se obse¡va uma relação entre os eixos clesses

seixos ao redor de 20 para 1, notadamente no Morro do polvilho.

Os metaconglomeraclos tambóm afloLarn no trevo clo km l8 cla Rodovia Anhangr.ier.a (VIl l4),
ocolrênci¿r esta estudada por couriNHo (1955), courINHo & TAKEDA (1955), cARNEnìo (1983)

e TASSINARI et al (1986). AlgLtmas lentes menores aflolam intercaladas nos metar.cóseos cl¿is

ploximiclacles clo col'ìt¿rto do Macìço Glanitóicle llaqui, oncìe estão foltemente milonitizaclas pela Zona de

Cisalhamento Vila Menk.

A unidade é composlzr predominautemente pol metàconglomeraclo polimítico geralmente bem
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[bliatlo e lÌcclücntemellte nrilonítico, com r matliz micírce¿r oticntad¿r e cl¿ìstos alongaclos c ten(lclì(lo ¿

cl(tticos (Prancha 03/foto Iì). Na basc cla unidtrclc, os met¿rcolìglomclaclos tôr.n ploporçõres semelha¡tcs

cnlrc a matliz e seus claslos, que poclem atingir 30 cl.rì c, eÛì dìrcçãrc ao topo, prerlominzuì litotipos

mâttiz-sullol ta[los com flagrnentos cl¿'rslicos menoles c carla vez nìenos co[ìLllls.

Quanclo ftcscos, ¿rptcsent¿rm matriT- cinza-cscula colr\losta por !lLtârtzo, Ièlilspato potiissico.

¡rlagioclírsio, biotita, magnetitâ, truscovit:r e epícloto. Fleqiienternente, ocollem ainda alanita, lplLtitl,

z-ircão, rì.rtilo, clinozoizira, oiolil¿r, carbonato e titanita,

Os frâglìenlos clltsticos são btancos, crentes ou cin zar-es blanqu içaclos, pleclontinanclo os clc

granitóicles, rnilonílicos ou trão, de pegmâtito, ambos com bom alreck>nclameÌìto, e os clc qua¡tzito e cle

(ltrill tzo-dc-veio, mais angulosos, c Ièldspatos s u bcentimótrrcos, Clastos cle xisto, cle ntet¿rbásic¿r e cle

epiclotito são mais laros.

Os metaconglomet¿rclos altctados siro avermelhados ou Lóseo-clalos, clest¿canclo-se em lclevo na

lratliz. os selxos m¿is rcsistcnl.es àr alrelação, principalmente os de cluarrtzo-cle-veio, cle q¡¿ytzito e de

granitóiclcs. Nzrs vatiações do litotipo, oncle a matriz biotítica pledomina, siro velmelho-cscuros.

No Mo[t o l)occ, algr'rus calhtrtts mostrarrì-se cotrr faces planas o que, jul]t¿rmente corn

tcduziclíssima contribuiçln (lc rÌìetâpclitos, sugere possível origcnr por retl abalh¿nleÌì to clc cLcpósitgs

glacìais em leques :rluviais (JULIANI, comunicirção vcrbal).

4.4.2 Formação Pirapor:r do Bom Jesus

BEIìGMANN (1988) clenomrnou tle Formação Pirapola a unid¿de bas¿rl do Grupo Sãro lìoc¡re,

corr.ìposla ¡rot rnetabasito cttttt pill.ou,-kt,crs c anl'ibolitos banclaclos rcpreselìtânclo pussrvuis

ll ìctap il ocli,'lst ic¿ìs bi,'rsicas. Corr4roLia aincla a folmação nm Memblo C¿u bonático, com c¿,.rlcio lilitos e

rrlc taclo lot¡ilos, ottcle tecif'es catbonhlìcos com [¡ioctmas es tl onìalolílic¿ìs ter.ianr exposições loc¿tis, alénì

tìe possÍvcis tochas ulttirtr¿'tsicas, provltveis metatufbs com tul'os cle cristais associardos, c c1r¡pos mótricos
(lc rììcl¿rrcóseos, ne l¿rgr¿ruvac¿rs e l]ìetâpclltos intelcalados nos anlibolitos banclaclos.

Esta fbrmâção lbi renonreacla por JTJLIANI & UEL,JAVSKIS ( I995) cono Pirapor.a clo Bom .lesus

por sct csta a toponímia c devìclo à exisrência tle oul¡a rnidacle litoestratig¡i'rfica com a lresì-n¿t

cfcnominação.

O Menrblo Calbonlttico restlinge-se, neste ll¿ìb¿rlho, aos colpos rle rochas c¿ubonh[icas e clc

c¿lllcio fili¡os associatlos ao corpo lretabasítico cle Pirapota do Bom Jcsus. Os clentais colpos que aflor.am

clas ptoximitlacles tle Pita¡rola tlo l]orn Jcsns ató a legião cle Ca jarrar',Jorclanés ia fbl¿nr cxcluídos desta

Iìllmação pol rìão estarcnl em contâto ou associaclos a l ochas n.tet¿rbi'rsiczrs, e compöe m, assirt, pal.tc (Lâ

FutttutçiLr Iislllrrl¿t llos Iìomc ilos.

I)esta lbrma, a lìormação Pitapota clo Boln Jesus pâssa a ser constituída pelas uniclacles

Metabasítica, Metacálcio-pclítica, Metacarbouática e Meravulcanocl:isrìca, cfescritas a seguir.:

4.4.2. I Unidade Mctabâsític¿r (NI)SRpjmb)

Vhtios corpos cla rttticlacle lbram cattogralàclos, poclenclo alcançar ccrczr ctc 10 km (le comprilnùnto
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c espesstlr¿t entle 1000-1500 rncl.los. Apresentam contalos g|aclacionais com metatufos e concoLclantes

com os metapsamiros e metacálcio-pelilos superpostos. Filitos manganesíferos e com leitos centimétricos

de rochas carbonáticas estão freqüentenlente associ¿rdos aos met¿ì.tufos.

Contatos teclô¡ìicos conì os metasse(limentos, atravós cle zonas de tlanscorrência, ocotrem n¿ì

bolda rneliclional do colpo maior on(le, pot vezos, formam exlensâs zonas de milonìlos,

No corpo de Pirapora do Bom Jesus, no topo, as metavulcânicas estão em contato em posição

tlottlal com metaciìlcio-pelitos com bâncos métricos de metatufos básicos ou com filitos manganesífer.os,

M¿ìis l'¿ìr¿ìmente, estão capeadas pol metrpsrmitos ou por metassedimentos laminados alterados, cor.n

leitos brancos e ocres, ricos enr quaLtzo e, possivelmente, sulfetos, que gradam para filitos

mangtrnesífelos.

A unidade é compost¿ì por met¿ìbasitos predominantemcnte m¿ìciços, localmente foliaclos e

rniloníticos, de cor vercle-clara a escutar quando frescos. Os tons mais clalos, com por'ções esbranquiçaclas,

são mais comuns em rochas com oncle o clinoprroxênio é um constituinte importante, e os mais escur.,.rs

são devidos ao enriquecimento em clorita,

Em campo, os metabâsitos do Grupo São Roque são distintos daqueles {o Grupo Se¡.a clo

ltabetaba, l¿ìnto pelas coLes clas roch¿rs fiescas e ¿rlteradas quanto pelas estruturas e intensiclacle cia

deformação. Se incipienternenle iÌ'ìtempel izados, os metabasitos exibem cores ocLe-esveLcìeaclas a ocre-

amareladas, como se observ¿r nos arreclores de Pirapora <lo Bom Jesus (BJ 1217 aBJ 1221), e são comuns

fìaturas preenchidas por óxidos e hidróxiclos cle rranganôs. Às u"r"s, (lestacam-se pseuclornor.fos cle

cl ìstais mllimétllcos de plagìocli'rsio lt anslbtmados em canlinr. Com a intensificação cJzr altelação, to¡rant-

se analelos, vernrelho-escnros ou vinhos, e ar.gilosos,

A ocorrôncia cle pillotv-lavas no corpo metâbasítico de Pirapora clo Bom Jesns ó comum

(LAZZARI 1987), como pôde ser visto em perfil realizado na Estrada dos Romeiros (BJ 1217 a llp
1222), e en alguus al'lotanrentos isolados, como no RP 1225 (Prancha O3/foto C). ¡lssas estnrt¡ras

ta¡nbém fbtam descritas na Estrada clos Romeiros poI BERGMANN (1988), sendo obseLvaclas à cerca clc

4 km a NW de Santana clo Parnaíb¿r, no aflor.amento CV 1268,

O diâmetro n¿r maiotia das estruturas almofadaclas encontl¿L-se entre 30 e 50 cm, Às vezcs, estão

delimìradas nas botdas por uma estreita täixa, com I a 3 cm cle espessura, cle rocha ¿rltelacl¿r r¡uilo flu¿r e

atgilosa, mart otn-avcrmelhada, considelada oolno possível material ¡nterp¡llow:;, com vesículas alongaclas

enr irrLarrjo radiado que acompanham ¿rs boldas das estnituras (FIGUEiREDO et at. l9g2; LAZZAR]
1987), indicanclo efnsões em iiguas relâtivamente rasas.

Em alguns âfloramentos próximos â Pirapora do Bom Jesus, a xistosiclacle e milonitizaçiro

defotmam e obliteram as estrutulas mas, em porções mais preservadas, pode-se obsel.var a granulação

maìs grosstr no centro das almofadas e boldas muito finas, provavelmente cle¡ivadas cle rochas m¡ris r.icas

em vidro vulcânico, assim como o matetìal interpilLow. Entle as almofäclas, são comnrls porçoes

silicificadas, carbonatizadas, cloritizaclas e mais enriqueciclas em sulfetos. Não raramente, são obsel.v¿rclos
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aflorâmerrtos cle rochas com esfblìaç,ro eslleroidal, dificultando o reconhecimento das pillow-lavas.

Vesículas cour lotmas ovóides e âté quase 1 cm de comprimento, preenchirlas com quâttzo,

carbonzrto, epídolo, clotita e óxiclos cle manganês, ¿ìs vezes em arranjos radiados, estão presentes em

alguns al'loramentos (p.ex., BJ 1216), Quando muito foliados, esses metabasitos tornam-se enriqr.reciclos

ctn cloril;t c ltdquilem aspecto de metlconglomcrado [ino. mas quâse niro possuem quartzo na matriz.

Comumente, esses litotìpos tôm corpos de metassedimentos tuffticos ou tufos finos alterados associados.

Nos demais corpos da unidade, as exposições contínuâs são mais raras, a alteração supórgena é

m¿ìis acentu¿ìd¿ì, e uão mais se obsetvam pillow-hvas, sugerindo que os litotipos observados poclem,

eventualmente, set clerivaclos do met¿rmo¡fìsmo de clerral.nes maciços ou cle sllls ou diques cle rochas

bii¡sicas.

São muito comuns inteLcalações de litotipos intensamente alterados, algilosos, variegaclos a

velmelhos or.l vinho-escuLos, por vezes bandados, interpretados como metavulcanoclásticas básicas, col¡
contribuiçãro de pelitos ou não, como se obselva no afloramento do ponto BJ 1218, Comumente, estão

follemellte foliados c prelelencialmente em contato corÌ.ì metabasitos cont pillow-Lavas ou com rochas cla

Uniclade Metacálcio-pelítica (BJ l2 19, RP 122'l), ou ainda com ler'ìtes menores de metâcálcio-pelitos,

como observ¿rclo no afloramento do ponto RP 50, Às vezes, contêm intercalações cle leitos limoníticos,

possivelmente cletivados da alteração supér'gena de sulfetos (RP 1222). Localmente, formarn corpos

maiores, cornponclo a Unidade Metavulcanoclhstica (NpSRplmv).

A stll do km 55 cla Estlacla clos Romeiros, as intercalações de metatufos básicos de granulação fina
corn râlos oorpos menores de {'ìlitos laminados e bandaclos são freqùentes nos met¿ìbasitos (RP 1249 a Rp
1250) Este co'po cleve cor.esponrler às fhcics distais clo corpo metabasítico com pilbw kpa.ç (Cy 126g)

clue a zrflotâ a N cle Santaua do Palnaíba, o qùe sugerc cleposição contemporânea el1h.e os derrames e tltlos

básicos subaquírticos com os mctapelitos da Formação piragibu.

Na continuiclade leste clo corpo metabasítico da Vila Lolli, na legião clo contato entle os

metalenilos feldspáticos e os quattzitos cla Formação Boluruna (VL 191), ocorre uma lente imbricacla

com 20 metros de espessura aparente de uma Locha milonitizada alteracla ocle-clara, maciça e ¿e

gtirnulzrção rnéclia. Li comPosta pot clorita nragnesiana (- 9oo/o clo volume), possivelmcnte crontita,

flogopita, e biotita subordinada, trâtânclo-se, plovaveh.nente, de nm pec¡neno corpo cle r.ocha

metaultl abásica, Na mesma região KNECH'I (1950) desreveu minér.io <le fè¡ro e BERGMANN (l9gg)
lnetaultrabásicas com talco e cromita na porçiro sul do colpo mctabasítico de Pirapora do Bom Jesus,

Nesta nìesìna legião, HASUI et al. (1969) e LAZZARI (1987) descreveram gradações de filito
para camaclas cle itabirito altelado, formaclos pol leitos subcentimétlicos de col c¿rstanho-avermelhacla a

amarelacla interc¿rlarlos cotr orìtros com hematita e quartzo,

A textura rLos melab¿rsitos em gelal ó nenratoblírstica, e valia de equi- a inequigranular. Às vezes,

pode set po|liloblt'ística ou ainda gr¿ìnonematoblástica, quanclo a lecristalização ó mais intensa.

Ocasionalmente, poclem ser obsetvaclas texturas blastofítica e blastoporfirítica macr.oscopicamenre, como
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A granulação é preclominantemenle média, valianclo entre 3 e 4 mm, mas não são incomuns

âmostr¿ìs de granulação grossa ou fìna a nruito fina, típica de metabasaltos, e são ricos em minerais clo

grupo tlo epítloto e clorit¿ì. Ral amente ¿ìpresentam-se mais foliados e com leitos essencialmeute clor,íricos

teprescnlando, pl ovavelnìetìte, antigos tufos finos c1ue, em r¿ìras amostras, exibem um iìno b¿rndeamenro.

Em essôncia, são compostos pol actinolita, plagioclásio sódico, epídoto/c linozoi2ita e clorita e,

não L¿ìl aÌnente, estão prcsentes telíquias de clinopiroxênio e plagioclásio ígneos, esse comLrmente

saussuritizado. O quartzo geralmenle ocorte de moclo suborclinaclo, assim como titanitíl, leucoxônio,
ìlmenita, titanomagnetita, calcita, biotita, hornblenda, turmalina, sr.rlfetos, apatita e rutilo, Em algLrmas

faixas cisalhadas, próximas âos corpos carbonhticos, foi iclentificacla calcopir.ita nos metabasitos.

4.4.2.2 Unirlade Metacálcio-pelítica (NpSRpjcp)

Em contato com a unidade metabasítica da Formação Pirapora do Bom Jesus ocorrem roch¿ìs

pelíticas ricas em calbonato, manganês e, possivelmente, em sulfetos, e que por vezes possuem níveis
restritos de metdchert e de quartzilos finos ferruginosos. Corlesponclern, em pârte, aos cálcio-filitos clo

Membro Carbonático da Formação pirapora (BERGMANN 19gg).

Na base da eÌìcostâ norte do Morro do Boturuna, tr'ês pequenas lentes cla unidade metacálcio-
pelítica da Folmação Pirapora do Bom Jesus estão estirâclas entre as uniclades quartzítica e metarenítica
feldsplìtica cla Formação Boturuna, represenlando, possivelmente, a continuiclatle dos metacálcio-pelitos
que ocorrem associados ao corpo metabasítico cla Vila Lolli, que estão, atìialmente, desmcmbr'¿rclos e

enleìxados tectonicamente nessas uniclacles. Junto às lentes chlcio-pelíticas, foram inclividralizaclos
corpos de lochas c¿ubon¿iticas.

Para F,NE, em direção a Cajamar', os metacálcio-pelitos apresentâm-se inrercaraclos com, e erì
geral ttansìcionam para, a unidade met¿ìruítmica da Formação Estracla clos Romeiros, constitrlinclo um¿ì

outla unidade sobreposta pe¡tencente a essa folmação, e que estiír clescrìta acliante. Também ocorrcrrì cm
contato coln â unidade metapelítica da Formação piragibu.

Nos atredores da cidade de Pirapola do Bom Jesr.rs, a unidacle metacálcio-pelítica novamerte faz
coÌ]t¿tto com o corpo melabasítico da Fot mação Pirapola clo Bom Jesus, delimitanclo praticâmente to(lo o

seu envoltótio e margeanclo pequenas lenles cì¿r uniclacle carbonática. Apresenta cont¿ìto em poslçao
nortnal corn t.lìetasseclimentos tufíticos intercalaclos em um pâcote de rochas metabásicas onde estão

presentes metâtufos básicos da rnidade metabasítica, como se obse¡va no afloramento BJ 1219.

Locâlmente, grada para filitos com intercalações freqüentes de metassiltitos e metatenìtos finos da

unidade metar¡íhica da Formação Estracla clos Romeiros, como pode ser acompanhado no perfil enlre os

pontos RP 1227 e RP 1243.

Quanclo frescos, os metacálcio-pelitos são cinza-azulado-claros. Contudo, ocorrem quase sempre
alterados, v¿uiando de octe-claros até escrLlos, com estrutura banclacla e/ou laminacla marcacla pelos

diversos tons ocráceos Podem format bancos mais espessos, tendendo ao maciço, orì se ¿ìpresentar
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lnilin)etl ìc¿uìenle intercalaclos com filitos sclicíticos, fìlitos glaf'ìtosos c leitos carbonáticos, A glanulação

é fina ou muito fina.

São tamhém t icos em seLicita, conlêm clorita, e a grafita é um acessór'io comum, enquanto q¡e o

qualtzo ocolle como tlm coÌìstituinte secundírrio. Ocasionalmente, têm porfiroblastos cle pilita
iinonitizatLos, ou llotam-se níveis pulvelulentos ocráceos a esverde¿rclos com cristais cle pìr.ita

milimétricos, o que sLlgere níveis ticos em sulfetos afetaclos pela alter.ação intempérica (BJ l0-57). Os

cristais de câlbonato ocottent n.luito ¿rltetaclos e, assirn, nãro efeLvescem ao ¿ìt¿ìque clo áciclo cloríclico,

Por vez-es, otrsel v¿rm-se intercalações de lâminas marrom-claras rìcas em quartzo m¡ito fìno e

mineral opaco, e outras lâminas ocres com minerais carbonáticos e possivelmente sulfetos estão alterâcias.

São mui¡o freqüentes nos metacálcio-pelitos as intelcalações de metapelito grafitoso, que, cle

folma geral, constituem pacotes com cerc¿r de I meho cle espessura que, eventualmente, podem alrngir até

-5,0 metlos, como no af'loLamento do ponto BI 1219.

Metapelitos l.nanganesíferos, semelh¿rntes aos caracterizados por JULIANI (1993) e que ocorrem

freqüentemente na Fotmaçãro Nhanguçu do Gmpo Serra clo itatreraba na região cleste trab¿rlho, fb¡marn

poucas intercalações nos metacálcio-pclitos da Folmação Pirapora do Bom Jesus. Lirotipos semelhantes

{or¿rm descriros em rrabalhos na região como filito pó-rìc-café (HACKSPACHER ¿r d/. 19g6.

BERGMANN 1988). Raramente é possível observar níveis cinz¿r-azulacìos pouco alterados com até 4,0
cnr de espessura,

4.4,2.3 Unidade Metacnrbonática (NI,SRpìcd)

As lochas ca¡bonáticas. dolomíticas ou calcític¿rs desta unidade foram reconhecicl¿ìs em canìpo

Ltsando como critério o conlrole pontual, velificando a pÍesença ou ausência cle etèr.vescência qua¡clo

alacâdas por ácrdo clorídrico, razão pela qual a separação clesses litotipos não se encontta efetnacla no

mapa geológico.

FIASUI ¿¡ al. (1916) posicionaram as rochas carbonhticas no topo cla Formação Boturunâ,

encel.Ladas entre filìtos. BERGMANN (1988) incluiu essas rochas no Memblo Carbonárico cla Formação

Pirapola, base do G|upo säo Roque, eÌrqrÌanto que HACKSpACHER et ctl. (l99za), rc merpearem a Folha
Cabterlva, integraram os corpos c¿rlcluios na Folmação Pilapola mas, inverlenclo a coluna estr.:rtigrhfica cie

BERGMANN ( 1988), colocaram essa fbrmação no topo clo Grupo Sãro Roque.

Excetuando o pequeno corpo deliniiiado a NNE de Pìrapora do Bom Jesus, consiclera¿o

pertencente zì Formação Esttada dos Romeilos, foram indìvidualizadas doze lentes no interiol dos

nretaci'rlcìo-pelitos qtte margeiam os colpos metabasíticos Pirapola clo Bom Jesns e Vila Lolli e ntrquelcs

que estão esti|ados na lrase da encosta norte do Morro clo Botnrlna.

Os poucos corpos carbonáticos obselvados têm contato em posição normal com metacrírlcio-

pelitos e com metassedimentos mangânesíferos, e esses estãìo sobrepostos ¿ìs rochas metabásicas e ¿

nìetâtufos, como pôde ser observaclo em perfil efetr¡aclo na Estrada dos Romei¡os e na ligação entre

Pirapota do Bom Jesus e Araçarigüama, sendo consideraclos em posição estratigráfica próxima zì base da
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Bacia São Roque, conforme BERGMANN (1988). A âutora também Leportou â exis¡ência cle lentes

cal boni'rticas com estluturas estromatolíticas contornanclo parcialmente os cotpos metabasíticos, e suger.iu

a ocolr'ência cle recifes calcários biogênicos margeando centros eruptivos.

Algurras lentes fota¡n, em parte, delimitaclas com base em trabalhos anteriores (KNECHT 1950,

BISTRICFII 1982, BERGMANN 1988) e na observação cle feições chlsricas obticlas por

lbtoillterpretação, A maior delas allo¡a nas cercanias da ciclade de Pirapora clo Bom Jesus, com 175

metros de largura e cerca de 700 metros de extensão,

Nas poucas lavras visitadas na região cla Vìla Lolli preclominam pacotes homogêneos, maeiços e

brancos, podendo ocorret variações para lipos cremes. Parecem predominâr litotipos preferenci¿ìlmen tc

clolonlíticos. Calcopirita foi identificada localmente no aflorâmento do ponto VL 52, próximo do conta(o

com a unidade metabasítica, ocotre malaqr.rita supérgena clisseminacla (Prancha g3/foto D),
possivelmente derivada da alteração tle calcopirita, comojá descrito por KNECHT (1950).

Nessa região, as rochas cabonáticas podem constituir lentes nas proximidades ou na bolcla clo

corpo metabasítico e, ao menos localmente, o contato ó lectônico com as Lochas car.bonáticas e

metabásicas, em parte milonitizadas.

4.4.2.4 Unidade Metavulcanoclástica (NPSRpimv)

A principal ocotrôncia situa-se a norte do Baìr¡o Vhrzea do Sonza, onde as rochas desta ulticlacle

estão erÌl contato gradacion¿rl com merâbâsitos de granulação fina. o corpo ó fo naclo por
met¿rvtl Ic¿rnoc líts tìcas quase setnpre alleradas para mateliais muito argilosos, variegados, com tons

ve¡melho-csc tt ros, vinho-cscutos, atnaLelos, ocres, brancos, martons oLì esver.cleados, com metabasitos

intercala(los nas proximidacles (lo contato.

As rochas são mâis foliadas que os metabasitos e, às vczes, ainclzr pr.eservam estrutura banclacla.

Localtrente, ocorrem leitos bLancos a am¿rrelaclos, ou películas cle possíveis sulfatos branco-arnarclaclos

tecoblindo parte clos afloramentos alte'aclos, sugerinclo alteração de níveis s'ltètaclos,

QLranclo fiescos (vs 373), tênì cor veLde-escurer, estr.utura laminacra, e são compostos
predominantetnetlte por actinolita, plagioclásio albítico, epídoto e clorita, sem r.elíqnias cle texturas ígneas

e contôlï fragmentos de granulaçtio ntais grossa que sugerem tlatar-se cle basalto recristalizaclo, alénr cle

amígdalas preenchìdas por clorita e epidoto. São muito semelhantes aos metatufos básicos ncos ent

amígdalas descritos poL BERGMANN (1988) na mesrna legião, A gtanulação, fragmentos obsel.vaclos,

minet alogìa e â estl utura laminacl¿r permitem inletpretar esta nnidade como tbrmad¿r por metabrecha c

me tatnfo bi'rsico.

Estes litotipos gradam pata os melaruìtmìtos da Folmação Estlacla dos Romeiros, apresentancio

intercalações com contados bntscos e graclacionais de metapelitos e metar¡itmitos, e têm contato rectônico

com os quârfzitos da formação supracitada,
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4.4.3 I¡olmação Iloturuna

Na delinição da Formação lloturunâ, FIASUI ¿¡ aL. (197 6) consideralam-na a unidade inlèr'io¡ do

Grupo São lìoque, em que ocotteLiam intercalações de quâftzito em rneio a filitos próximo à base,

CARNEIRO (1983) descreveu um pacote de metapsamitos impuros plovavelmellte capeado por

qùârtzitos na base do grupo, nas legiões do Morro Doce c do Pico do Jaraguá.

BERGMANN (1988) situou a lìotuação Boluruna, na região de Pirapora do Bom Jesus, no ro¡to

do Gr:upo São Roc¡ue, irldividualizanclo um melnblo arcoseano, dois vulcânicos e um ortoqualtzítico c1r-re

estaria iÌttetcâlado e capeardo pelos tnetarcóseos, sugerindo tlansiÇão entre esses memblos. Aclutitiu ¡

passâgenì gterdacìoual a pallil do tnembl.o lrelítico da Folrnação Est|ada dos Romeiros, consiclclacla

sotoposta, Palâ os n]etarcóseos. EntletaDto, BERGMANN (1991,1992) afirmou que o contato e1ìtre os

tlembros pelítico e ¿ìrcoseâtìo seria por- falhamenlo, sendo a Formação Botutuna considcfada utra

unidade alóctone,

HACKSPACHEIì e¡ al. (1992a, b) admitiram, em pârre, as definições de BtrlìGMANN (1988),

corn a Fortnação Botut'uua sobrepostâ à Forrnação Estrada dos Romeiros, por'óm não observar.am os

meurb|os ¿ìrcoseâlìo e vulcânicos, rì1às apeuÍrs qualtzitos com leitos conglornerálicos locais,

Neste tlabalho, pôcle ser olrsclvado c¡uc no Mollo do Botuluna, no piùo d¿ì Jaraguá c a ssw do

Mono Doce o coltteúdo de feldspatos detr'íticos raramente atinge 15 o/o, betn infcriol ao que se obscr.va

nos Iitotipos que pledominam na legião tlos morros l)oce e do Polvilho, caracterizados como metarcóseos

e agrupados na Uniclade Metarcose¿rna da For.mação Molro Doce.

Nas ptimeitas legiões, são freqüentes as poss¿ìr'ìtes lentes de rnetàreuitos feldspáticos, se¡do raros

e de pequena espessura os corpos dc metarcóseos, e nota-se o cotìtato gradacional em posição normal clos

metatenitos feldspáticos pala os quartzitos, que passanì a ocolLer a paltil da meia encosta clo Pìco clo

Jar:aguá, onde cotttpLeendem corpos Ienticulares delgados que pleclorninam amplametìte no Mor.r.o cìo

Boturuna, fol mando um extcl]so corpo,

A SSW do Morro l)oce, os metátcoseos com lelìtes cle metaconglomelados flansioionatr para os

rÌìetarenitos feldspáticos, e a mesr'ìla situâção é observada a E cJo Pico cio Jaraguá, suger.i¡rlo a passagetr

normal dos lìtotrpos da Fottnação Morro Doce para os metatenitos feldspátioos e destes para quartzilos,

aqui agnlpados lla Formação Botutuna que, r'edefinicla, passa â sel composta pela U¡idade Meta¡eníLica

F-eldspática e pela Unidade Quartz-ítica, que aplesentaln ainda alguns litotipos subordi¡ados ou de

ocon ência lcstrila.

Assìtrl, o Pâcote de uretapsatritos impur:os de CARNEII{O (1983), se não forcu1 consiclcr.acios ¡s

litotipos pertenccn[es ao GttLpo Sella clo ltaberaba, pode ser clesmembr.a¿o nas unid¿L.les

Metaconglomerática e Metarcoscana que corlpõenr a lror-r.nação Mollo Doce, basal, c que são scguidas

pelas uniclâdes Metareuítica Feldsphrica e Qualtzítica da Folmação Botururìâ, a par.tìr cJe uma seqriê¡ci:r

com passagetl rtoLtlal.

O lrembro arcoseano desclito pot BEIìGMANN (1988) no Morro do Boturuna parece couposl.o,
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lì¿ì rllâioria dos casos, por metalcrìilos feldspáticos corìlo aqueles da rogião sucleste d¿ì área aqLri

pesquisacla, c que são capeados pelos quattzilos em contato gratlacional, Os netarenitos lelclspírtioos

It¿rnsicionam, na base, pata metarritmitos da Formação Est¡ada clos Romeiros e, a SSW cle pirapora do
Bom Jesus, estão em contalo bt'usco e e em posição normal con as uniclades ntetâbasítìcâ e metachlcio-
pclítica cla Folmaçãro Pir.apor.a do llom Jesus.

Nos pe|frs efctuados, ttão for¿rm obsetvados cont¿ìtos pol falha, o qLre sugere qlte, ltess¿r regr¿ìo, ¿r

deposição dos mel¿ìlenilos 1èldspáticos pocle ter sido, euì pârle, contemporânea à clos meta¡litmitos em
ambiente com menor aporte de seclimeJìtos grossos e imatufos, senclo que rapiclamente passâ' ¿r

predominar os quartzitos.

Na por'çãro sucleste da iírtea mapeada, a Formação Boturun¿ì estaria depositada em posição mais
p|oxìmal da átea fonte, diletamente solrte ¿r calha cla Bacia Sãro Roque, primeìramente entulhâcla pelos

metarcóseos e metaconglomerados, o que estalia cle acordo com a presença rnais freqtiente clos

metâlenitos feldspzlticos com Ientes de metarcóseos, enquanlo que os quartzitos ocor¡em suborclin¿rdos,

4.4.3 I Unidade Metarenítica Feldspática (NpSRbtaÐ

A tlnidade aflora a sudeste cla área, em contato com o Maciço Granitóide ltaqui, com for.mas

lenticulares que podem atingir quase 2 kln cle espessura e até 6 km de comprimento, e no pico clo Jar.agu:i,

onde forma um corpo com 2,5 kn.r rargula por até 4,5 km de extensão, que pode ser observado enr

¿ìflolamentos na rodovia Anhangiiera (VH l2s, PJ 548), Esses corpos limitam-se com ¿ìs uniclades
met¿ìrcose¿ìna c metâr'rítmica do Grupo São lìoqne e tôm contâto tectônico com a uniclacle

metavu lcanocl¿istica do Gr.npo Selr.¿r clo ltatrel.¿rba,

Na por'ção oeste d¿ì área, a unidade envolve os quartzitos clo Morlo do Botuluna como exrensas

lentes com aló l0 km e cle direçlto aproximacla E^W, e que trtingem ce rca de 1200 metros cle espessura no
Sinclinório de Pirapora do B<¡m Jesus, oncle capeiam a unid¿rcle lletabasítica.

A paltir da teptesa d:r Fazencla ltayhe inclo para S, nota-se a pass¿ìgem cle metarcóseos g.ossos
cotn níveis conglomeráticos para metarcóseos méclìos, como ocorre no ¿rfloramento do ponto pJ 73g.
Continuando o perfil, esses litotipos transicionâm para metarenìtos feldspírticos maìs finos conr
intercalaçõcs de bancos de até 10 cnr cle espessura cle metarenitos rnóclios, quartzo filito e iilito sel.icítico,
como no ponto VFI 742,

os metarenitos feÌdspáticos passam a predominar amplamente (vFI g35) mas, seguinclo para w,
essas Loch¿rs dão lugar para os metarritmitos da Formação Estrada dos Romei¡os, como pocle ser
observado entle os polltos VH 8398 e VH 8394, com o metarenito felclspz'rtico gr.osso com grânulos de
qu¿ìrtzo pâssândo pala um metalritmito com laminações mais arenosas e outras mais mic¿iceas, o litoripo
mais comum pa¡a norte.

Este perfil demonstl'a a passagem gladacional e irìtercligitada clos metarenitos fèldspátrcos, rlue

ocortem sobrepostos aos metalcóseos com lentes de metaconglomeraclos, típicos cla uniciacÌe

metârcoseâna da Fotmação Morro Doce, e o contalo normal com os metarfitmitos da Formação Esllacla
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tLos llomeilos. Nesta região, os quallzilos ocollerì como lerìles muito delgaclas não indi v iclualizacl as.

Pleclominam os metarenitos tèldspáticos com estlutula mzrciça e granulação fin¿ì até raramcnte

gtossa. 'fêm lexlura granoblástic¿r e Latos polfiroclastos cle feklspato que, em geral, formam g¡iros

subangulosos mzriores que os de quartzo e ocupam até,5 o/o dtt rocha, sendo que litotipos com 15 o/¿ clo

volt ne tla locha colìstituído por f'Èlilspatos são r¿ìros. Às veres, em tipos mais mìcáceos e que tarnbém

são mais finos, observa-se umâ foliação bem marcada,

Qltanclo frescos, são cinz¿r-csvercleado-clalos ou verde-claros, e cluanclo em grnu de alteração

intempólica incipiente, tendem a.o velcle mais claro com por'ções amarelaclas, Bem alter¿rclos, coustitLrern

pacotes verde-esblanquiçaclos, outtos qr.rase blancos, finos e cauliníticos, ou aincla, creme-amarelaclos.

Por vezes, ptllções róseo-claras podem exibil aspecto nrosquearclo, onde pontos aveLnlelh¿¡clos mats

esculos levelam a alteração supérgena de biotitâ e/ou (le mâgnetit¿ì.

A matliz- é ¡ica em quarlzo e pobre em f'eldspato, predominando o plagiocÌásio e, ocasionalmenle,

o f'elclspato potrissico, Complemenlam a minelalogizr como acessór'ios comuns muscovita branca oLr ver.cic-

pa'rlicla e biotita, além cle epícloto, câr'bonato, alanita, apatita e zircão, A magnctìta é menos comum ciue

nos [ìLotipos da Formação Mort o Doce. Clolita, titanita, leucoxônio, turm¿rlina e rutilo são maìs rar.os.

Por vezes podcm prcservar estrutura sedimenl¿rr, corlr estralos entre 5 e 20 cm internamenre

lamìnados (CV 753), ou níveis mnis grossos com grânulos cle quartzo. Na base clo Pico ¿o Jarag¡ír,

obsetv¿Lm-se estratifioâções cruzadas acanaladas de porte métrico e taugenciais n¿ì base nos meta¡enitos

felclspáticos e, no topo, estrâtos pl¿ìno-paralelos rle 2 a 6 cm de espessura constituídos por metarenito mais

l'ino (PJ 9204).

São comuns intercalaçõcs sLtborclinatl¿rs de espessura âtó métlicâ de metalenitos lìnos, rnaciços uLr

bandaclos, e cle met¿ìrritmitos semelh¿rnles aos ch Formarção Esttacla clos Romeiros. Os metar.cósc6s

dispõem-se como bancos nas ptoximidacles do cont¿ìto com a uniclade metarcoseana e clesapar.ecern

bLuscamente. Níveis de trtetaconglomelados são muito suborclìnacios. Eventualmente, poclem exibil.

intetcalações de quartzitos micáceos próximo do contato com a unidade quatlzítica, como ocor.le iÌâ

e ncosta sul do Morro do Botu¡r.lna, entre os pontos CY 7l I e Cy 772.

Os metarritmitos corno aqueles que predominam na Formação Estracla do Romeiros em geral

fulmam pacoles com ató 40 cm, sendo locais algumas ìnlercalações tle espessula mót¡ic¿ì, conìo ¡o ponto

PJ 546. Mostralrr-se l¿ttninn¡los oLt corn banclas ao recÌo¡ cle 3 cm ocupzrdas por metarenltos finos,

metassiltitÒs, quartz.o filito e filito selicítico.

Um pacote com ao menos 10 metlos de espessula de qualtzo-biotita-muscovit¿r xisto fìno oco¡.e

r1o ponto VLI 743, sendo bastante semelhante às metagrauvacas desc¡itas na unidacle metaLcoseana cja

Formação Mollo Doce,

Corpos cle rocha metabltsica cJe cspessura até decamétrica lbram iclentificaclos a NNE clo pico clo

Jatagult (PJ 922). São maciços, linos e c inza-es veLcleaclos, Alteraclos, torn¿ìm-se ocLe-amarelaclos a ocle-

¿rvermelhados A anhlise petrogrltfica indicou intensa substituição dos cristais de plagioclásio por.alofìrna.
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Ul]l outlo possível corpo tle rocha nletabásica, clescLito cor¡o clorita xisto vinho-escuLo muito alter¿ldo

ocolle no afloramento do ponto VH 837, Em ambas as ocorrências, ora deviclo:ì alteração intempórica
dos lìtotrpos, ora pela presença de cohivios associaclos, não se obser.vam as relações de contato.

lìochas contentlo amígclalas ocorrem a oeste do Pico do Jaraguá, jr.rnto aos metalenit.s
{clclspriticos, isol¿rdas cnl alguus itflotamentos (PJ 921) ou como grancles blocos, não sendo recuperaclas as

relações de contalo Tambóm aflor¿rm na altura clo km 2l da Rodovia Anhangtiera (VH l27B), ntrs
pÌoxirnidacles do contato com a unidacle melatcosealla da Formação Mollo Doce. Sãro cìnza-escuras,
f inas, com textu.a lepidobli'rstica, e conrôm amígdalas milimétricas, qûe por vezes atìngem 3,0 cm,
ocortenclo dispersas e com formas elíplicas ou alongatlas cleviclas à forte foliação que, localmente, to'nâ-
se milonítica.

A matliz é composta por biotita e qualtzo freqüentes, corn feldspato muito subordinaclo.
Magnetita, muscovita e epícloto são os acessórios em orclem decrescente cle importância, enquanto que
¿rlanila, zircão e clinozoizil¿r são mais raros. As amígclalas podem estar inteiramente pr.eenchiclas po'
quârtzo, orì colìter quârtzo na boLd:r enquanto cristais cle biotita ocnpam o centr.o,

Rochas met¿rvulcânicas b/rsicas amigdaloidais fo.am descritas por cARNEIRo ( r 9g3) e
CARNEIRO et aL (1984b) na tegião, onde observaLam Llma passagem transicional para metpsamitos
finos' Devido à presença de amígclalas e à altâ polcentagem cle biotita no conteírdo, são aqr.ri consìcleraclas
como metabásic¿ls shoshoníticas em parte milonitizaclas, clerivaclas cle prováveis rochas vulcânic¿rs bírsicas
potassificâdas.

Na estrada que liga Pìr'apora clo Bom Jesus â Alaçârìgùi¿m¿r, oco¡re um extenso aflol.an.ìcnto (ts.I

106-5) de trma toch¿r ¿rltetada ocrc-clata a maLtom-claLa contenclo amígdalas, n¿r fol.ma cle um barco com
.proximadamente l0 metros cre espessu.a, interc¿rl¿rda nos merar.enitos fecrspáticos.

Vários níveis de rochas metavulcânicas intermediárias a ¿icirìas, ocasion¿ìlmente constitLrindo
pacores cle aré 20 metros cre espessu.a, fo.am crescriros por BtsRGMANN ( l ggg) e BERGMANN &
MAcREATH ( 1992) no Mot t o cio Iloturun¿ì. Apresentâm selicita essencìal com ilmenita e quarrzo
accssórios, e as amígdalas elipsoiclais variam cle milimétricas até 1,3 cm. A rocha clo ¿ìfloÌ.âmento citaclo
no parrágtafo al]leriol, ¿ìpesa[ (le decomposta, palece análoga às clescrições dâqueles autores, sendo
considerada como mais um pâcote clessas lochas metavulcâlìicas intet.caladas nos nìetal.enitos
feldspírrìcos,

4.4.3 2 Unidade Qrrar.tzítica (NITSIì.btqz)

Na região do Morro do Botutuna, é possível obselvnL, cl¿r base enl clireção à r.neiâ encost¿ì, um
contínuo empobl ecin.ìento de felclspato nas amostras que, alteradas, torn¿ìm-se ca(l¿ì vez 

'enoscauliníticas, e passam a ocorler com maìs fieqüência as intercalações de quartzitos, As estr.atificações
cLuzadas tangenciais na base pteset vadas nesses Iitotipos inclìcanr topo erl posição noLmal e confirmanr a

deposição dos quartzitos sobre a uniclatle clos metareuitos felclspzíticos.

Na unidade predominarm os quarlzitos, formando clescle corpos mais delgados ¿Ìté possantcs
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pacotes, coll.lo o que al'lor¿t no Morro do Botuluna, olìde sustent¿ì o relevo pol aproximadamente 8 km e

chega a atingit ¿¡o reclor cle 2 km cle espessur'¿ì, enquanto que na legião do Pìco do Jaraguá conslituent

corpos lenticnlales envolvidos pelos metarenitos feldspírticos.

A NW cta áreâ, sustentan.ì a sella do sapoca e o Morro da viúrva por ao menos l0 km, onclc

cxilreLn, corn 1ìec¡iìência, cont¿rlos tcclônicos com os metanitmitos da Formação Ëstrada dos lìomeitos,

Contudo, FIACKSPACHER et aL. (1986) observaram contato transicional entre os litotipos a ESE cla

Sel|a A N de Sântana do Parnaíba foi individualizadâ outra lente em contato com esses metal.ritrnìtos.

Os quartzitos frescos são btanco-acinzentado-c laros, Tornam-se creme-amarelaclos ou brancos e

lriáveis quando alterados intemperic¿ìmente. A granulaçiro varia clescle fina a grossa, mas p¡eclomi¡a a

última. São compostos por gtãos de qua¡tzo com incipiente a forte recristalização, enqLranro que

muscovita e clorita acessórias evidencìam a orientação. Cristais cle microclíuio e de plagioclhsio

dehíticos, epídoto, magnetita, finos porfiroblastos cle pirita, tnlmerlina, rutilo e zircão complement¿ìm ¿t

mineralogia. Metapsamiros mais grossos têm comumente grânulos de quartzo clispersos,

Os qualtT-itos na região do Mollo clo Boturuna com fleqüôncia exibern eslmturas seclimentares

presetvurdas São comltns os pacoles cle grande porte lenticularizaclos contenclo estratificações plano-

patalelas que se estendem por dezenas de nretros. Das estrLrtur¿ts menores, ocorrem a esttatificação

crtlzâd¿ì t¿ìbular, com mergulho entre os estratos variando de 10" a 20'(VL 785), a estratificação c¡uzacltr

tangencial na base (Prancha 03/foto E), e a estratificâção plano-paralela, todas de pequeno a médio porte

constit[indo até pacotes mótricos, Os estlalos vari¿rm de I a 2 cm e podem atingi¡ 20 cm cle espessura

qrtando os lilotilìos têm grlnrrlrçlio nnìs gr.oss;r.

M¿rrcas ondltlaclas são mais lariìs, Podem sel simétricas ou ter cristas tenclenclo à l.etilínea, com

compt imenlo de ondâ entre 3 e 6 cm e anrpliturle ao redor de I cm (VL 790), Observa-se aincia deposição

t ítmic¿r e granodecrescente para o topo, como no ponto CV 7848, c estratificaçãro cr.uzacla tipo espinha-

de-peixe (Prancha 03/foto F).

Leitos decimétricos ¡icos em nrinerais pôsados (hematita?) dìsseminaclos ou constitpinilo

laminações cinza-escuras no metapsamito parecem ainda mais ratos, senclo observados no pol.ìto CV
8278 No mesmo local também ocorle nm banco com zrlguns clecímetros de metarenito grosso contenclo

seixos angulosos cle toch¿r filítrca (Prancha 03/foto G), sugerinclo possíveis gretas (le ressrc¿rç¿ro

letlabalhadas ou ttm nível de canibalìsmo, com o aporte cle areia grossa destruindo delgaclos cstr-atos

argilosos,

Essas estrutulas são mais comuns err ambiente cosleilo â marinho raso, etl zona de planície cle

maté a intetmaté cotn possível influência de ondas. Contudo, em algumas escal.pas ocolen.ì

megâestralificâções cruzadas tangenciais com 3 a 5 metros de altura e ao menos 30 metros de extensão, o

que petmite considerar também a possibilidade de condìções eólicas para a cleposição cle parte dos

quartzitos,

A pattir das medidas das esttutuÌas feitas no Mollo clo Boturuna em bancos de metapsamitos mais
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rnicíÌceos, loi possível observzrr qne a folìação S¡ estiír clisposta palalela a um polrco oblíq¡a ao Se e clLrc

alrlb¿rs têm nrelgulhos semelhantes, os estlatos cruz¿rdos e os plano-paralelos inclicam que o acamamento
tent uma cliteção com variaçöes da orclem cle N40 - 858 e meÌgulho de 30" âté 65" para NW, senclo mais
comuns rlergulhos entle 40o e 5-5".

Os milonilos cla uniclaclc lìesse inorro parccenì ter um car¿'rter local, mas ocolrem n¿ìs encostas c
tolnâm-se n.ìais freqüentes nas ptoximiclacìes e no cume. Constituem lentes métricas nos quartzitos, seuclo
acom¡rarnhhveis por v/trios metros â forte olientação e o estiranìeuto clos grãos que compõem o lrlotipo, e

associam-se, nas porções ¡nìlonìtizaclas, veios cle quartzo que atingem ató a espessula clecilrétr.ica, A
foliação milonítìca cort¿ì âs esllutur¿ìs prévias e enconrra-se ve¡tìcalizada, com mergulhos par.a NW oLr

paLa SFì.

A uniclade âpresenta intercalações suborclinadas muit¿rs vezes centimóhicas, mas que poclen.r

atingir até a espesstltâ decamétrica. Na base da unidade, na região clo Morro clo Botnr.una. são mais
lìeqüentes os metârenitos feldspáticos, qualtzitos micáceos e qrlal tzo-muscovita xistos lìnos. os clois
últimos' às vezes, com bìotita porf ilo bla'rstica. Localmente, são encontrâclos netar.ritmitos, coln jâulinas

interpondo fìlitos sericíticos a finos estratos de quartzo filito, metassiltito e metarenito fino,
Os quartzitos do Pico do Jaraguít são mais foliaclos e lecristalizaclos. As estruturas sedimenta.es

estão menos pLeservadas, e não é ta¡o observar pacotes boudinados e estirados ou mesmo cisalhados,
como ocorre no afloramento do ponto PJ 903 Nesse ponto, as folmas sigmoiclais dos veios cle quar[zo
¿rssoci¿tclos ao cisalh¿rt.nento indicam transporte para NNE, em concorclância com as esfïtur.as cluc
ocolrem n¿ìs rnet¿ìvulcanoclhsticas do Crupo Ser¡a clo Itaberaba.

Quanclo mais presetvaclos, os quattzitos demostlam ser quase puros, com textura sacaróidc,
ocottendo em b¿rncos métricos marcaclos pela estratificação plano-paralela. São observaclas intercalações
(ie qu¿ìltzitos micáceos ora ricos em sericit¿r or¿r em clorita e biotitâ. próximo do contato com ¿ì uniclade
dos metalenitos feldspáticos na região do Pico do Jaraguá, ocorrem intercalações lenticula'es clc

metalcnilos feldspátrcos e, com menol fìeqiìência, cle metalcóseos, cle metaconglomer.ados e cle frlìtos
sericíticos.

Leitos de melaconglomeLaclo matliz-sr.rportaclo são muito suborciinaclos e exibem espess.ra âté
decimóttica, Preclominam os gtânulos, nâ matriz, e os seixos sLrbalrecloncl¿rdos a arredonclaclos cle

qttartzito ou cle quartzo-de-veio, que constituem aLé I0 vo clo volume cla ¡ocha e ocasionalmente atrngem
6,0 cm cle diâmetro ou cle eixo maioL, como no afloramento do ponto BA g03.

Um metarritmito com espessura de 15 cm e ao menos l5 metros cle extensão está encâixaclo
col'ìcordantemellte nos quartzitos no topo tlo Moruo Botlrrulìa (CV 829). Está fresco, é cinza-azulado-claro
e exibe laminação, intercalando um fili¡o composto por sericita essencial e minerais opacos (ilmenita e

magnetita) que malcâm leitos de pesaclos que contôm ainda quartzo e zircão como h.aços. o filito gr.acla

pâra a um nível onde o quartzo totlta-se um acessório mais freqùente, e esse nível passa abruptamente
pal¿ì um metapsâmito rnicáceo fino milonítico contendo grãos de quartzo estirados.



I'
,. 98

A porção 1ìlítica assemellia-se às tochas metavulcânicâs interrnediárias a áciclas amigdaloirlaìs

desclitas por BERGMANN (1990) e BERGMANN & MAcREATH (1992) que, em direção ao topo clo

Morto Bolutuna, teriam amígdalas c¿rda vez menores e mais rarzrs, tornando difícil a sepalação enrr.e

níveis vLrlcânicos não amigdaloiclais e os peìitos. Contudo, essas rochas metavulcânicas não fblaur

idcntìlicaclas nos qLlartzitos,

Essa possível ocortênci¿r (CV 829) e um colpo maìor alterado qìie ocorre na porção W no Mo¡o
do Botulrna (VL 1064), inle¡calado nos quarlzitos e semelhante àquele descrito na uniclacle metar.enític¿r

ieldspálica poucas dezenas de mettos a sul, sugerem que ess¿ìs lochas metassubvulcân icas também

ocollem com celta freqüência na unidade qual.tzítica.

4.4.4 Formação Iìstrâdâ dos Romeiros

Segundo BERGMANN (1988), a Folmação Estrada dos Romeiros rem, na base, um Membro

Atenoso, com nretalritmitos ârenosos e microconglomerados intercalados que gr.adam pal.â metalenitos

finos a médios, com intercalações suborclinaclas de metapelitos banclaclos e, no topo, um Membro pelÍtico,

que pode ser cor¡elacionado, em grancle palte, aos filitos rítmicos de carátter flyschóftlc da Fo|maçiro

Pilagibtr (FIASUI et aL. 1976).

Na legião de Caj amar-Joldanésia observam-se, com fìeqüência, pacotes oncìe preclominam

nletartitmitos rep¡esent¿ìdos por intelposìções cle nretalenitos finos a médios, melassiltitos e quar.rzo-

lilitos, por vezes com Ieitos strborclìnaclos conglomer'átìcos nos quais comrÌmente iÌrtelcalam-se c p¡ss¿¡.¡

a pteclominat localmente bancos de filitos lamìnaclos e bancl¿rdos, No sentido t1e Cq amar.-Jorclanés ia e nas

cetczrnias, Passam a predominat metasseclimentos mais finos, contuclo o car'áter tíl¡nico aincla est¿'r bcnr

malcado,

Apalentemente, a associação representa um processo de scclimentação mais clisral com¡raraclo às

cleposições que ocolrem nar região de Pirapola clo Bom Jesns, cle car'¿'rter rel¿ìtivamente mais gr.osso, c

confirma a hipótese de JULIANI & BELJAVSKIS (1995) cle qne as formações Estada (los Romei¡os e

Piragibu poderiam represent¿ìr apenas tliferentes f¿'rcies de ambiente deposicional, A Formação Estlacla

clos lìomeiros, teìnterpretada, est¿i represeÌltadâ em grzrnde parte cla área pela Unidade Metanítr¡ica,
constituícla por p¿ìcoles pt edominantemr'ntc aÍenosos, corn litotipos cllrslicos gt.ossos e linos

suboldìnados.

Outros litotipos pretlominam localmente na formação, constituindo, em geral, corpos lenticula¡es

intercalados e envolvidos pelos metarritmitos, EstiìÒ inclividualizaclos nas unidacles Metar.enítica

Fcldspática, Metâcálcio-pelítica, Metacarbonática, Metapsamítica, Metabasítica e Metapelítica.

4,4.4.1 Unidade Metarrítmica Grossa (NPSRermr)

A uniclade ocolte ptincipalmente na porção setentrional da ár'ea, aflorando como Lrm extelìso

corpo desde os atredotes de Pilapora do Bom Jesus ató as proximidacles clo Ribeirão Juquerr, a norcleste,

A pafti| cla tegião central, o limile meridional da unidade em geral ó feito através cle contato tectônico. cle

\

j
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elnpul rito otl Por cisalharnento com n]erglllho de alto ângulo, com os xistos pelíticos do Gr.¡po Ser.r.a clo

ILabelaba,

Em outlos locais constittli corpos lenticulares, como â NW na região da Se¡ra da Sapoca e clo

Motlo cla Viúva, a S do Morto clo Bottrtuna e ¿ì N de Santana clo Palnaíba, oconenclo em contato coln os

nletâlc¡litos feldspáticos c com os quartzitos cla Formação Botut.trna e gradanclo para os metapelitos c1a

Formação Piragibu, Seus litotipos também ocolrem enfèìxaclos no,S¡ock G¡anítrco ponunduv¿r.

Dois corpos da uniclacle melârríhìic¿ì folam clelimitaclos entle o Morro Doce e o Macrço
G[anitóicle ltaqLri, atingindo espessurâ cle acé 1,5 km e se estenclenclo por. alguns quilômet¡os. Apresenranl
tlansiç¿io pal¿ì outras unirlades clo GlLrpo São Roque e estão coloc¿ìdos teclonicamente sobl.e as uniclacles

metavulcanoclástica e clos xistos pelíticos do Gr.upo Ser.ra clo Itaberabâ.

Na por'ção SE da área, nas cetcanias da Fazenda Itayhe, observa-se a graclação cle um meta.enito
feldspátìco grosso com grânulos cle quart?"o para um metarritmito com laminações mais arenosâs e outr.as

mais michceas, e que passam a apresentar várias intercalações de filitos laminaclos e bandados, marcanclo
o contato dos metarenitos felclsphticos cla Folmação Boturuna pala a unidacle metÂrrítmic¿ì cla For.mação
Estlada dos Ronleiros Mais a norte, cleviclo possivelmente às vzrriações lalerais que ocolreram clul.anle ¿ì

sedimenlâção, os metanitmitos encontram-se em contato com a unidade metarcoseana da I.ormação
Morlo Doce Nos aLledores do Motro clo Boturuna os metîrritmìtos também estão intercalaclos aos
melarenitos feldspáticos e, em direção a N, to¡nam-se mais con.runs.

Na região w, os metârritmiros graclam a partir dos metaczilcio-pelitos que envolvem o cor.po
metabasítico de Pirapota do Èom Jesus, como se obseLva entre os pontos llp 122'l eRp 1243, passzurclo a

ocolrer ilìtetcalações de filitos, metassiltitos e metarcnitos finos que estão depositados sobLe os
metacálcio-pelitos Nessa região' mais ¿r rlolcleste, tâmbém são observacìos metaconglomerarlos {,ormaclos
por matriz arenosa fin¿r contenclo seixos e calhaus angulosos cle quartzo-cle-veio e cle metassecìimentos
manganesífetos (Prancha 03/foto H), indicanclo que a cleposrção dos metarritmifos i'oi posterior. à

unidacle metacálcio-pelítica da Formação pirapora do Bom Jesus.

As relações de contato com a uuidacle metabásica da Formação Estrada clos Romeiros não {brarrr
obselvadas nos perfis efèttt¿rdos, <levido ¿ì intensa alteraçãro cl¿rs rochas daquela unicìacle. Contuclo. no
corpo nlenor de mcrab¿1sica qr.re aflora a sul, a paltir. do ponto cv 01, nota-se a passagem brusca par.a 

'sü.ìctanitmitos do al'loranlento Cy 1269.

o conlato entre a unidâde metatrítmica e a unidacle metapelítica cla Formação piragibu geralmente
é gladacional e pocle se estenclet por algumas clezenas cle uretlos. Com relativa freqüência, como ent'e os
pontos CJ 283 e CJ 293, a tlniclacle metânítmica compreencle metassiltitos e qu¿ìltzo filitos conr
metaleritos finos subordinados, e os bzrncos cre filito se'cítico tornam-se co[ìuns,

Essa lelação pode ser obsetvada no perfil efetuado no oleocluto que passa a W clo Bair.r.o

Jotclanósia e qtle corta ortogonalmente â estrutula regìonal. De sul p¿ìt¿ì norte, enh.e os pontos JD 340 e Jl)
330, afloram metarlitmitos com aÌguns bancos filíticos que passam a se intercalar cada vez com ,-'-.aior



freqüência. A seguir, torna-se amplo o predomínio de filitos entre metarritmitos em af-loramentos mais

extensos, e os metapsamitos estão preselltes como raros pacotes de espessura subdecimétrica, para então
praticamente desaparecerem, como se observa mais a norte, entre os pontos JD 262 e JD 264, indicando a

trtursição para a Formação Piragibu.

As faixa.s milonitizadas podem concentrar-se no interior de uma das unidades, porém não sãro

raras as vezes em que dispõem-se na transição entre os metarritmitos e os filitos, obliterando as relações

de contato, como ocorre entre os pontos CJ 278 aCJ 282, e caracterizando um contato tectônico,

A unidade metarrítmica apresenta como litotipo comum os metarritmitos bandados, por vezes

laminados, onde intercalam-se freqüentemente metarenitos em geral maciços e metassiltitos maciços ou
laminados, além de interposições bruscas de filitos como laminações e bandas, evidenciando ainda mais a

seqüência rítmica. Estruturas sedimentares são comuns, destacando-se laminações e finos estratos plano-
paralelos, laminações convolutas e climbbing ripple, como já destacado por BERGMANN (l9gg), além
de efeitos de pressão deposicional de clastos maiores sobre delgadas laminações, indicando topo e base, e
leitos de minerais opacos marcando o acamamento original.

São comuns as intercalações de bancos métricos a decamétricos de metarenitos finos,
apresentando estratificações cruzadas de pequeno porte com até 40 cm de altura, internamente marcaclas
por estratos maciços ao redor de 3 cm, em contato brusco com bancos de metassiltitos.

A granulação dos metarenitos tende a ser fina, com os grãos em geral menores que 0, I mm.
Metarenitos e metassiltitos frescos têm cor verde-clara; quando alterados, tornam-se amarelos a cl.erncs

ot't vinho-avermelhado-claros ou escttros. os metarenitos mais grossos alterados tendem ao amarelo ou
branco (RP 04).

A orientação dos metarenitos finos e de metassiltitos de modo geral é incipiente. euando ricos em
minerais micáceos, desenvolvem moderada foliação e, em regiõe.s onde a milonitização está concentrada,
os grãos, grânulos e pequenos seixos de quartzo, que são mais comuns nos metarenitos, podem estar
amendoados e estirados, e são ressaltados pela alteração intempérica, destacando-se em relevo da matriz..

O principal mineral desses litotipos é o quartzo, que em geral ocupa mais de 60Vo do volume cla

rocha e atinge, em algumas amostras, quase o conteúdo total. Dos minerais micáceos, predomina a

muscovita que, junto à clorita, em leitos mais raros, soma até 30vo. O plagioclásio é um acessório
ocasional ou traço, e por vezes preserva a geminação múltipla. Mineral opaco varia de acessório a traço
freqüente, e foi reconhecido como magnetita fina comumente limonitizada. Turmalina e zircão são traços
e muitas vezes detríticos, enquanto que o epídoto é muito raro. Óxidos de ferro, possivelmente goethita,
distribuem-se nas amostras mais alteradas.

Duas foliações são observadas nas intercalações filíticas entre os metapsamitos, A S¡ caracteriza
uma clivagem ardosiana bem desenvolvida ou uma clivagem de fratura, sendo observada na maioria dos
afloramentos em posição oblíqua ao acamamento, ou está colocada paralelamente. o bandeamento Ss/S¡

está ondulado pela foliação 52, Que também é densa, e varia de uma clivagem de crenulação discreta a

i t ,( 
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zon¿ll Ess¿ì crenulaçãìo, às vezes, evolui, no mesmo aflolamento, pâra uma loliação milonítica corrr

f'oLrn¿rs anaslomosaclas, em geral oblíqua ¿ìs estruturas anteriores, e que pocle trânspor o bancleamento,

obliterando as feições pretéritas, cotno é comum nas proximidades cle Cerjamar.-Jorclanósia. Nesse caso, a

lbliação antelror é recuperada apenas quanclo observados os alcos poligonais, como ocor.re na amostl.a CJ

214c..

Nos Pacotes ârcnosos m¿ìis finos, são comuns as venulações e finos veios de quartzo gel.almente

col-rì menos de 2,0 cm cle espessltLa e que poclem se estencler por alguus metros, como ocor.re na exposição
do ponto JD 265, sugelindo remobilizações nos eventos defo¡macionaìs S¡ e 52. Eventua¡nente, est¿io

lelacionados ¿ìs fraturas e falhas t¿rrdias cle dir.eção NW-sH qne coltam a foliação 52. Essas

lemobtlizações em gelal estão ausentes nos pacotes micáceos intercalados,

Interc¿llações cle metarenitos com feldspatos contenclo lentes subordinaclas de metarenitos finos
com possíveis m¿rtcas cle sola e com leitos de ató 30 cm cle espessura de metarenitos grossos e

metaconglome¡¿ìdos mâtrìz-suportados com grânulos e pequenos seixos ocoLrem n N de pirapo|a clo 13ont

Jesus, entre os pontos RP 03 e RP 04.

Os metârritmitos podem apresentar entte os melarer]itos e, principalmente, nos metassiltitos |icos
em nrinerais micáceos, um litotipo cor1.ì collteúdo de quarlzo em gelal superìol à melacle clo volume cla

tocha, e que exibe granulação muìto fìna, clesignaclo quartzo filito. Quando clesenvoÌvem um¿ì conspícua
loliação, por vezes milonítica, tornam-se muito parecidos con os filitos selicíticos, como pode ser.

obselvado nos aflor¿rmelltos Cl 214 e CJ 280.

Os metaconglomeraclos ocolrem suborclinaclos como leitos intcr.calaclos cle espessur.a clecirnérr.ica.

Em ger:al são amatelados ou csbt anqu içaclos. Loc¿ìlmente, eucolìtLam-se milo¡irizaclos e erì parrc
enfeix¿rclos entte bancos de metarenìtos linos com filiros suborclinaclos, o metaconglomeLa.clo, 

'csse 
caso,

é vermelho, cltrslo-suportado, com a matriz mnscovítica orientacla ocupanclo cerca de 10 % cla rocha.

Ptcclominam, entre os clastos, grânulos e seixos subcentimétlicos arreclonclados a subarreclonclaclos cle

mctassiltitos, metarenitos finos, quattzitos, qualtzo-cle-veio e gr'ânulos angulosos de filito sericítico (JD

1s3),

Junto às intelcalações lìlíticas no afloramento (lo ponto CJ 174 foram obse¡vados ìeitos cle

metacálc io-¡lelitos ¿lssoci¿rdos. Leitos grafitosos tambóm poclem ocorrer. ocasionalnrente nessas

intercalações,

Roch¿rs metavulcanoclltsticas bi,'tsicas com coles variegaclas e caráter argiloso podem constituir
níveis de espessllra até métìica no metaüitmitos, como ocorre no ponto CJ 283, Lentes cle qualtzitos
intelcalados são comuns nos metarritmitos, como pocle ser o[rservaclo a N do Bairro Várzea do Souza, no
perfil entle os pontos VS 419 e VS 420,

4.4.4.2 Unidade Metarcnítica Feldspática (NpSIìerafJ

A W do Morro Doce foram indiviclualizacias cinco lentes em que são fi€qtientes os metarel.ìiros

tbldspáticos, loc¿rlmente predominanles em meio aos espessos pâcotes de metanitmitos, como pocle ser
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observ¿ìdo tntre os porttos VFI 739 e PJ 740. A estlulur¿r, â textulâ, a minelalogia essencial e tipo de

altelaçÃo são como as que ocorrem nos litotipos descritos na Formação Boturuna. ConstitLlem corpos

entre 50 e 150 lnetros de espessura e poclem âtingir até 1500 m cle comprimento. Suborclin¿rclamente,

ocottetn leit0s de espessuLa (lecimétlica (le metarcóseos, e observam-se tirmbém intercalações cle

r¡\'tlrcl)itos c tlos lnctlu ritl nitos.

4.4.4.3 Unidade Metacálcio.pclítica (NPSRcrcp)

A unìclade ocorre prefet encialmente na polção centro-setentrional da área, na tegião de Cajamar.-

Jordanésia, Os corpos, com f'otm¿rs lcnticulares, podem atiugir até 1l km cle extensão e ter até 700 metr.os

cle espessttta em plâlìta. Preclominam na uniclade os metacálcio-pelitos muilo semelhantes àquelcs

descritos na Formação Pirapora do Bom Jesus, que couesponclern aos filitos calcífer.os obser.vaclos por,

CAIìNEIRO ( 1983) nessa região.

De modo geral, estão em contato com metarritmitos da Formação Estrada clos Romeir.os, e com os

metzrpelitos da Formação Piragibu, como pode ser observado nas proximidacles da Peclreira clo prres (CJ

296), jnnto zì antiga Pedreira BeneclLtcci (CJ 462 a CJ 466), e nos ¿ìncdores da Pedreira Geocal (VS 904 a

VS 910) até, aparentemente, a região da Metalúrrgica Mamoró (RP 50), oncle os metacálcìo-pelitos

transicìonam a S para os filitos e, ¿r N, para os metarrittli[os,

Gt¿rdam com fteqtiôncia para litotipos carbonátìcos, como ocone a W cle Cajamar.e na região clo

Mono clo lìostlrio (por ex. CJ 222 a CJ 223). Uma outra lente cla unidade está delimirada a NE cle

Pìrapora clo Born Jesus, envolvicla pclos nìetau'itmitos da Formação Estlada clos Romeiros.

Assim como na Fotmação Pilapora clo Bom Jesus, estão sempre bem alteraclos intempericamentc,

exibindo banclas e lâminas com variações de lons oclíìceos. Sua granulação varia cie muito fina até 1,ina.

Contêm seticìta, clotita, glafita, e o qu¿ìrtzo ocone subolclin¿rclo mas freqüente, Observa-se pir.ita po¡

vezes limonitizada c cristais de catbonalo alter¿rdos, e que, cìeviclo à lixiviação, pr¿tticameute niìo s¿ìo

leconhecidos. Rm algutnas anìosfâs, entletanto, su¿ì presenç¿ì é sugericla pelas cavidacles com formas

|on.rboéclricas e que podem atingir até 4,0 rnm, como ocorre a sul do at'loramento CJ 150, por vezes,

intetpõem-se bancos mérricos de metacálcio-pelitos ricos em magnetita tlissemiuada, como pode ser.

observ¿rdo no afio¡¿rmento do ponto VS 426,

Nas poucas lâminas analisadas obsetva-se uma mistura cle uma massa carbonlitica, por vczcs

1;ottco t eclistalizacla, e de lirlíssinlos ctistais cle sericita com tênue orientação, mas a granLrlaçato nrcnor.

que 0,01 mm clificulta a clistinçãro cla seticila dos miner¿¡is carbonáticos, como pode ser visto em lcitos

menores clo litotipo clescritos em intelcâlâç,ìo com rochas carbonáticas r]o ponto VS 328, Os rnillclals

opacos são freqtientes, rnas cle difíciì iclentilicação,

Pacoles de fili¡o selicítico siro muito comuns e, por vezes, até mesmo predominam em v¿ir.ios

afloramentos da Unidade Metacálcio-pelítica. Não é raro atingirem espessuta até decamétr.ica, como no

ponto (JD 365), principalmente quando ptóximos das unidacles metâpelíticas, Evet'ìtualmente, intercalam,

se nesses fllitos níveis subcentimét¡icos (ìe metarenito fino ferruginoso (JD 291), e delgados leitos clc
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possíveis l'olLnações felílblas i'otam observ¿rclos nos níveis lilíticos na r.egião da peclreira tseneclucci,
pal ticltlarmente nos pontos CJ 460 e CJ 461 ,

Tambéln foram descritas lochas filíticas banclaclas com intetcalações rle banclas com até 2,0 cm
Loxo-acitlzenlatlas intetnarnente l¿rminaclas, r'icas em selicita, rlinerais opacos e grafìta, com outÌ.as ba'clâs
clemes ou btancas, tambóm selicíticas e corn qùartzo, contudo pobtes nos clemais minerais. Ëssas rochas
filíticas ocottenl em contato com clelgatlas lentes de rochas c¿ubonhficas fln¿rs cinza,escLu.as qLre,

eventualmente, podem ter até l metfo cle espessr.rra, corlo ocorre entl.e os pontos cJ 230 e cJ 23r.
Intercalaçöes subo¡dinadas de metapelitos manganesífèros em banclas de espessul.a até

(lecimótrica jLlnto aos cálcio-filitos são vistas ocasionalmente. Consistem cle nma r.ocha muito ¿rltel.acla.

maciça, fina, e marrom-escur¿ìr como pode ser visto no afloramento clo ponto cJ 223.

As intercalações estão presenles com ¡elativa fieqùência, e variam clesde laminações ¿ìtó estratos
com Ùspessulas de uma dezena de metros, mas são comumente métlicas. preclominam aquelas cle

met¿ìllilmitos contendo sericita filito vinho-cla¡o em bandas centìmétl'icas marcadas por.contatos nítidos
com outras bandas de metassiltito creme e laminações cle filito gr.afitoso,

Nas proximidades do contato com as rochas metâcarbonáticas, os metacálcio-pelitos poclem
¿ìpresental lentes de espesstltâ até móuicâ de rocha calciossilicártica fina, bandacla e verde-clara, níveis cle

lilitos manganesífetos e leitos carbouáticos, como está exposto no âfloramento do ponto VS 904 na
Pedrei¡a Geocal,

Na mesma região, os metachlciolelitos por vezes estão milonitizaclos e exibem nma clcnsa
1'oliação cle direção IÌNE-WSW, cpre mergulha entre 65-75" par.a NVy', Enfeixacio na uniclacle ocor. Llrl
pacote (le espessura clecamóttica cle metagtauvaczrs e cie metarenitos t'elclspáticos altetaclos velcie,
averlnelhado-cl¿rros que, dado :ì milonitização, apresentam clistais cle plagioclásio saussu.itizaclos.
granulação fin¿ì e estrutura xistosa (VS 916).

4.4.4.4 Unidadc Metâcâr'bonáticâ (NpSRercrl)

Essa unidacle melâc¿ìtllon¿itic¿ì, assim como a clescrita na Formaçã.o pir.apora clo Bom Jesus,
apresenta corpos alongados em contato e geralmente envolviclos por metac¿llcio-pelitos. As rochas cl¿r

uuiclacle aflotam na porção centro-selentrional da área, descle as ploximiclacles da Metalúr.gica Mamor.ó
passzrnclo pelo Bairlo Vátzea do Souza aló a região cìe Ca¡ arnar-Jolclanésia, onde são mais abLrndantes. Os
corpos, cm geral, lôm direção aproxinada NNE-WSW e constituem Llm mesmo horizonte estr.atigr.áfico.

Para CARNEIRO (1983) as rochas carbonáticas clessa região seriam coryelacionaclas às cle

Pilapora do Bom Jesus, e estari¿ìrl situadas no meio cle um pacote lianc¿rmente pelítrco, com
posicionamento estratigráfico serrelhante ao adotaclo por.HASUI er al, (1976),

Contudo, a quase ausência de rochas metabásicas associadas e a freqtiente pâssagem cia uniciade
metacálcio-pelítica pata metart itmitos e melapelitos da Formação Estrada dos Rornei¡os parece inclica¡ a

cleposição dessas tochas em ambientes mais clistaìs clos centros vulcânicos e relacionados às porçÕes cla

bacia onde fbi maior o aporte de sedimelìtos detríticos, Essa hipótese é reforçada pela rápicla gradaçãro
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local dos rletat'ti¡mitos e dos metacálcio-peÌitos ou cle litotipos calbonáticos para delgaclos pacotes cìe

quartzitos, como ocotte na Pedreira Geocal (VS 368, VS 371), nas antigas lavras da pedreil.a Van Velho e

alLedotes (VS 425 a VS 434), na região clo Moruo clo Roshlio (JD 184 a JD 185) e clo Gato pr.ero (JD 177

a JD 179).

A unidade lnetâc¿ìrbonÍìlica da Fotmação Estlacla dos lìomeilos ó constituída cle cor.pos mars

expressivos, sendo reconhecidas vinte e duas lentes onde preclominam os litotipos ca¡bonáticos, São

freqüentes na região cle Cajamar, destacanclo-se pelas vz'uias lavras em ativiclade. Os m¿rioles são

observaclos nas peclreirzrs Geoc¿rl, a w do Bair.r'o yfuzea do souza, e pires (cJ 296), oncle atinge 350

metros de espessura e tem por volta de I km cle extensãro.

Quando fiescos, distinguem-se em du¿ìs varied¿rcles m¿ris comuns. São pr.eclominantemente

calcíticos e cinzas desde claros ató esculos, ¿l localmente pretos e grzrfilosos, ou saro brancos o¡ cremes. e

em getaì também calcíticos Roch¿rs dolomíticas ocoLLem cle forma mais restr.ita. Litotipos esvercleaclos

eslão presentes na legião da Vár'ze¿ do Souza, clevido às composições cle tenclência calciossilicática com
presença de minerais acessórios não carbonáticos,

Altetados intempericamente, varitrm para o ocre-claro a alaranjaclo; com o arÌmento dâ alleração,
essas cores mostram-se mais homogêneas e escuras, Amostrâs grafìtosas alteradas são ocLe-escnras ou

maffom-escuLas.

Os litotipos carbon¿iticos são quzrse puros, e constituíclos em essência por oalcita e/ou clolomita.
Como acessótios ocorrem quartzo, muscovita e uma va¡iedacle clesse micalceo levemenle pleocr.óica c

esverde¿rcl¿r, além cle clorita lilogopita pode estar presente em alguns leitos cálcio-pelíticos intercalaclos,

colïo enì uma amostra clo Ponto VS 328, Nas rochas carbonáticas grafitosas obseLvam,se com lìecliiência
porfiloblastos de pirìta com até 4,0 mm,

Nas lavras de Caj amar-Jordânésia notâ-se â estmtu¡¿ì bandacla, com banclas clecimótricas a

métticas onde intercalâm-se camadas cinz¿r-claras e out¡as esculas, como ocol-re n¿ì cava clo ponto JD 294.
Internamente, formam lâminas com até 6,0 mm, enquanto que as banclas com até 2,0 cm cle espessura são

maciças e glanoblásticas. Essas estruturas são visíveis graças às difèrenças cle tonaliclade, que refletem
pequen¿ìs variações composicionais e granulométlicas e que eslão ressaltadas por efeito clo intemperismo
diferenciado,

A texlula glanoblástica e o aspeclo rnaciço pleclomina em amostr¿ìs mesoscópicas, enqu¿ìnto que

nos eslrâtos Licos em minelais rnic¿lceos e n¿ìs porções grafitosas predominam tipos lepiclog¡anoblhsticos

orientados.

Os litotipos em geral são finos ou muito finos, mas poclem tel granulação médiar e, nesse caso,

tambóm são impuros e exibem com mais freqüência os grãos de quartzo e minerais micáceos

clisseminados Quando afetados pela cleformação, são comuns venulações com ató 3,0 mm conr calcita
recristalizada mais grossa e, em amostlas brechadas, notam-se inúmeras venr.rlações com vár.ias

orientações.
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Rochas calciossilichticas poclcm fotmar intelcalaçöes clc espessura a!ó mótl.ica na uniclacle

metacat bonática. São esverdeadas, com bandas centinìétricâs contendo minetais carbonáticos e outl.âs

mais espessas conslituídas por flogopita e carbonato essenciais, enquanto quc pirita e qualtzo estáo

disscnìtlados Pot vezes, são tnaciças e estão doblaclas junto com intercalações de qrÌartzitos finos eur

rneio ¿\s tochas carbonírticas, cÒlìlo ocolle Ììa frente cle lav¡a tia pedreira clo pires (JD 29ó).

Os rnelachlcio-pelitos podem ocorrer ocasionalmente, Na antiga lavr.a de calcário cio Mon.o cio

Rosltlio, folmam intercalações móhicas no talude norte. Estão fortemente orientaclos, têm aspecro filítico
e, quando mais alterados, tol.n¿ìm-se ocle-escuros e pulverulentos.

Filitos sericíticos, coÌlìo os que ocorrem na unidade metapelítica da Formação piLagibLr, e

metarlitimitos, como aqueles cla Formação Estrada clos Romeiros, podem ser observaclos com certa
freqtiôncia em cliÍeção zìs bordas dos cotpos carbonáticos e na transição para os metacálcio-pelitos,
4.4.4.5 Unidadc Metapsamítica (NpSIterpm)

Diversos corpos lenticulares cle metâpsâmitos fo|am incliviclualizados na Formação Estl.àda dos
Romeiros Nas ploximiclades cle Pirapora do Bom Jesus, ocorre o maior cla uniclacle, com quzrse 6 km cle

complimento e exibindo espessura máxima ao redol de 600 metros, e contendo quartzitos com leitos
conglomer'áticos, como se observa no pertìl entre os pontos Rp l23l e Rp 1235.

A E do s¡ock Granítico ponund.va e â partir do Morro ao Rosário e indo para leste, até as
ptoximiclacles clo Ribeirão Juqueti, ocorrem cliversas lentes com espessura entre 100 e 500 merros que sc
estendem pot ¿Io menos 2'5 krn lnúmet os corpos aincla mais clelgaclos cle metapsamitos ramtré' [o'ar.
clelimitatlos entre os metallitmitos, conro aqueles que possneìÌl qualtzitos e quartzitos conglomer.átìcos e

quc ocorrem nos pontos CJ 3 l-5, CJ 3lj e CJ 347, próximos à Cajamar,

os melapsamitos com freqüência fazem coÌrtato com os metarritmitos e por vezes gr.aclam

lapidamente a paltir da nnidacle metacálcio-pelítica, como observ¿rclo nos arreclores cla peclreir.a Cìeocal.

Ocasionalmente, allgumas lentes menores tlos met¿ìps¿ìmitos maìs finos têm contato com os filìtos c cor.r.l

as Loch¡rs catbonáticas e, a NNW do Bairro Várzea do Souza, limitam-se tectonicamente com a uniclacle
mctab¿'ísica da Formação Pirapora do Bom Jesus,

Qttando apresentatam fraca leclistalização e pouca cJeformação, e foi possível o reconhccimento
de algumas estruturas sedimenlares ou texturas clhsticas, tais como a forma clo grãos, os mctapsanritos
lbram descritos colllo metarenitos. Esses litotipos porlern exibir glannlação fina até g|ossa. Em outros
locais, cotno no aflotalnento VS 376 e nos aLLeclores, a reclistalização e o estiramento clos gràos s¿ìo

intensos, senclo classificados como quartzitos. Nesses litotipos, muil:rs vezes, ¿rssocìarn-se f'eicões cle

milonitização.

Nos af'loramentos desc|itos rra legião clo Vau Novo, conìo no vs 440, poclem ocofl.er.

illtercâl¿ìçõcs cle b¿rncos métricos cle n.ìet¿ìü itmitos, em geral mais psamírìcos, representaclos po¡ leitos clc

metarcnitos finos e cle merassiltitos.

Ëm perfil efetuado em uma drenagem a SW do afloramento anterior, em direção zì mointante, os
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qtlartzitos s¡lo finos e colìstitùerÌì pacotcs até clecamótticos. OcoLrem inte¡calaclos na ¡nrdaclc
ntetatlítmica, onde preciominam metassiltitos e nìetârenitos finos pol vezes contenclo leitos cìe nìetacálcio,
pelitos e de fìlìtos gral'ìlosos, aléln cle bancos métricos de filiros sericíticos, Not¿ì-se a presença de finos
porfìr'oblastos limonitizaclos disseminados uos vár'ios litotipos, cLrja forma octaéclrica sugere tratarem-se
.le r]lagnetita.

Em direção ao topo da drenagem os metapsamitos tornam-se comuns, a granulação varia cle méclia
a fina e passzrm a ser observados leitos or.r delgados pacotes de quartzito grosso, indrcando a transiçirc clo

uuìdade met¿rrrítmica para a nnicla<1e metapsamítica.

4.4.4.6 Unidade Metabâsíticâ (NpSRermb)

As'ochas metabásicas da Formação Estracra do Romeiros têm, cre modo geLar, as mesmas
c¿ìr¿ìctel ístìcas clas que ocorrem na Formaç?io Pirapora clo Bom Jesus, Diferenciam-se pelo tamanho rlos

setls colpos, com formas lenticula¡es que varianr enlre 750 a I600 metr.os de extensão e atingem no
ln¿'rximo 300 mettos de espessura,

São teconhecidas cinco ocorrô¡rcias cia unidade, uma clelas a Vy' de pir.apora clo Bom Jesus c as

demais na porção centro-setentrional cla ¿iea. A que ocorre mais a leste faz contato tectônico, alrâvós de
zonas de empurrão, cor.tl os xistos pelíticos do Grupo Sera do Itaberaba.

Em comparação com as lochas metabásìcas cla Formação Pirapora do Bom Jesus, é m¿ris comum
âpresentarem textttras ígneas preservadas, como a blastofítica, e clinopiroxênio reliquiar conto u¡n clos

plincipais minet¿ris, couo se obseLva no ¿ìfloran.ìento CJ 284. Nesse caso, as rochas metabírsicas exibem
cot veltle-clata, os mi¡retais op¿tcos são r¿ìros e com tìeqüôncia n.ìostr¿ìm-se leucoxeniz"aclos, da mesma
lolmzr qLre â tìtanita,

Nessa região dos pontos CJ 283 a CJ 292 passam a ocorreL algnns blocos cle r.ocha met¿rb..rsica em
meio aos mer¿ìrritmiros, como no ponto cJ 2gg. A paLtir craí, precromina um corpo mais contínuo cre

tochas melabhsìcâs, tanto pala WNW como pala N. Nestes pellis aincla ocorrem intel.cal¿ìções menoles
dos metarritmìtos, sl'lgetinclo uma possível contemporaneiclade, mas não se observ¿rm as relações cle

contato.

Neste mesmo coLpo foram desctitos alguns blocos cle metabrecha básica intercalacla entr.c

melatufos grossos e metassedimentos tufíticos ban(laclos, ambos bâstante alterados (CJ 2g6). A
metabrech¿r apresenta ftagmentos angulosos de locha bírsica com até 2 cm dispersos em matriz cle

composição também Lrltsica. Considerando ain<la que as clireções gelais cla rochas metabásicas e clos

met¿ìrl itmitos são semelhantes, parece menos provável a hipótese de intnÌsão cle cliques pre[ér.itos.

4.4.4.7 Uniclade Metapelítica (NPSRermp)

São comuns as interposições fiÌíticas entre os metarritmitos. Dois corpos onde os metapelitos
plcdominam foram individualizados na Formação Estrâdâ dos Romeiros, Têm founato leuticulâr com ate
250 metros de espessltra e se prolongam por até 4 km. O primeiro ocorre a SE clo corpo metabasítico cle

Pitapora do Bom Jesus (RP 1251), e o segunclo foi cartografaclo na região centro-setentr.ional, nâs



ploxìnrìdades {la ârìtig¿ì Pecl¡eìra Benedncci (CJ 455,CJ 467).

Os filitos desses corpos, além cìc mânter contato com os metarritmitos, limitam-sc com

metactilcio-pelitos, rochas metabásìcas e rochas carbonáticas e, como pocle ser visto no ponto CJ 454,

comportarr intercalações cle tochas met¿ìvr.rlcanocl¿isticas básicas alleradas com cores variegadas e carárter.

âlgiloso,

4.4.5 Formação Piragibu

Segundo FIASUI ¿¡ aL. (1916), a Folmação piragibu ocorre no topo clo Gr.upo São Roque, senclo

compost¿ì por umâ seqüência cle filitos lítmicos ou alte|nânci¿rs cle filito e cle quartzito, clc car.¿irter.

l'lyschóide BERGMANN ( 1988) considerou os cortes cla Estlada cios Iìomeilos pârâ ¿ì caracterizâçãro do

Menlblo Pelítico, no topo da lblmação homônima, uma d¿rs lcfelêncizrs para a clefinição cla Fo¡mação

PiLagibu de HASUI ¿¡ aL, (1916), qtle citam a grande exposição às margens da Represa cle pi¡apora clo

Bom Jesus.

O Membro Pelítico cle BERGMANN (1988) é composto por clois pacotes conteÌ'ì(lo merapelitos

banclados a laminados com intercalações subordinadas arenosâs e microcoglomerhtic¿ìs, e ocorre entre os

pacotes um banco de metarenitos desdc finos âtó grossos,

Na Formação Botìiruna (HASUI ar aL. 197 6) foram descritos filitos e intelcalações cle quar.rzitos

na parte bâsâl e tochas carbonatadas no !opo, a pattir do perfil realizaclo entre Piraporâ clo Bom Jesus e

Alaçaligüama. Os âutorts tepott¿ìr¿ìm a existência (le otlt[o extenso pacote metapelítico na esttada cle

Pirapora do [ìom Jesus para Cabreúva,

JUI,IANI & BELJAVSKIS (1995) admitiLam possíveis cotrclações entle as formações pi¡agibu c

Þlsrracla dos Iìomei¡os, que tepresentarian.ì apenas dife|entes fácies cleposicionais.

Neste tl abalho, foi possível observa| qne esses met¿ìpelitos sofiem forre aclelgaçamento a SW cle

Pit apo|a clo Bom Jesus, e desaparecem ¿ S do Morro do Boturun¿ì, mas voltam a ¿rflorar a NW cle Santana

do Parnaíba e na Esttada dos Romciros, onde foram <lefiniclos os filitos da Formaçãro Piragibu (FIASUI er

aL l916) e o Membro Pelítico da Fot mação Estrada clos Romeiros (BERGMANN 1988), s¡ger.inclo

trâtarem-se do mesmo nível estratigráfìco.

A Formação Piragibu redelinicla engloba os metassedimentos de caráter flyschóicle cltr For.rnaçiro

Pitagibu, os fìlitos da Formação BolulLrna (lIASUl er aL. 1976), e o Membro Pelítrco cla Formnç1o

Esttada dos Romeiros (BERGMANN 1988). Também foram agrupaclos na formação os fìlitos laminaclos

cla unidade dos metassedimentos detríticos com predomínio de merapelitos, desclitos poL CARNEIRO
(1983) na legião de Cajamat-Jotdanésìa, e os filitos banclados do Pacote Superior do Grupo São Roque

(DANTAS 1990, 1992), que atlolam lta extremiclade norcleste do mapa geológico.

4.4.5.1 Unidade Metapelítica (NI)SRpgrnp)

As denominaçöes anteliores aplicadas às lochas cla unidade metapelítica demonstl.¿ìm um¿ì celt¿ì

variação da estrutura, do aspecto ¡ítmico, e dos minerais principais, constituindo uma extensa exposição
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clc filitos vati¿dos. f)e moclo geral, scus liroripos lcsultam cle nnt¿r scclirnentação pelítica, l.ítmicâ e.listal,
|epresentando o topo do Grupo São lìoque.

Contudo, alguns corpos desses metapelitos, delimitados entle Santana do Parnaíba e pirapora ¿o

Bom Jcsus, eslão em contato com litotipos que ocupam posições mais basais no Grupo São Roc¡r.re, como

rochas mel¿rbhsìc¿¡s, rnetacálcio-pelitÒs e metarenitos feldspáticos, parecenclo indicar uma variação lateral

de fácies dcntro da Bacia São Roque, ou ainda, qne os filitos podem tel siclo clepositaclos, clc rnoclo

suborclin¿rclo, desdc a início da instalação da bacia.

Os metapelitos afloram n¿rs regiões NW e NNE da área, oncle constituem extensos pâcôtes co¡n

espessura variando entre I e 2,5 km e qr.re poclem se estencler por quase 20 km, como o qne descnha o
Sinclinór'io cle Pilapora do Bom Jesus, Pa¡a NNE, atingem até 3 km cle espessura e aincla afloram além
dos limitcs da luea Um¿r lente menor foi tlelimitacla na região SE, com até 600 metlos cle espessura e qLrc

se plolonga por 5,5 km.

Os mctapelìtos são vistos em grandes afloramentos nas roclovias dos Bandeirantes e Anhangüe|a,
nzi ligação entre Cajamar e o B¿rirro de Jordanósia, na Estrada dos Romeir.os, entre Sânt¿ìnâ clo parnaíba e

Pirapora do Bom Jesus, e claí para NW enr clireção à cabrer..iva, e para wsw, na ligação par.a

Alaçarigüama,

Na porçãro NNE da área, o contalo meridional cla unidade em geral ó tec¡ônico com os xrstos

pelíticos clo Grupo Serra do Ilabe¡aba, através de uma zona de cisalhamento cle alto ângulo e clireção

aproximada E-W, onde ambos os litotipos ocortem milonilizados, como se observa nos perfis entle os

¡rontos CB ll45 e CB l146 na lìodovia dos Bandeirantes, e CA 9824 e CA 9828, nos arreclor.es cle

Caie ilas,

A unìdacle exibe contâlo lreqüente com zr Fornração Estracla clos Romeiros, âpresentanclo tr.ansição

par¿ì os metartitmitos e, por vezes, gradanclo para os metacálcio-pelitos, Na estrada que ltga pirapora rlo

Botn Jesns a Araçarigüarna, pocle ser observado scu contato graclacional com os metarritmitos, no perfil
ûntre o Pollto VL 1080 ¿llé VL 1078, sendo que nesse último os metapelitos já preclominam âr¡plâmente.
A W e a S desse pelfil, estão em contato tectônico com os xistos pelíticos clo Grupo Serra clo ltaberaba,
siruação que volt¿r a se repetir a NNW cle S¿rnt¿ura do parnaíba,

tsm direção à Cabreriva, o cont¿ìto ó milonítico com o Maciço Glanitóicìe São Roque segu'clo a

Zona de cisalhamenro AraçarigüaÌr]a, cor.no se obsel.va entl.e os pontos vL ll4l e MV 1l4g e, para ENH,

limilam-se com fleqùência e também tectonicamente com o s¡ack Granítico ponuncluya.

Os filitos predominam na unidade metapelítica. Têm cstlutura laminacla a bandacla com banclas clc

espessllrâ âtó decinrétlica. Essas, eventualmente, podem estar laminadas, retletindo possíveis oscilações
clas condições da energia durante a sedimentação, o que também modifica a proporção dos constitlrintes

minelais lnais comLlns e, por vezes, da gtanulação, procluzinclo va|iação cle cores el.ìlle banclas (pr.anclra

O4/foto A). A glanulação é fina a muito fina, em gelal menol que 0,1 mm, ocasionalmente são observaclas

estrrturas cle marcas de sola (CV 954),
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Comttnlente oco¡te¡¡ altetaclos, apresentam aspecto scdoso, e são vinho-clalos e róseo-claros ou

¿titlda arr<¡xeados Quando ainda mais altelaclos, tolnam-se mais claros, amarelarlos ou cremes. Frescos

mostram-se cinzas ou velcles, exibindo intercalações mais clar,as e out¡as mais escu¡as.

Nas laminações com texturas leptdoblásticas e glanolepitloblásticas preclomina a serìcita branc¿r

ott levemente esverdeacla, enqrìanto qLre a clorita em geral ocorre subordinacla, e ambas dispõem-se

isotientadas Em alguns aflorameutos a clolita torna-se o mineral mais abundante, marcanrlo banclas ató

c{ecimétlicas vercles a verde-ocráceas, como ocorre no ponto BJ 102-5. O pacotes cloríticos alteraclos

internpericamente tofnâm-se roxos e mais decompostos tenclem ao ocre-esverdeaclo (prancha 04/fbto Iì).
O quartzo tarnbém ó comum, ocotrendo clisperso ou concentranclo em leitos. Eventualmente. os filitos
aplesentâm leitos contenclo gt.afita acessót.ia,

Cristais cle muscovita e biotita maiores são raros e anédrìcos, sugerindo serem detríticos, Miner.al
opaco é traço a acessótio, às vezes concentr'¿r-se em Ìeitos e matca o acamamento, sendo ocasionalmente
identificado pelo hábito cÍrbìco e a cor preta como magnetita, mas em geral está em parte ou totaln.ìente
transfol mado por ìntemperismo para agregaclos microgranulares cle Iimonira/goerhita.

Por vezes os minerais opacos são po|firoblhsticos e atingem até 2,0 mm (po 57), mas deviclo à

forte alteração supérgena não foi possível caracteliz¿'r-los. Zircão c turmalinâ são traços r.¿rros e cletríticos,
e carbonato é um constituìnte acidental.

Locâlmente, o litotipo ó mais fino, argiroso, e âpalenta estlïtsra maciça, mas mostra-se

milimelricamente laminado (CB 35, CB I149), e tornam-se mais comuns os leitos subcentimétr.icos cle

filitos grafitosos, como pode se¡ visto no ¿ìlloramento CB 9g-5,

A conspícua foliaçiro dos filitos relaciona-se à S1 clo Grupo São Roque, senclo obser.vaclas ¿obras
aberl¿rs ¿rté fechadas e localmente isoclinais, com planos axiais tendendo ¿ì verticais, às quais associarn-se
getâlmente uma foliação filítica penetrativa ou uma clivagem ardosian¿r que, quanclo mais densa, pocle ser
palalela ao S¡, produzinclo um bancleamento metamórfico.

QLrando a deformação é m¿ris suave, a clivagem ardosiana pode graclar parâ uma clivagem cre

lÌafu¡a, como se observa na rodovia Estrada clos Romeiros no perfil entre os pontos sp l2l2 e sp 1214.
Na |egião de Cajamar-Jordanósia, a S¡ foi caracterizada como uma forte foliação filítica, senclo dìfícil
recupelâr sua posição em relação âo acamamento sedimentar', Sua di|eção principal r¡édia é N70-95E,
metgulhando de preferência para SE e mais Latanente para NW, com predomínio de merg¡lhos acima cle

65o até subverticais.

Essa foliação por vezes parece evoluir para uma foliação milonítica, que transpõe c obliter.a as

estl'u[uras originais, gerando feições anastomosadas ou lenticularizaclas, que associaclas à comin¡ição dos

minerais, transformam os filitos laminaclos em filonitos. Esses filonitos estão distribuídos como por.çoes

sttbolclinadas, mas poclem ser reconheciclos pol toda região oncle aflola a unicjade metapelítica. Dentre
outros ¿rfloramentos, os lilonitos podem ser observ¿rclos nos poutos cA 9g28, MV 1044. JD 115Ì e Rp
t26) A.
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Uma segunda foliação 52 calactetiza-se como uma clivagem de fratura a arclosiana mais es¡raçacla

que, às vezes, e em escala de a1'lor'âmento, crenula o bandeâmento s¡/56, gerando uma clivagem clc

crenulação discteta. l,ocalmente, podc toi:nar'-se mais densa c pleclominaL, conro ocorre no aflor.ar¡ento c.lo

ponto lìP 1270, produzindo transposição da estrutura próvia, sendo observados arcos poligo¡ais rlc
minerais micáceos e estil.alnelìto de gt.ãos de quartzo.

Cotno litotipos suboldirlados lla unidade destacarr-se os metanitmitos per.fazenclo ba¡cos de
cspessur¿ì l¡óttica a ralamente decamótrica em r]leio aos filitos, Ur¡a boa exposição do litotiPo é o

aflor¿ìmel]fo do ponto CJ 169, onde os metar|itmìtos cor]stituen'ì intetcalações su bcerltimétricas a

decimétlicas intelcâlando filitos, quartzo filitos, r¡ctassiltitos e lnetal.enitos finos de composrçoes e

gtanulações vatiadas, alóm dc lestlitos Ìeìtos tle n]etaconglonìerâdos de gr.ânulos e cle met¿ìrel.ìitos

filluginosos,

Metassiltitos e quârtzo filitos intclcalam-se nos filitos como leitos subcentiurétr.icos cr.elre-
amatelados ou lormando pacotcs dc espessura até r.ì.ìótlica, São Ianinados a finarneule l¡and¿rclos e nreni¡s

olietlt¿tdos, prcdominando ¿ìs textutas granobl¿istica a lepirÌogranoblástica, conìo visto nas an]ostras do

afloramento JD 226.

Itlletcalações cle l'ilitos gralitosos são lieqüentcs na uniclacle, conlo rlo ponto Rp 7g9. l,ocalmente
preclourìtlatl, constituindo pacotes que se estendem pol alguDs metros, exibiDdo bandas cinzas com até
4,0 ctn de espessuta onde a gfafila preclorniua que ocol'lem intercaladas com bandas brancas (Sp 602).

ocasionalmente, a s de Jordanésia (JD 20), ocorrem ardósias com gr.anulação menor que 0,05 r¡rr
portando incipiente ctistalização dos uriner¿ris nìetanìóÌficos, Quaudo 1ì.esczrs são verde-cÌaras. r.as
alteradas torllâ-se difíciÌ diferenciá-las dos filitos. A anhlise petrográfica mostrâ umiì mah.iz r.ica e'r
qualtzo, sericita e clorita, col¡ leitos ricos em rnineral opaco detrítico. O conteúdo cle clor.ita pode
âumental em algumas laminações de grauulação rclativamente maris grossa, e a biotita, rar.a, é detr-ítica. e

os gr'ãos observados cstão em gl.ande parte reequilibrados para clor.ita.

Na lìodovia Anhangüera (JD 234) ol¡serva-se urn litotipo muito alterado com textura var.iegacia e

conr forte foliação nrilonítica em rneìo aos r.netapelitos. As lelações de cont¿ìto não fol.an r.ecuper.a<l¿s,

ntas o litotipo pode ser uma tocha tnetabásica lnilonìtizada ou uma ocorrência subor.dinada de metatul.os

básicos.

No pollto CJ 316 ocorlem metassediÍncntos tufíticos alterados de aspecto var.iegaclo, com níveis
lrilimétlicos argilosos brancos, e associados com metacálcio-pelitos. Resttitos leitos quar.tzosos de

granulação fina com veios de quattzo associados e com hematita clisseminada constituer.ìl um possível

nível de ntetacherf no aflolamento do ponto JD 22?.

4.4.5.2 Unidade Me tar.rítmica (NPSRpgrnr)

A W de Jordanésia e na extrcmidade rìordeste da ilrea, intelcalados aos mefapelitos, são

ol¡set vados com lelativa fteqùôncia bancos lnétlicos até decatnétlicos de lnetal.l.itmitos corno etqueles

dcsclitos na Formação Estradas dos lìomeiros,
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Ocasionalmente, os metallitmitos predominam por dezenas até centenas de metros, enquanto q,.e

os filitos ocorrem de forma subordinada, sendo possível individualizal cinco corpos lenticularcs desta

unidade que variam de 150 a 600 mettos de espessura e podcm atingir até 6 km na extrernidade NE da
'ârea.

No oleoduto que passa nos alleclores de Jordanésia, essas interposições ocorÌem vár.ias vezes ent.e
os lrorltos JD 262 e JD 2ó8, sendo obsel vaclos pacotes de metassiltitos, de metârenitos finos a gr.ossos cor'
grânulos de quârtzo, de metaconglotnet ados conìpostos pol gr'ânulos angulosos de feldspatos c¿rulilizaclos

e de cluartzo, e tarnbóm estão preseutes ent'e esses Iitotipos os bancos de fiItos sericíticos,

Novatnente, nos pacotes mais psamíticos, são comuns os veios de qualtzo colro os desc¡itos lra

unidadc metarrítmìca da For.mação Estr.ada dos Romeil.os.

4.4.5.3 Unidade Metabasítica (NpSItpgmtr)

A W clo Bair¡o Jordanésia ocortetn zrlguus afloramentos cle lochas metabásicas (JD 1g5, JD 196).

Os lìtotipos obset vados são rnuito sellre lhantes ¿ros descritos ua Formâção llstr.¿rcl¿rs clos RomeÌr.os e, cicr

tìesnlo urodo, as relações de contato também não são clâlas, As textul.as r.eliquiar.es estãro lrais
¡lresetvadas, as tochas tendem a ve¡de-clalas quando frescas e têm clirropiroxônio íg¡eo c opaco
Ieucoxenizado,

O co|po delimitado aplesenta cli|eção aploxirnada NNW-SSË, corn cer.câ de 200 nlerr.os cle

espcssula e 1 krn de extellsão. Intc'tlpcticarnente alteraclas, como ocone entre os pontos lD lg4 e JD 206,
exibem cor alralelo-ocrácea cor¡ uranchas cauliníticas, se em glau incipiente, ou configur.am u¡n colúvio
velmelho-sangue, corìto produto final da clecourposição,

4.4.5.4 Unidade Metavulcaloclástica (NpSRpgmv)

Intetcalado à unidade rnetapelítica <la Formação Pilagibu, foi observado um col.po com ceLca de
100 metlos de espcssurar a NW, na Ilstrada dos Romeil.os, aflorameuto tro ponto MV 1044, oncle
ptedotninam lÌìetassedimentos tufíticos muito allelaclos e por vezes variegados, semelhantes aos quc
ocoLreln na Fotmação Pitapola do Bom Jesus, junto às rochas t¡etabásicas e aos filitos subol.dinaclos,
suger-itldo qrìe' lìesno eur direção ao topo clo Glupo São Roque, aiucla pocle existir. ¿tiviclacje
vulcâlloclástica.

4.5 Neoproterozóico a Fanerozóico

A grande maiotia dos glanitóídes illtrusivos nas supracl'ustâis Ser-l.a do ltaber.aba e São lìoque terr
idade variando enLle 700 e 520 Ma (TASS1NARI et at. )9gg), ou eutl.e 669 e -566 Ma para os glanitos
siu-colisionais e filonianos pós-transcorrôlìcia, l.espectivamerìte (wERNICK & TöPFNER 1997).

Nesta pesquisa tlão foram feitos levantamentos sistelnáticos ern carrpo lìo intet.iol.clos macrços
graníticos, e sim apetlas llos seüs contatos, visando à delimitação da área cle ocor.rência <1as supr.acr.u stais.
Poucos estudos petrogr'áficos foral¡ conduzidos nestes litotipos, sendo utilizados apenas pal.a o6servação
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das feições gerais. l)esta foma, as infolmaçõcs aplesentadas a seguir são quase que totalmente cler.ìvaclas

dos artigos e, principalmente, das teses e disseÍações compilados.

São os seguintes os prìncipais corpos de gr.anito que ocorrern na área mapeada:

4.5.1 Maciço Granitóidc Itaqui

os dados sobt'e este maciço folam compilados de FERREIRA (1991), que gentilmente elnpLesrou
suas cadeLnet¿rs de campo e a base topográfica original em escala I : 10,000, Novas obscrvações de campo
l'eitas pelo autol lla JlIepâr'âçiro cle sua Tese de Doutolarreutô (FERREIRA 1996) for.am incor.ltoratias,
ploduzindo pequetìas alterâções no mapa original,

os dados corrpilaclos foranr confrontaclos com os dados cle campo levantados ¡este trabalho, o
que petnitiu um refilramento do tlaçaclo do contato, em especial tla borcla norte do maciço com as rochas
t¡etal¡ótficas encaixantes, em glallcle parte reinterpretacì¿s con.ro perlencentes ao Grupo Ser.r.a clo

Itaberaba. O l.nesmo foi feito conl a distribuìção das fácies do maciço, baseado na fotoìntelpretâÇão
efeluada e eÍìl zotìas de cisalharnento detectadas.

FEIìRËIIìA (1991) distinguiu nove subunidades lìtotíprcas rnapeáveis na escala l:50,000, alónr
dos cor'¡tos de aplito, pegtrâtit.o e encrâve máfìco, quais sejarl:

4.5.1.1 I¡ácies Granodiorito Iìaruer.i (Npyitb)

É a fácies de tnaiot exprcssão, compreendendo plefelencialmente o centr.o setelìtrional do
tnaciço, e estende-se até o extrelno leste. ocorre também na forma cle coryos menoles lelìticuliìl.es, a
ocste, â sudoeste e a sul É corrstituírìa pledomiÍìantemente por locha mesocrática porfirítica, com ¿ì lnâtriz
variarrdo de tnédia a grossa, onde os nregact istais cle feldspato potássico róseo ocupam ao redor de lZ o/,t

do volume, com dimensões de r,5 até g,0 cm cre comprimento (prancrra O4/foto c), É isótr.opo, mas pode
estal levcmente foliado na |egião da Zona de Cisalhamelìto Vila Menk, e as intl.usões da r.egião sul são
afctadas pela Zona de Cisalhamento Taxaquara.

4.5.1.2 Fácies Monzogranito Àldeia da Scrra (Npyita)

Col)stitui uur gtaltde corpo na Íegião sul-sudoeste do maciço, com for.l11a âproximadalrente
aloDgada na direção E-w. É também uma fácies porfir'ítica cle rochas mesocráticas, por.ém cour íuclice cle

t¡¿iûcos tnenol que a fácies anterior, inequigranular seriada de matliz média, Os ntegacristais de lèlclsparo
tóseo valiam de 1 a 2 cm de compr.irncnto c cornpôetl cel.ca de 3 Zo clo volume da r.ocha.

4.5.1.3 I¡ácics Monzogranito pedreira Cantareira (Npyitp)

Dlstribui-se nô centro-suÌ do rnaciço, onde forma ul¡ corpo aÌongado segundo NW, quase qrìe
totalmente envoÌvido pela rãcies Ardeia cla Sena, e na porção noroeste, ondc apresenta contaLo
ptedomiuante corn a fácies Baruer'ì. Predominam rochas leucocráticas inequigranulares scriadas a
polf'iríticas, de granulação rrédia a gtossa. os rnegacrìstais de felclspato potássico l.óseo têrn
comp'imentos varia'do dc 1,5 a 7,0 cm e pe'fazer.n ao r.edor de 3 7o do volume da rocha.
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4.5.1.4 Fácies Monzogranito Mutinga (NPyitm)

Esta fácies foi individualìzada rìa parte leste do rnaciço e suas lochas são caracter.isticamen te

ieucoct¿iticas, equigranulares a ineqr:igtanulales seliadas de glanuÌação média, Raralnente possuer1l

megacristais de feldspato potássico r'óseo, cour eixo maior entr.e 1,5 e 3,5 cm,

4.5.1.5 Irácies Monzogranito Sul.u (Nlryits)

Aflora no extremo nolte-lloloeste do nìaciço, constituindo um corpo alongado apal.enlemenle

truncado pelo Granodiotito Barueri, e colno ulna pcquena intrusão circula¡ nas supracrustais do Grupo

Serla do Itaberaba a notdeste do maciço, A fácies ó constituída por rochas hololeucocráticas cor.ì1 texturâ

xenomórfica equigranulat média, alto teor de quârtzo, com biotita como clistais isolaclos e com feldsnaro

potássico cinza-csblancluiçado, que a difer.encia das denais fácies.

4.5.I.6 Fácies Monzogranito Torrc (NPyitt)

OcorLe como diques cottando o granodiolito Balueri n¿r polção ccntro-rlor.oeste clo maciçg. A
roclta é leucocl áticâ, tetr estrutuL¿ì levelrer'ìle arrisótropa, textut¿ì equigralìular fina a média, senclo muìto

raros os clistais de feldspato polássico róseo, que variam de 0,5 a 1 cl¡. E¡co¡tra-se em ger.zil scrli-
¿rltelada, o que lhe coufete cor cinza-clala a cinza-r'osada, por'ém quando fresca é cinza-escuta. Apresellla
estlulurâ dc lluxo ígnco, encr¿lves e diques c, na zoua de contalo c]as maiorcs intrusões no gra¡oclìor.itcr

Batueti, fotma uma rede de diques de espessula centimétrica, qr.re divide o granodior.ito em bìocos

retangulales angulosos.

4.5.1,7 Quartzo Monzonito Cruz Preta (NPyitc)

Ocotte como um conjunto de diques nas proximidâdes do km 30 da Rodovia Castelo Br.anco,

intlusivos no Granito Pedrei¡a Canta|eira e, mais rarârÌente, no granodiorito Barueri A l.ácjes é

caractelizada por rocha mesocrática colr textura porfìrítica, com mâtfìz fina a média e rnegacr.istnis cle

feldsparo potássico ao ledor de 13 7o do volume, com climensões maiores entre 0.5 e 1.5 crìr.

4.5.1.8 Dique Mcsocrático Equigranular. (Npyitrl)

O corpo tem largura rnáxima aflotante ao redor cle 100 lnetlos e ocone lra r.egião centro-sul, nas

lìentes de Ìavta das pedteiras Cantateira c Barueri, encaixaclo na fácies Pccheira Cantareira e t¡uncado

Pelo Quarl.zo Monzonìto Ctuz Preta. É constituído por quartzo monzonito equigr.anulat, fino a módio e

mesocr'ático.

4.5.1.9 Dique Melanocrático Porfirítico (Npyiklp)

OcorLe na mesma região da fácies anterior. A fácies compreende ùm elìxâmc cle encraves rìe

quartzo monzonito com mat¡iz fina e megacristais de feldspato potássico com aproximadar¡ente 0,-5 cr¡
em teores muito variáveis. O ildice de cor situa-se ao redo¡ cìe 36,
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4.5.2 Stock Granílico Tico-Tico (NPytt)

O corpo gt'anítico do Tico-Tico aflora na fegião ceutlo-leste da área, exibindo forma elíptica con]

eixo m¿rìol ao redol de 7 klr, orientado apLoximaclarrente segundo NNE.

Delìtle as rochas que compõern o sloct, pledominam sìeuoglanito a monzogranito leuco- a

hololeucocr'áticos coln textura fanerítica inequigranular média a glossa, localmentc porfir.ítica. euauclo
lìescos, são branco-acinzentados ou cinza-claros e, devido ao intemperismo, tolnam-se creme-amarelaclos

ou avelmelhados,

Nas pilttes ìntelnas do cotPo Predominam rochas maciças, quc tot'uau.ì-se mais fiuas e foliada,s ¡as

botdas, seguudo â orientâção dos xistos ou lnilonitos encaixantes. Veios pegmatóides de cspessur.a

subnrótrica fleqüerìteutelìte col tam os gr.aDìtos e erìc¿ìixantes.

Scgundo PENAI,VA & HAStJI ( 1970), rêm orrôclásio pertítico, quâr.rzo e albira como

conslituil'ìtes pr-incìpais, e biotjta, muscovita, granada, apâtitâ e zìrcã.o acessórios. Tur'malina ioi
caLacterizada conlo tl'tiltelal pós-magniático e crist¿lizado â exl)erìsas da triotita ou do fcldspato.

A iclade u-Pb em zilcão das rochas é de aploximadamente 625 Ma (TEUppENHAyN 1994 e

TÖPITNEIì 1996, em AZEVEDO, 1997). Uura vez que o granito é intrusivo pelo melos l]a,S2 do Grullo
Scrra do llabelaba, que cotrespondc iì S¡ do Glupo São Roque, pode-se irterpretâr que o n1etâjroú'ismo

do úlLino gtupo deve ser mais ttovo clue esta idarìe. A idade clas transcorrências pós-cavalgâmento do

Grupo São Roque que afetam o stac¿ são, conseqüeutemelìte, posteriores a 625 Ma.

4.5.3 Maciço Granitóide São Roquc

Aflola no extl.eÍno oeste da átea e é completamente lirnitaclo por zonas de cisalhal¡ento. A leste e

a oeste está eln contato com as supracrustais através das zonas de cìsalhamento Araçarigtiama
(HACKSPACHER er aL l992b) e Mairinque (OLM ìA et al, 1992a), r'espectivamenre. A sul é cor.rado

pela Zona de Cisalhamento Taxaquara (HENNIES et at.. 1967), que o coloca em contato com o g¡anito

Ibiúua c corn metassedìmentos do Cornplexo Embu.

IIACI(SPACIIER er al. (1992b, 1996) e GODOY er al. (j996b) indiviclu alizaram no ¡ìiruiço
cinco fácies petlogr'áficas, sendo que quatlo delas ocot.terr l¿ì região mapeacla. pr.edomiua a

Monzogranítica Porfitóide lìósea, que cornpõe a quase totalídâde das rochas que aflo¡am na ár.ea,

eÌìquânto qùe as outras ttês estão circunscr.it¿ts no interìor do batólito.

4.5.3.1 Fácies Monzogranítica Por.fir.óirtc Rósca (Npysrp)

Constitui o arcabouço do maciço, apleseutando cstrutura predominante maciçâ, ocolr,enclo

otientada ató milonilizada em dileção às bordas ou nas zonas de cisalhamento i¡ternas. As rochas tôm

granulação média a glossa, textula por'fir'íticâ, cotr celczt de20 o/o zt 25 a/a do volume de megacr.istais

lóseos de feldspato potássìco de granulação valìando de 2,0 a .5,0 cm clisper.sos em r¡atl.iz ciuza quatzo-

I'eldspática, coIn biotita e honlblenda,
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4,5.3.2 Fácies Monzogranítica Equi. a Inequigranular Média a Grossa (Npysrc)

Encontra-se delimitada na região norte do bâtólito como um coLpo elíptico cìrcurrscr.ito ¡ror r,ochas
da f¿'rcies ânteliol' o litotipo caraterístico tem col cinza, estrutufa predominalltemen[e lr¿rurça, col.rì

o'ientação lncipiente na direção NE-SW e cor¡ biotita e/ou anfibólio e, por vezes, muscovita.
4.5.3.3 Fácies Monzogranítica Ilquigranular Média Iìosada (Npysre)

os litotipos qrìe compõerÌ esta f¿'tcìcs clist|ibuem-se na área de ocon.ência da fácies Npysrc. Ii
descrit¿r como constituindo ur.rl pequer'ìo corpo de tendôncìa circul¿rr c diâmetro ao redo¡ de .500 uretl.os. ,{
cotlPosição mìneralógìca é setnelhante à cl¿rs lochas cla fhcies antcrior', clas quais difelencia-se ,or.conrer
Iulnr¡lina c lluscovilit n¡ m¡tl.iz,

4.5.3.4 Fácics Sieno-Monzogranítica Gradacional (Npysrg)

oco|r'e na porção sui do batórito como ul.ìl colpo arongado com crireção NNw-ssw, A I.írcies é

inecluiglanÙla| média a glossa cotn altâ conc.:n[ração de feldspato potássico, alóm de quâl,tzo, plagioclásìn
e lrjneral micáceo, e os clistais de tliotitâ n.ìostrar'ìr oriel'ìtâção NE-SW, Exibe passagem gr.adacionirl par.a

a fácies prìDcipal pot meio da dirninuição clo teol e da gtanulação do feldspato potássico, r,ariardo pa'a
composições monzograníticas e para os termos ¡rorfiróitÌes.

4.5.4 Maciço Granitóide Cantareil.a

Apenas a extremidadc sudoeste clo rnaciço aflora no lado leste da área.

o rnaciço foi detarhadamente lnapeado po' DANTAS ( r 990), que o câr.acterizou cor,o
co¡lstituído predominantemetìte pot rochas da Fácies Pol fil óicle cr.eme - Tipo pirituba. próximo 

¿ì

Caieit as, lla ¿itea deste trabalho, predominanr rochas desta fácies e ocorrem, de modo subor.clinado, roch*s
das fácies Porfir'óìde Rósea - Tipo Itaguassu, Fácies Porfiróide cinza-Azulada - Tipo canivete e Fácies
lncquigranulat. Cinza - Tipo Hor.tolânclia,

A análise das aelolofos indica claramente divctsas estnìturas concôntricas superpostas e alguus
col)tatos que parecetn limital algumas das fácies. Entretanto, a cor.respondência destas estrutul.as col.n Õs

colpos individualizados por DANTAS (1990) é llastânte grosseira ou até mosmo inexistenre,
especialmente cotn lelação às estruturas concêntricas, Dessa fonna, os corpos tiveram seus lir.ìlites
tedefinidos em função da fotointerprel.ação e dos afloramentos compilados, mas nem tocìas esrruturâs
pudelam sel correlaciouadas com os afloramentos.

Assil¡, o mapa apresentado ó o reinterpretado, mas as distribuições das fãcies não lbl.am
estudâdas etn campo, pol. lìão ser este o objetivo cla pesquisa,

Segundo DANTAS (1990), as câr.acrerísticas das fácies são âs seguintes:

4.5.4 .1 li'ácics Porfiróide Cr.crne - Tipo pir.ituba (Npycp)

Cotresponde à Fácies Cantareir-a de CARNËIIìO (19s3), e scu colltato com as encaixanfes se cl¿i

atrâvós de zona cisalhamento sinistlal, Segundo CARNEIRO (1983), nas pr.oxìmìclades do connro os
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litotipos gerahnellte estão foliados e há tlansição de tipos equiglanulares pâI.¿r porfiróides. Encraves

anflbolítìcos, xenólitos gnáissicos e anfibolíticos são comuns.

As rochas são cinzas a cinza-claras, podendo ser cinza-escuras devido à abunclâucia local cle

lninelais máficos De modo geral, ¿ìs estluturas são predorninantemetìte maciças, com megacr.istais ¿c

micloclínio creme a esbranquiçado dispersos aleatoriamente na matriz, que localmente pode¡r exibir.

orientação, Predomina biotita nlortzogranito, ocor¡enclo subordinaclos monzogranito e qìjârtzo

rrlonzodiotito Alérn do plagioclásio, mrcloclínio, quâr'tzo e biotita como corrstituintes principais, ocol.reu.)

tÏinetais oltacos, litallita, apâtita e zircão como accssólios e clolita, epícloto e sclicita cìeutólicos.

Essas lochas pôssuem idade u-pb em zir.cão de 630 + g Ma (Töpl.NER 1996, ern AZBVItDO
1991),

4.5,4.2 Fácics Porfiróidc Il.ósca - Ti¡ro ltaguassu (pSyci)

Ocotle como urr]â lenle de dileção ÌINE-WSV/ insericla quase que totahlentc elr r.ochas cla lìácies
Pirituba e exibe contatos bruscos ou transicionais com as clenais fácies do Maciço Cantaleir¿.

Os litotipos desta fácies são calactelizados pôr su¿ì matriz cinz-a-esverdeada, rnegacr.istais de

nic|oclínio tóseo, lèldspatos potítssicos esbtanquiçados dispclsos na matriz ou inclusos nos lnegacrisräis,

sullètos abundantes e:n plauos de frâtula, intensa epidotização e for.te altcração rientérrca, conr

saussulitiz-ação, sericitização, clot.itização, car.bouataçâo e zeolitização.

As loch¿s tôm cotlposição ptedominante monzogranítica a glanodior.ítica e, su bordi¡aclarlen te,

ocolrem monzodiorito, glanodiorito, qu aftzo-diorito, quaftzo-rror.ìzonito e sienogr.anito, por vezes

enl iquecidos em biotita tnouzogt anito, Como accssór'ios estão ptesenles miner.ais opacos, titanit¿, irp¿rtita,

zilcão e alanita, os dois últimos pr.eselttes no monzogranito.

4.5.4 3 l¡ácies Porfiróide Cinza Azulacta - Tipo Canivete (Npycc)

A ocorlência clas rochas desta fácies |estringeur-se à bolda nol.oeste clo Maciço CaDtar.cir.a, que

está delimitada na terminâçãô nordeste do mapa geológico, onde ocorrem em colìtâto b¡'sco a

tlansicional cou as fãcies Holtolândia e Pirituba e são intrusivas nas lochas supracrustais clo Grupo Ser.r.a

do ltabetaba, selìdo que, mâis a llot.deste, o cotltato é tectônìco.

As tochas são maciças e têm megaclistais de microclínio cinza-azulado a ciuza-clar.o

¿rleatol iamente distribuídos. Pt'edomina monzoglanito c glanodior.ito ó subordinado, mas também ocor.reur

var'ìações parâ tonalito, quartzo uronzorlío|ito e sienogranito, () plagiocliísio tem, fi.eqüenterÌre,)te,

contposição albítica, e a biotita é um conslituilìte irnporlante, Como acessór.ios ocol.r.ern titanita, lrinerais
opacos, alanita, apatita e zircão.

4.5.4 4 Fácics Inequigranular Cinza - 'l'ipo Ilortolândia (Npych)

Essa fácies aflora como ulrì corpo delgado, em forma cìe "V", e rcpresenta, possivelmentc, f¿.ì.cics

de bolda de inhusões met'ìores.

Os ütotipos têm col cinza-clara a média, textula ilìequigranular orientatla, gr.anulação tné¿ia a
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grossa e Podeln, às vezes, possuir tatos megactistais de microcÌfuio. Esses Íolnam-se mais frcqüentes ¡as
proxìrnidades com os tipos porfiróides, indicando colìtatos transicionais.

Os litotipos principais são nonzogranitos e granodioritos, ambos ricos em biotita, com tonaÌito e

qualtzo monzodiorìto subordinados, Cal acteristicamente, apresentam plagioclásio mais cálcico,

geralmente conì composição de andesina. Possucm ainda epídoto, mine¡ais opacos, titanita, apatita, zir.cão

e alanita.

4.5.5 Maciço Granitóitlc Ibiúna

Al'lol¿ llo extlemo sul da área, a paltjr do início da Zona cle Cìsalhalncnto 'llaxaqual.â, e está

inteldigiLado leclotlic¿ìtnet)te colrl rochas metamórficâs clo Complexo llmbu. A individualização de fírcies

na escala l1250,000 deve^se a JANASI er nt. (1990).

Na região de estudo aflorarÌ ¿ts fácies ltapevi e Itriúna (ou Santa lsabcl) sob a ¡orura de cor.pos

alongados segundo ENE-WSW devido ao intenso cisalhameuto, que fez com que â maior.parte ¿as ¡ochirs

se tlansl olmasseln em milonìtos,

Suas principais c¿ìl.âcterísticas são:

4.5.5.I [ácies Itapevi (NPyiir)

É constituírja pot tochas cinzas, foliadas, equì- a inequiglanulares e de granulação média a fina,
comulnelìte muito defbl madas. Ocorrem tipicamente como corpos lam.inares cle espessur.a clecamétrica

iut|oduzidos Dos xistos e gnaisses migmatíticos do Complexo Embu.

A composição predornittattte ó utonzogranítica e tel.n biotìta como único náfico. Titanita e alanìta
são abùnd¿ìlìtes e, corro acessórios, estão plescntes minerais opacos, apatita e zircão, aléfir rje epídoto e

llr¡olitu collo rnincrai¡ hidl.c.rlcr.rnais.

FERRIIIRA ( 1 991 ) descreveu litotipos desta fácies com textura podir'ítica, con mat¡iz escul.tr de
gtanulação fina a muito fina fbliada, e com biotita, qualtzo e feldspato esverdeado, Os cristais clc

leldspato Potássico rosa subeuedrais getalmente variam entle 3 e 5 mm, l.aranel.ìte atingindo z0 mur, e

são colìuns veios e diques pcgmatíticos cotr espessurâ máxima cle 20 cm,

4.5.5.2 F ácies lbiúna (Npyiib)

Aflora enl toda por'ção sul da ár'ea e está p¿ucialmente lecoberta pelos sedinrentos cla Bacia cle São

PaLrlo, Forall feitos poucos levarìtâmer'ìLos eln calnpo uessa legiìo, c os rnapas existentcs esLão elr] escala
pequena, ittcompatível conr a escala do ntnpa clo ANEXO V. Desra folma, é muito provável que outr.os

lìtotipos também ocotram associados, especialmcnte migmatitos, guaisses e xistos do Complexo lÌnb,.
As tochas típicas desta fácies são blotita-hornblencla grar)odiorito e monzoglanito ¡:or.fir'írrcos,

com megacrislais de felclspato potássico freqüeutelnel]te alcançando mais de 5 cm de cor.¡primelto. A
esfruturâ varia de rrraciça a porfirocl:ístìca conr matti¿ pr.ototlilonírica, e podem ocorrcL euc[avcs
tlict ogt anulates e colpos dioríticos suboldinar.los. O feldspato potássico ó pertítico e apresenta inclusões
de plagioclásio e biotita, e a matriz é eqniglanular:, de granulação nrédìa a grossa, o plagioclásio terr
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colnPosição de andesina-olìgoclásio, a hornblenda predomina nos litotipos rnaciços e â biotita aumepla

sua col'ìcentração nos tipos lnais defo|mados e com maior índice de col. Como minerais acessórios, estão

presentes titanita, alanita, mâgnetitâ, apatita e zilcão, Epídoto e clorita são abundantes em aurostl.as rrais

delblmadas,

4.5.6 Turlnalina Granito Pe rus

O Tulmalina Gtauito Pelus constitui pelo û]enos tleze pequenas bossas intrusivas llos xistos

pelíticos do Gtupo Scrta do lLaberaba, distlibuídas no bairlo hol.nônimo. As clìmensões clo cor.po nr,,rirr

estão ao redor de 300 lnetros de diântetr-o.

I)as fhcies distinguidas por AZììVEDO (1997), três delas aflorar¡ e forarn inclividualizaclas no

mapa geológico, pledominando amplarnente a fácies bandada, quais sejatn:

4.5.6.1 !-ácies Bandarla (Nlryt¡rb)

É composta por rochars corÌl bandealnelìto bem defìnido, dado pela alternância r.ítmica cje lejlss

clalos e cscutos, com espessurâ entre 1 e l0 cur, gladacionais, quar tzoJèlclspáticos c ricos em tur.r¡ajina,

São comuns sistemas de doblas compìexos.

As tochas lêm con'ìposição ptedominantemcr'ìte grarlodiorítica, corl variações p¿ua toralito rl

quartzo-mouzodiolito, São leuco- a hololeucocráticas, equiglanulares finas a gr.ossas, com tu¡.ìl¿rlì¡¿ì

ncgla selÌlpre plesel]te que podc alcançar: l5 o/o tlo volurne, G|anada e apâtita são acessór.ios fì.eqüentes.

4.5.6.2 Fácics Pegmâtóide lntcrna (NPytpi).

OcoLte como bolsões ató clecamétricos, veios ou corpos irregulares, ou ainda colno diqLrcs e.rll1s

llas ìntl.usões oude ptedominam os litotipos bandados. Restringem-se aos corpos clelimitados a sul rlo

Morro de Pel'us.

É corrposta por turmalina pegmatito leucogranito de granulação grossa a muito gr.ossa, com

plagioclásio ausente ou muito suboldinado, Granacla e âpatita podeln estâr presentes cotno acessór.ios.

Valiattt pala siettograniros a álcali-feldspato granitos, com o plagioclásio gradatìvamente mais LaLo nos

Iitotipos rnais glossos,

As rochas desta fácies dìstinguem-sc das delnais por apteseutalem turmalina verde e r.ósea. Em

fi'âturas e eln pequenos bolsões é cortur.n â ocorrência de minerais secunclár'ios, corno argilo¡rine¡ais c

rurinelais uraníferos (ATENCIO & HYPóLITO 1994).

4.5.6.3 Irácics Pegmatóidc lìxterna (NPytpe)

É folmacla por veios e diques eui colpos cla Fácies Banclada ou nos xistos pelíticos do Grupo

Set|a do ltaberaba, Tôm espessura decamétrica e podcm atingir até 150 mett.os de compr.irnenlo,

parecendo conttolados por fallias de dileções NE-SW e NW-SE. As rochas são homogêneas e rnaciças,

aplesentalr textufa inequi- a equigfanulal c são constituíd¿ìs por quartzo, feldspatos, tur.nalina. granadir,

muscovita e apatita.
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4.5.7 Granito Morro de Pcrus (NPyrnp)

Aflora como matacöes l1o morro homônimo, onde ocupa umâ álea com celca 300 metl.os de

diâmetl o.

As rochas são maciças, coln tipos porfiróides nas bordas e inequi- a equigranular.es no çenrl.o,

onde mostranl glanulação rrédìa a grossa (DANTAS 1990).

É cornposto pelas 1ãcies Porfiróicle Creme, constituída pol leucogranito semclhalìte ao 'fipo

PiriLuba, lnequigranular Mosqucada, folmada por leucomonzogrânito fino a médio, Equig¡anular

Mosqtteacla, tambétr com conrposição lencomonzogranítica, por'óm cle glanulação gross¡ì c co¡l
câractelísticos agregados espalsos de biotita, e ApÌítica, quc ocorre sob a fon¡a cle bolsões itr.egu)ar.cs e

vêntrlas ceutimótric¿rs.

são compostos pol qualtzo, n.ricroclínio e plagioclásro, alén de granada, âpatira, zircão,

maglletit¿ì, ilmenita e helnatita acessórios. Tipicamente, possnem pirita, pirrotita e calcopir.ìta

rcl¿ltivârÌente âbtlndal]tes.

4.5.8 Slocks Glaníticos Tcvcré (Nl,yt)

Afloram a ltol te dâ lìodovia Caslelo llLauco nas pr:oximiclacìes ile Ar.açarigüana, e forarr
descritos pol I-IACI(SPACHER ¿¿ a1, (1992b, 1996) corno intrusivos no contato entre os xisros clo G¡upo

Setta do Itabcral¡a e os rrel.alrittìitos da Formação Estrada dos Ror¡reir.os e cortados pela Falha Doninhas.

BERGMANN (1988) já havia descrito parte destas rochas muito foliaclas, e ¿rs considerou cor¡o
glanitos e gnaisses com texturas proto- a ultraniiloníticas. Parte da rochas preservam ainda r.clíquias cìe

textulâs íglleas, sendo classificaclas cor.no gnaisse blastomilonítico com muscovita e [riotita xjstos

intercalados, além de biotita gfanito porfìroclástico de glanulação r¡édia. HACKSPACHEIì at at. (1996)
vel ificaram ainda rochas com cornposição sienogranítica com biotita subordinada,

Neste tlabalho, o corpo foi velificado como composto por três s/ocks elípticos rnenor.es, cour

eìxos lnaiores entle 1000 e 1500 lretros, intlusivos na Unidade dos Xistos Pelíticos da For.mação Mor.r.o

¡l¿ Pedta Pleta A lrorte, são alctados pela Falha Doninhas, que iiepal¿r o Grupo Scrra do ltabet.aba clo

Grupo São Roque,

4,5,9 Stock Granítico Ponundr¡va

Parte do r¡oc¿ foi cartografada ua porção NNW da área, onde apreseuta cerca de 3 km de largur.a

e de onde ranlifica-se Para sudoeste ern dois corpos com larguras de 750 e 1500 metros separ.ados pela

[Jnidade Metapelítica da Formaçâo Piragibu.

Sua colocação parece ser colttrolada por zônas de cisalhalnento, como sugerido poL seu fornralo

alongado (HASUI er al. 1969, NASCIMENTO & RUEGGER 1986, BERGMANN 1988), e é afcta<jo pol

ramos secundários das zonas de cisalhamento de Maifinque, Araçarigüama e Mono Grande,

Os colÌtatos com as encaixantes, quando não tectônicos, são disco¡dantes e int¡usivos, Duas f¿icies
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foram ìndividualizadas por NASCIMENTO & RUEGGER (1986) c ALMEIDA & MoyA (1986), quais

sejam:

4.5.9.1 Fácies Porfir'óidc (NPypp)

Ocotre na potção sudeste do ,çlock e nas paftes mais poupadas pela milonitização. As r.ochas são

semelhantes às do Tipo Pirituba. Possuem megacristais de feldspato pot¿íssioo com ató 2 clr de

complilrento que podem perfazer'30 ¿/o do volulne dispersos em r.natriz inequigranula¡ méc1ia a grossa,

em gelal esveldeada devido à epidotização.

Os litotipos são leucocr¿iticos e rÌaciços, l¡as mais comunente possuem eshïturas cataclásticas e

miloníticâs na holda srrrlcste do cot'po (PO ó3, RP 1256), onde ocorLcm pr,otomilonitos porfiróicles,

locallnente ocelates, que g|adam pala ultranilonitos, por vezes tão rècristalizados que geram filonrros que

podem ser conlindidos com os milonitos rje metassedimentos, colììo no ponto pO 07.

Pledol.ninatl urot.tzograttito e sienogtartito, mas glanoclìorito tanìbérr ocorre sul¡or¿lin¿rclameltte,

todos com megacristais de micloclínio, iìs vezes Pertítico, com inclusões de plagioclásio, Na matrìz- os

tcotcs de plagioclásio e de feldspato potássico são semelhantes, o qùartzo compõe menor volu¡re e

tâll]bém estão Presentes biotita e, nìais lalanìente, muscovita primár'ia, Os feldspatos estão it]tel]salneDte

saussuritizados ou sericitizados cievido ao hidlotelmalismo ¿rssociado ao cisalhal.nento, Ëll r.ochas

forterl'ìelltc r¡ilonitizadas, a muscovita pode lomar-se o pr:incipal constituinte, tendo clol.ita e epíc1oto

associados, Colno acessótios, fotatn vcrificaclos l.ìì¿ìgnelita e pilita (fi.ec1üenternente limoniriz-aclos),

titânitâ, zilcão e, ocasionalmente, alanita,

4.5.9.2 Fácies Inequigranular (NPypi)

Al'lota nas regiões notoeste e centlal do srock, e foi calacterizacla como posterior à F¿'ìcies

PoLfiróide poI NASCIMENTO & RUEccER (1986).

É constituída por- granitóìdes leucocráticos amarelo-esbranquiçados, inequigr.anular.es e cle

gtanuÌação média a grossa, maciços a incipienternente orientados ató pronunciadarrente foliaclos n¿rs

proximidades de zotlas de cisalhamento. As cornposições são semelhantes ¿ìs rochas da Fácies porf'lróicle,

ptedomìnando lnol)7,o- ¿ì siettoglanilos conl tcnl.ìos grlnodioríticos rÌrenos coll.ìurìs, O quârtzo ¡l.eclonrina
nas polções mìlonitizadas e ó suboldinado nos litotipos isótlopos, inclicando siÌicificação e/ou lixiviação
seletiva de álcalìs pelos f'luidos hicllotelmais associaclos ao cisalhanento, Minerais opacosr uparrr¿,

titani¡a, zircão e turm¿ìlinâ são acessórios e biotlta plilnária pode estar ocasiouâlmente preselìte, Epído(o,
clotita e sericita,/lnuscovita são freqüentes e:¡ rochas milonitizadas ou catâclasadas, senclo que a últrna
pode ccrnstituir' até 20 o/a tlo vÒlulìle em r.ochas mais cleformarjas.

4.5.10 Stock Granítico Guaxatuba - Pica-pau (I,Syg)

Ocotre na extrcmidade uotoeste da área, onde constitui uma faixa cle litotipos iutensalnente

foliados elnbutidos na Zona de Cisalhamento ltu-Jundiuvila. A sul, está em contato tectônico col¡ os
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metapelitos da Formação Piragibu, através da Zona de Cisalharnento Morciras e, a norte, com quartzitos

feldspáticos da Formação Japi do Complexo Itapira.

A denomìnação Guaxatuba é devida a HASUI ¿r aL. (1969), mas OLIVEIRA cr al., (1992b), ao

relatatcm a existência do corpo gtanitóide preseute no corìtâto entre âs zonas cle cisalhamento It¡-
Jundiuvira e Moteiras, o denominat am Grânito Pica-Pau. Aparentenente, trata-se do mesmo corpo, razito

pela qual foi aqui denoninado de Gùaxâtubâ - Pica-Pau.

Quando não catacÌasâdos, tônr coutl:osição sienogrzurítica, são r'óseos, equigranular.es a

inequiglanulales, com glanulação média e estrutula maciça.

Con.ìulrente são ¡rtotomiionitos c inza-es vel deados de granulação rnédia, com polfir.ocl¿stos

ocelares de feldsPato potássico ceutirnétrico (MV 1033), mas não faltam ultlamilonìtos linos cinzas co¡r

porfiroclastos ltteuoles e mais LaLos folterìellte estilados, ou câtaclasitos cinzas. São couìpostos por

feldspato potássico pertítico, oligoclásio e bìotita, alérl de se¡icita, epídoto e clor.ìta.

A semelhança destâs lochas cour as dos macìços São Roque e Itaqui fcz que HACI(SPACHËIì ¿¡

al. (1992a, 1992b) os intetpretâssetr como contempol.âueos,

4.5.11 Stock Granítico Itaim (NPyi)

Constitui uln pequcno corpo intrusivo nas unidades Metaconglomer'ática e Metar.coseana cla

Folmação Mono Doce nas proxiurìdades da sede da Fazenda ltayhe.

COU'IINHO (1972) consideroù o srock colr.ìo composto por glanito porfir'ítico Tipo Pir.iruba e

CARNEIRO ( 1984) o associou à Fácies Canrar.eira.

É folmaclo pol biotita gtanocliolito porfirítico cinza-estrranquiçado, com matriz iriequigranr.rlar.

módia a grossa tenuemente orientada, Os megacristais cle microclínio têm cor creme a l.osada, são

colìlumeÌìte pel títicos, ¿ìtilìgem ató 3 cm de oomprimento e contê r inclusões de biotita, Na matl.iz

predouitta plagioclásìo, com feldspato potássico e quartzo subordinados, A biotita é ver.de, ocupa ao

ledot de 10 o/o do volume da tocha, e está contida na foliação dos litotipos olientados, 'Iitanita e ninelal
opaco cúbico ocorrem collìo acessórios coD]ur]s, enquanto que alanita, apatita ô zir.cão são lì-ì¿ris raLos.

Como ninetais deutéricos, ocorrem epídoto e sericita.

4.5.12 Stoclr Glanítico Juque ri (NPyj)

Fo¡nla unta pequel'ìa illtl'usão ovalada situada na teuÌlìnação noldeste cla ár.ea, em Fr.anco da

Rocha, seccionada pela Falha Juqueri. A rochas possuem estl'utut'a maciça na região centraÌ clo cor.po e

[orDam-se grâdativamente lbliadas e cataclasadas nas boldas en] cot]tato com os filìtos do Grupo São

Roque,

Predonina monzograttito cinza-claro inequiglanular e de granulação fina a urédia, De acol.¿o co¡.1

DANTAS (1990), tem como cor'ìstituintes ptincipais quartzo, micloclínio e plagioclásio e¡ì reoLes
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semelhâl)tes, e biotita em quantidâde bem subordinada. Minerais opacos, alanita e apatita são os

acessórìos princìpais, enquanto que epídoto, clorita e sel.icita são hidrotetmais,

4,6 Neoproterozóico a Iìecente

Mni[o elnbora cieva haver zon¿rs de cisâlhamento na área com evolução que l-emonte a per.íoclos

n.raìs antigos, a plincìpal lìovitÌeltação lectônica ocorreu na tlansição Neoproterozóico/Fanel.ozóico,

con reflcxos ató os dias de hoje, Pol este lrotivo, optou-se pelo título antcrior,

4.6.1 Zonas de cisalhame nf<r

As zoll¿ls de cisalha:trellto lbtarl aqui considelacÌas colno selrclo estmtllr.as que con.rpr.ee¡rJepr ur¡
grande nútllero de falhas concentr'âdâs ern Ièixes, prociuzinclo rnilonilização e câtaclase cm urla faixa
relativamentc lalga.

Dive¡sas zonas de cisalhamento têm sido nrapeadas na por'ção noroeste da cicJade cle São paLrlo.

¡roderrdo-se destacar os rr'âbalhos de HACI(SpACIIE\\ et at. (198g, 1992a, b), DANTAS (1990),

Iìlrl{lìllllìA (1991) e JULIANI (1993).

Âs zonas de cisalhalÌletìto obselvadas na tegìão cot'ìcen{r'am-se p)'efelenci¿rlnreltle rìo cor)tato e¡Ll.c

os traciços glanìtóides cotl as rochas suptacnrstais, Isso ó deviclo, iniciâlmente, ao fato de âs zonas dc
cisalhamento cor]stituír'en] sítios prefelenciais de colocação cle magma, aincla quando ativas
(I-IACKSPACIJER et aL l993a, WBRNICK et aL. 1993b), Posteriormenre, a conri¡uiclade das

lxovill]entações colìcentriì a defolrlação llas bordas das massas graníticas consolidadas, quc aca.lram por
se constìluítem em blocos rígidos, conha os quais são comprimidas as suprâcrnstais, ocasionando alívicr

das tensões âtrâvés de zonas de erlpurrão e de tr.anscorr.ências,

Por outto lado, os plodutos do cis¿¡lhar¡ento de rochas graníticas são, geralmente, relati varÌ1er.r te
lrìellos afetados pelo intenrperisrno qùe os de metassedimentos, ton'ìatìdo seus aflora¡.uertos
pt opot cionalmente nrais freqüentes, São tâmbórr mais facilmente iclentificáveis macroscopicarrenre que

os filitos, facilitando sua calacterização e¡Ì campo, raz-ã.o pela qual há uma tendêncìa de pr.e¿omìuância

de zoras de cisalhamento e de falhas nas'och¿rs que compõem os maciços graníticos,

As zonas de cisalhamenlo identificadas na ár'ea são aglupacias segunclo suas cal.âctcl.ísticâs de

rnovinrcntuçào lelutivl. quais sejlln:

4.6,1.1 De crnpurr'ão

Ilstas são identificadas pela plirneira vcz lìesta pcsquisa como estruturas extensas c iprpoltantes

na legião. De nrodo geral, são semelhantes às zonas cle empurrão clescfitas por JULIANI (1993) Da r.egìão

da Serla do ltabetaba, onde, de modo análogo, são parcialmente responsáveis pela colocação do Grupo

São Roque sobre o Glupo Serr.a do ltaber.aba.

As z.onas de eurpurtão são r¡eihol observáveis eln aflorameltl.os e em testemunlìos cie so¡clagens

da base clo Morro Doce, como porções pleservaclas pela transconêÌrcia superposta nos flancos do Mo¡.o
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do Polvilho e na base do Molro Doce (Prancha 04/foto D), eln xistos da região clo bairro Várzea do

Souza, na base de t.netarcóseos e de metarritimitos na Fazenda Itayhe, na base leste do pico do Jaraguá, na

Iìodovia dos Bandeiralìtes, e cm diversos aflorâmentos do contato norte clo Gmpo Serra do Itaberaba corr
o Grupo São Roque (Prancha O2lfoto B), Lrtelnamente aos glrpos, mais especiahnente no Gl.upo Se¡r.a

do Itabelaba, são tambétn co[ìuns zolnìs mais ou nrenos extellsas. Em outros locais, foram infer-idas por.

lblointerpretação e pol nítìdas d escontinu iclades nas atitudes clas cal.nadas super.postas e sotopostâs.

Collstituem zonas heteLogôneas, com forte varìação na intonsidade cla defor,n¿çiìo, cor.u

esPessulas usualmente supetiotes a 100 metros e geometria anastor¡osacla. Coln o afast¿ìmel.ìto d¿ìs

lcgiões mais deform¿das, âs zonas milonitizadas touìam-se Íncnos espessas e rrenos fteqrientes, ató

lestalen.ì corro zollas corl'ì poucos ceDtímetros de espessuta e cor¡ formas tamificadas,

As âtitùdes âplesetìtalr pouca vatizrção e os mergulhos valiam cle baixo a r¡ódio, col¡ù¡1rerìte l)âra
quadlâllles ollostos, indìcando doblâmento âberlo sullelposto ou, mais provavelmet]te, ondulações
causadas pelos rnovimentos finais assocìaclos ao pr'óplio esforço tectônico. Atitudes suborizont¿rjs são

comuns e' trlais taramente, ocottem metgulhos mais altos, especiathlel'ìte èrn zonas afetadas pelas

transcouências supel l)ostas,

No col.lt¿ìto lìorte, orcle as tt a ltscort ênc i¿rs são muito intensas, pleclominar¡ falhas illvcl.sas. con.l

Jineações l¡ìnelais e de estil¿ìrì.ìento de qualtzo inclicaldo novilrento gelal para nol.te com var.iaçoes par.a

nordeste e lloroeste. Localmente, vetificam-se tendências cle baixo ângulo na lilleação, inclicanclo f,or.te

colÌìponente trallscorlente no lnovilnellto final, ou basculamelttos, ulrâ vez que aflor.arnentos pl.óxjlì.ìos

nlostram-se subol izontalizados.

Nos fÌancos do Morro do Polvilho, csta foliação preservâ-se dentro de milonitos associâdos ¿ìs

tlanspressões relacionadas â tl anscorrêltc ias ) quc gelam falhas er¡ flol positìvas, Nos xistos me¡os
al'etados são cotr]uns doblas lecuml]entes com o flanco inve|so rompìdo (Prancha 04/lbto Il), e dobras

int¡afoliais cortadas por milonitos de baixo ângulo, corn calâctelísticas mais rúpteis, onde são freqtjentes

¿Ìs estnìturâs S-C indicativas cle deslocamelltos pata nol.te.

Grandes aflotamentos de filonìtos dobr'¿dos de baixo ângulo cle mer.gulho for¿rm obsel.vaclos

cortados pelos milonitos da Zona de Cisalhameuto Taxaquara,

A rocha típica ó um filonito colrumcnte larninado, colìstituído pot lentes estirâdas de diversos

lltotipos e de quartzo-de-veio, com paragêneses compatíveis com a fácies xisto-ve¡de. Esses filoniros

estão quase sempte muito altet ados, c podem se| confundidos com filitos do Gr.upo São Roque, dos quais

se distingtrem pela ptesença de rcstos de estaurolita e silirnanita, Podem apr.esental. dobl.as iutrafoliais
pcqùerì¿rs, coln eixo um pouco deformado, que parecenì g|adar para dobras em bainha, e esL¿io

freqücntemelìte alètados por dobras assirnétricas abeltâs, corr ünì fìaca clcuulação ou clivagem de fì.at¡ra

associada, com indicação de nrovitrenl.ação no meslÌro sentido das estl'uturas do 1ìlonlto, Muito
comumente vetifica-se l.lullcilmeltto do filonito pol milonito de mcnol espessura, com atitudes ulr pouco

dilèlenciadas, Esses l¡ilonitos foram verificados platicâmelìte em toclos os litotipos, r.r.r¿ìs parcce¡1
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Predominar nos lnetassedimelttôs tufíticos que, por aptesenta[eln compôrlamento lnuito plástico, podeur

ter concentrado as deformações (Prancha 0l/foto E).

No colìtato norte entle os Srrpos Serra do Itaberaba e São Roque ocone utrìa extensa zonâ cle

filonitos geralmente verticalizados pelas tlanscon€ncias, embora ainda sejam encontLadas ¡ror.ções cìe

baixo ângulo coni indicadotes cinemáticos que calacterizam o empunão, que encaixam lentes com vi'¡.ios

lÌletlos de espessura de milonito de gr.anìtos.

A estl utura geral da zona dc enpulrão perrríte interpretar a principal ár'ear de ocorrência do Gr.upo

Se|la do Itabelaba ao redor do Gtanito Tico-Tico como urnajanela estrutural, mas as zolìâs cle ernprr¡r.iru

tent continuidade r¡¿ris ¿r sr¡l clo Glanito ltaqui, podendo co¡stituil.-se em unÌa estluturâ teclôllic¿

importante no Pré-Cambrialo clos ar,redores cle,São paulo.

Locall.nente, fotam observ¿rdas falhas de empünão com espessuLa clecimétrica coLtancjo os

nliloni¡os das lransconêncìas, que devem estal associad¿rs aos rnovimelltos transptessivos l,anerozóicos ou

até meslìo ceuozóicos.

4.6.1.2 ï'ranscorrentcs

a) Zona de Cisalhatnento Taxaquara (ZCT)

A Falha Transcotrellte dc T¿ìxaquala, situada uo cxtlemo sul da iírea, foi clefinida por. llitNNlljS
ct aL (1967) e redefirlida corìro zorlâ cle cisalh¿unerto por I{ACKSPACHER et at. (1988), possui direção
gelal E-W, secciona os granitos São Roque, Ibiúna e Itaqui, litotipos do Grupo Ser.r.a clo ltaberaba e c1o

Complcxo Embu, e é parciallnente lecoberta pelos aluviões do rio Tietô a leste,

Cat acteristicalnellte ocollem várias fases de deforrnação, evidenciadas por milonitos subvel.tìcais

que cortam os milonitos anteliores (Prancha 04/foto F), As liucações de estiramento são subolizontars oLr

coln mergulhos suaves a médios uos milonitos mais anligos, e tendem à reta de lnaior mergulho ¡os mais

taldios, indicando fortes escapes de nrassa nos últimos evetìtos oLt teativâções.

Na por'ção sw da ár'ea, nas proximidades do baiflo são João Novo (SA 11l r até sA I l l4), os

litotipos do Maciço Granitóidc lbìúna folam transformados ern protomilonito e milonito, corì os

nlegacristais de feldspato potássico fol temente estilados, conferilldo às lochas textura porfir.oclástica. No
contato dos grauilos com as suprâclustaìs ó comum verificar'-se milonitos ou ultramilonitos bandaclos ou

laminados, com intetcalações dc leitos r¡icáceos, tufíticos ou glafitosos altel.nados aos lélsjcos corn
quârtzo, feldspatos e muscovita.

Elltre as cidades de Osasco e Ba¡ueti e na Rodovia Castelo Blânco os milonitos cios gr.anitóicìes

lbiLlna e ltaqui são t¡uito lbliados, com polfiroclastos de lèldspato potássico rotacionaclos, por ve7-es

ametldoados. Ultramilonitos estão serÌìpre associados e tôtn glanulação muito fina a fina, são r.icos em

clotita e possuem porfiroclastos de feldspatos rnuito estilaclos. Os planos de falhas estão freqtientelner]te

epidotizados,

No trevo de Carapicuíba pata Barucli (CA 9944) os conglomelaclos da For.rnação São paulo

encoÌltlalÌì-se localmente milollitizados no contato com o Maciço lbiúrra e, eventualmente, ocorrem
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imblicados no granitóide fino e milonitizado da fácies Itapevi, r'ico em bìotita e muscovita, e que exibe

clistais estilados de feldspato de ató I cl¡ de complimento, indicando atividade da ZCT pelo lrenos ¿ìté o

Tetciár'io. Rochas ultlamilon íticas das ploximidadcs possuem falhas invers¿rs e cle baixo âlgulo que

corlalll â foliação milonítica, cont indicadoles ciuemáticos que mostram transpolte de massa para NNE

(Prancha 04/foto G).

b) Zotru de Cisalhantento ltu-Jundiuvira (ZCIJ)

A Zona de Cisalhamento ltu-Jundiuvira foi assim denominada por I{ACKSPACIIEIì ¿l a1.

(1988), incluindo o Falhamento cle ItLr (IIASUl & SADOWSKI 19?3) e o Falhamento de Juncliuvir.a

(IìASUI et aL. 1969). AfÌora na região N'W da ár'ea, onde apresenta direção ENE-WSW e afera os

llìetâssedimentos do Grupo São lìoque, rochas do Complexo Itapira c do ,S¡ock Granítico Guaxatuba *
Pica-Pau.

Nos quattzitos fclclspáticos do Com¡rlexo Itapir'â nota-sc forte estilamento dos grãos cle quar.tzo,

elquanto quc uos filitos do Gtupo São Iìoque as feições de cat¿rclasc são difíceis de seLem otrscl.r,ndas.

nìas esses apl eserìtal.n-se lantinaclos e dobrados ilìtrâfoliâhnente, com tr.ansposição,

As tochas vatiatl de c¿ìtaclasìtos a uìtlamilonitos, mas predominar.n milonìtos de rochas graníuc¿s

c\ clualtzític¿1s e lilonitos de xistos, com estir¿uneììtö e lineações predolnin¿ìnteûìentc suborizont¿lizaclas, A

defolmação é nruito hetetogêr'ìea, corn feições anastomosadas, e falhas mais taldias, normais, inversas e

tlallscollentes são freqüentcs. Outra estlutura le l¿ìtivan.rcllte collur¡ é definida pof zonas de elrpurrato

menores, por vezes muito pouco recristalizadas.

c) Zonas de Cìsallnnrcnto Mairínque (ZCMa) c Morciras (ZCMo)

A Zona de Cisalhamento Maifinque cornprecndc esfeita faixâ r¡ilonitizada junto à borda

ocidental do Maciço Glanitóide São Roque. Essa faixa junta-se, fora dos limites da área, à Zo¡a da

Cisalhâmento Moreitas (I-IACKSPACHER et aL, 19921:), defrnida poI SANTORO (1984), confe¡i¡cto ao

conjunro car'áter: geométl ico anastomosado.

A continuiclade nordeste da ZCMo adentla a área e deforma intensâmcnte o S¡ock Glânítico

Guaxatuba * Pica-P¿ru. ploduzindo plotomilonìLos de matliz cquigranular rnódiâ a fina epiclotizaciit c c¡rr
venulações de epídoto, cla quaì destacam-se porfiloclastos de felds¡rato amendoaclos, Ël¡ inte¡v¿rlo de

lloucos lretros o granitóide protomilonítico tlansformâ-se er¡ ultranilonito de aspecto fìlítico porLanclo

urla lÌlassa ainda mais fina e epidotizada, e os raros porfiroclastos de feldspato potássico presentes estão

muito estirâdos. Estendendo-se pela Sen¿ì da Guaxatuba, imbrica-se com a ZCIJ.

Segundo HACKSPACHË.Iì (1994), a ZCMa afera a borda do Macíço Granitórde São lìoc1ue, ¡as
suâ expressão diminui considet avelrrente a sudoeste clo lio Tietô, Na Estlada dos lìomeìl.os, no coDtato

nor'le do corllo gtalìítico, seus eieitos aind¿r são observados, ol)de un.ì qualtzito fino milonitizado est¿ir ent

col'ìtato conì fìionito de g|anitóicle que ¿ìflola por aploximadamente l-5 metros, e esse toLila-se milonítico

pot urnzr dczetla de lnelos âlltes de pâssâL para tipos cataclâsados pol outros metros, ató a locha ltostrar-

se rnais isótropa (MV 1045).
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d) Zona de Cisalhantento Araçarigüann (ZCA)

A Falha Araçarigüarna foi definida por BISTRICHI (1982) e redefìnida como a Zona dc

Cisalhamento Alaçarigüama por HACKSPACHËIì ¿¡ al. (1992b) e OLIVEIRA (1992a). Situa-sc na

bolda orìental do Maciço Granitóide São Roque.

Nesta pesquisa verificou-se que a zonâ de cisalhamento se distribuì por todâ extetlsão eltre os

rnaciços Itaqui e São l{oque, e inicia colro umar ramificação NW da Zona dc Cisalhamento Taxaqua¡a

(ZC'l), Entletanto, nas ploximiclades do Glanito São Roque parece ser tluucada pela nres¡a zona,

sugerilldo que a ZCA pode set'telativarrcnte mais antiga e reativadâ durante o desenvolvimento da ZC'f.

Devido à aploximação dos maciços São lìoque e ltaqui, causada pelo movimento tlanscorrente do pat

'ZC'I e ZCIJ, o escâpe das suplâcrustais pode ter se dado por componente de empurrão sobre o Maciço

São Roque, mas poucos clados cm carrpo {blam obtidos par.a confilmação dcssa hipótese.

A ZCA defollna os granitóides, produziudo protolniloÌlitos verde-esculos in(e¡san're¡to

olietlÍâdos, por vez-es epidotizados, com prorl'ifoclastos de feldspatos estirados. Entretânto, os útlfimos

podenì âiltda rrantel as fourias euódricas crr faixas menos defolmadas, com fraca Ìotação. Os xistos

pelíticos do Glupo Selra do Itaberatra de modo ger'âl têm, cor.rìo produtos do cisalhamento, filonltos,

especialnrente nas ¡rloxirliclacles do cont¿ìto con ¿¡ intrusão.

Na bolda olielrtal do Maciço Glanítico São Iìoque ocoLre um pequelio.i¡oc¿ glanítico alongado c

cataclasado e que gracla, err direção às por'ções mais foliadas, pala filonito. Anflbolitos r¡ilonitizados clas

encaixaDtes apreseDtam alto teol de biotita.

e) Zona de Cisal.hamento Vila Mcnk (ZCVM)

Situa-se no limitc NE do Maciço GLanìtóide ltaqui e compreende um conjunto tle falhas

transcorleÍìtes que afeta as lochas gralìitóides e, preferencialmcnte, as rochas encaixantes (FEIIIìEIIìA

1991). Aflora lta Rodovia Anhaugüera, oncle geta plotornilonitos l'ìas lochâs graníticas, com orientação

dos megacristais de feldspato potássico e delgadas zonas mais internamente defor.madas.

Ern litotipos do Grupo Selta do ltaberaba ocorrern extensas faixas de filonitos corn do6r.as

intrafoliais e zonas Ìnenos defotmadas que podenr estar brechadas.

fl Zona tle Císalhamento Morro Grande (ZCMG)

Esta esuululâ ocorre lìa borda SE do Stock Glanítico Ponunduva, Foi desclita por HASUI zl a1.

(1969) e NASCIMENTO & RUEGGER (1986), e denorninada por BERGMANN (1988) Falha do Morrcr

G¡ ande. A fácies polfiróide do sfock na legião rnais teotonizâda ó finamente folìada, tem col. vercje, é r.ica

enr epídoto c apresetìta por:fitoclastos de feldspato potilssico ocelares, Localmelìte, estão brechaclos e

epidotizados.

4.6.2 Falhas

Diversas falhas maiotes foram compiladas, lnerecendo destaque lìomeiros (BEIìGMANN 1988),

Mouo da viúva (OLIVEIIì A et al. 1992a) e Doninhas OIACKSPACHER et at. 1992b). uma glancle

quantidade de falhas menores foratn identificadas ou inferidas através da obsetvação tlo desloc¿rmeuto de
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ùnìdades ou por fotoiuterpretação.

Dcntre ¿ìs falhas, um conjugado de direção NW-SE e NNW-SSE constitui um grande número de

falhas Em calnpo não se observam deslocamentos significativos em um úrnico plano, e sil, zo'as
relâtivan'ìellte extensas, com fiaturas ce|radas, que chegam a causar desìooanìelìtos gradativos de centenas

de metros Ìlos col'ìtatos entle unidades, Rm alguns afloramentos as falhas deste conjugado nostr.am plautos

estl iados, getzrlmenle com clclrita, carbollâtos e epídoto, que iDclicam fotle cor¡poÍìente tl.arìscorrente coìlì
dileção de esl'or'ço NW-Sìì,

Gralìde P¿ìrte destas lilhas são nonnais ou inversas e, raLiìtÌlerlte, ocor.renr l¡ilonitos associaclos.

especialureutc nas 1àlhas maiores, citadas auteriot.mente.

4.6.3'fcrciário

4.6,3,1 lronnâções Rcscnde c São Paulo (Tes) e Scdimentos Cor.r.elatos (Tesc)

A liot mação São Paulo aflota rta por-ção SSE cla ár'ea, a sul tla Zona <Je Cisalhâmento 'l'axaqnara, e

seus de¡rósitos torllatr-sc mais esparsos ern dileçño a Barueli, Usualmente. ocoLl.em como cobertu,.âs

llouco espessâs no topo das elevações de tnilonitos e gnaisses.

Nos poucos al'lolalllenlos desclitos constituer¡ alenitos gLossos u muito grossos colll ¡íveìs clc,r

siltitos argilosos ar¡oxeados e leitos conglomeráticos licos ern grânr:los cle qualtzo, qu¿rse semllr.e

subotizont¿rís. Foram depositados por leques aluviais e letrâbalhac.los pol sistenras fluviais, o que pe¡nlre
cal acterizá-ìos como pertencelìtes à Folrnação Resencle, seguldo RICCOMINI ( I 989). Entl.etanro, palte

dos sedimentos pode peltencer.iì For.mação São paulo,

Nos ¿utedores do trevo de Barueri pala Janclìr'a (CA 994) os sedimel'ìtos foraur cleposirados

diretâmente sobre milonitos do Glanito Ibiúna, mas encontram-se afetados por diver.sas falhas, No contato
cstão preselltes blocos angulosos do nrilonito e, locâlmelìte, o conglomerado está imbricado com o

miloniLo, carâcterizaudo reâtivações r,ecentes da zona de cisalhal¡ento.

Vát'ias ár'eas pequenas com sedimeDtos semelhantes aos da Bacia cle São paulo folam
identifìcados em campo ou por meio de fotointerpretação soble a parle sul do Gtanito Itaqui, a lestc cla

Rodovia dos Bandeiranles e a sul da Estrada dos Romeilos, nas ploximidades do Granito Itaqui, dentre

outtos cofpos lnenorcs.

Estas cobe¡turas sedimentales pouco esPessas e situaclas nas pârtes do ropo de elevações cJe

tochas Pté-cambtianas podem set corlelacionadas aos seclimentos da Bacia São paulo, sugerinc.lo clue a

ál'ea cla bacia l'oi nlaior que a atuaÌ. Erìtletal]to, parte clelas pocle perl.encer. aos clepósitos colúvio-

eluviorrates clefinidos por CARNEIIIO (1983), que f'olam assirr considelaclos devìdo à jnsuficiência cje

estlul.ulas sedimentares, pouca consolidação e pequena similar.iclade conr os depósitos típicos dâ

Iìornlação São Paulo. A distribuição dos cor¡ros e a litologia palece não sustental.essa hipótese, rras o

Lelra, por não tel sido oltjeto deste estudo, não será aqui discuticlo.
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Notâl¡-se âinda nestâs cobertulas, em aelofotos, basculamelìtos, pol vezes relativamenle fottes,

eln direções variadas, e fortes desnívcis entre ocorrências próximas, indicando que o principal fator para

Preservação destas áteas deve ter sido tectônico, condicionado pela movimentação relativa cle blocos

mellores entre as falhas,

Localmente, os sedìmeÌÌtos encoÌltlâm-se com alto ângulo de rnergulho e aferaclos por lalhas,

colllo llo afloralnento RP 1245, onde conglourelados e lamitos de leque aluvial estão sobrepostos aos

met¿lssedimel'ìtos da Forrração Estrada dos Iìomeilos, sendo cataclasados por falha rle alto ângulo oblíqua

à Falha de Rome iros,

No aflotamento CB 1146 os sedil¡entos estão colocados sobre filitos milonitizados e brechados

do Gftrpo São Roque, nas proxinridades do contato corn o Grupo Serra do Itabcr.aba. pledominam

argilitos brancos, ciuzas, vett.nelhos e r'óseos, comumente cloblaclos e, por vezes, colr o ac¿ìrrìame¡to

cleslocado pol fallras conjugadas (Pranclra 04/fofo FI), e oconem fatias do filito encaixrclas

teclol'ìicalnet)te nos sedirnentos.

4.6.4 Quatcrnário a Reccntc

4.6.4..1 Aluviões e coluviõcs (Qa)

Os aluviões folanì car'lografados com o uso de fotografias aóreas, não tendo sido clescr.itos,

usualtrente, nos traballìos de catnpo. Nas l¡oldas dos aluviões observam-se colúvios super.posLos.

especi¿ìlmelìte nos vales rnais fèchados, ger.almente incluídos nesta unidade,

Estão associados às calhas dos rios e libeirões, e os clepósitos maior.es estão geralmeute

vìnculados às principais zonas de cisalhamento, como a Taxaquala e a Juncliuvira e, pr.incìpalmente, no

lilrite norte d¿r Bacia de São Paulo, com as t ochas pr'é-cambrianas ilìtellsamerìte cisalhadas n¿r calha clo r.io

TieLô Tanlbótn Iottnant cotpos extelìsos associados aos ríos Barueli e Cotia, enqual.ìto que na altur.a clo

cóttcgo do Itaqui e na confluência clesse com o rio Tietô, os clepósitos quaternários diminuem mujro en.r

tanìanho, devido à to¡roglafia mais elevada do Granito ltaqui.

Na Pârtc nordeste da átca, depósitos rclativamellte extensos associam-se ao rio Juqueri, enrr.c

Caieilas e Franco da Rocha, e lepetem-se na porção centlal, no baìrro cle Várzea do Souza, ollde o r.io

tecebe as águas do libeìr'ão dos Clistais, quc a NNE, nas ploxirnidades clo bair.ro Jordanésia, tambérr

¡rossuì glartdes depósitos. Ourros aluviões de dimensões consideráveis ocolr.em junto ao libeìr.ão

Jundiuvìr'a, na rcgrão NW.

ìim fotogral'ras aóteas obselvam-se, muito llreqüentemerte, nívejs cle paleotelraços pal.cÌalme¡te

erodidos, evidenciando movimentações tectônicas recentes.

A neotectônica apalentelÌrel'ìte plovocou movinentações difer:enciais eDtle vários blocos limirados

pol lilhas, plopiciando a formação de <iepósitos m¿rioles el¡ cletel.minaclas ál.cas,



ctpiruro v

5 PETIIOGRAFIA

5.1 GRUPO SEIìIIA DO ITABERAI}A

5.1.1 Formaçño Morlo cla Pe dra Prefa

5.1.1.1 Unidade Me tabásica (MPSIppmb)

a) Rochas nrctabásicas de origent ígnea

Estão repleselìtâdas etrl essôncia por loclras cuja granulação var-ia de fina a média, sendo r.ar.¿s as

alllostrâs de gtanulação fina ou grossa, São constituídas por hornblenda/actil)olita e/ou honlblenda

vatiando de 40 a lja/o do volume da rocha, com predomínio de composições eutre 50 e 60o/a, e

plagioclásio (30 a 45a/o). Corro acessór'ios podem est presentes epídoto (traço a 3lo), cli¡ozoizita (até,

50/o), qtt'itttzo (- 570, raramente 20ok), trenolitalactinolitâ, titanita, minerais opacos, esscs repr.ese¡taclos

lror titar'ìotragnetita, magnetita e ilmenita (somaudo ató 4%), âpat.ita (< 170, l.atametìte 2o/o), lit]títa,
(ausente âté ral¿lltìelìte 10o/o), cloritzt, (ttaço a 2%) e carbonato (traço a acessório ocasio¡al), aìént cle

zilcão, rutilo, tut¡lalina, cumnriugtouita e sulfeto (pilita) eventuais, e limonitâ,/goethita r.elacionacla à

altelação supér'gena.

Localmente obse¡vam-se rochas de composição mais intermediária, onde o anfibólio ocup¿ì enrl.e

25 a 40o/o do volume da rocha e o plagioclásio atingc aproximadamente 607o. Em raros exemplar.es lrirr

preserrçâ de granada (5 a l5o/o) ou de clinopitoxônio, Estão representâdas por hor.ublenda-

hol nblenda/acfinolita arlfil¡olitos, hotnblenda anfibolitos e, subordinadalnente, hornblencla xistr,rs c

granada-hornblenda anfibolitos,

Essas rochas são formadas por porfiroblastos de anfibólio dispersos em matriz constituícla

essencialmcnte por plagìoclásio com anfibólio subordinado. Os porfiroblastos variam entr.e I e 2,5 mn]

podendo atrngir até 3,5 mm, sendo que relíquias de plagioclásio ígneo podeur var.iar de 0,.5 até 3,0 mrn,

Predomìua, lìo etltanto, o ¡:lagioclásio recrist¿lizado como pequenos cristais gral'ìulares que rnecìem entre

0,1 e 0,5 rnln. Em alguns exenrplares de gtanulação glossa os cristais de anfibólio tôtn até 7,0 n.ìtÌ.

Nesta unidade folam incluídas fod¿rs as tochas rnctabásicas de origem ígnea, senclo clue cocxis[ern

rochas pouco defotmadas, onde, por vezes, são |ecupeladas as texturas blastofítica e basto-su boljtica

(Plancha 05/Fotos A e IÌ), corr aquclas que sofrelam intensa recristalização e cleforrnaçã0, cp que

lestam ocasiollalmel'ìte apeuas os pscudorìolfos dos antigos feuocristais de anfibólio e/ou cle pir.oxênio, os

quais foram substituídos por aglomerados de cl istais de anfibólio (Prancha O5/Foto C). Muit¿ls vezes a

oligeur ígnea só pôde sel estabelecida pelo colìtl.ole efetuado em campo.

N¿rs tochas onde são recupelados lestos de texluras ígneas, pode sel ot¡selvario, ¡lor cxcrl¡tlo. rl

plagioclásio ígneo prismático eln colìtato com anfìbólio em textura intefg|anular (Prancha Os/Foto D) ou
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a fottna teliquiar do tnesmo, que sofreu reclistalização pâra cristais menores (Prancha 05/Foto A).

Nessas amoslras ptedomina a estruturâ maciça e, de forma suboldinada, alguns exemplares podem exibit

rrrnrr oricntuçio ¡r'cfelcncirl do¡ tr:illclris.

As fotmas dos potfiloblastos de anfibólio variam de euedrais a subeuecìrais, sendo alguÌìs crisrars

anédticos. Getalmctlte têm ¿ìs extremidades mal folmaclas a esfiapacìas e apLescÌ.ìt¿ì¡.ì-se

ca l âcteristic¿ììnente manchaclos, com utn núcleo pouco pleocróico de hornblencia/actiuolÌtâ e as borcl¿rs e

aìgutls planos de clivagens fblmadas por holnblenda (Prancha 05/I¡oto Iì), Nos núcleos clc

h oln blcnda/actin olita poclen.r estar pLeserìtes pequerìas inclusões de plagioclásio, quaftzo, minerlis ¡¡:¡rces

que, pol vezes, estão alterados para leucoxônio, euquanto que na borda há ausôncia cle inclusões.

A natliz dessas tochas ó constituída por plagioclásìo lecristalìzado gr.anulal não geminaclo e,

sùboldil'ìâdanlente, por prisrnas metìolcs e por pequenos clistais sutreuédricos a anéclricos cle hornblencla.

Coexisleln cristais de plagioclásio lít.npiclos ou com âspecto "sujo", deviclo plincipalmente à prese¡ça cìc

rninúsculos ctistais cle clittozoiz.ita, que ¿ìpresentam contatos ilregulales, su(ul¿ìdos e, rlais coprur.¡enre,

tetilírleos a poÌigonizados. No último caso estão âuselìtes ou são lr]enos fteqüentes as inclusões,

Os tatos cxemplerres de granulação fiuzt ou grossa são tambóln apt oximadameÌlte equigranular.es,

c os últinros poderr pleselval algunìâ textura ígnea, senrJo observaclo a inter.gr.anular (gabróica).

Entle âs rochas rnenos deformadas pledominam hornblenda-hornblenda/actinolita anfibolitos, que

afloÍam plincipalnìente ltas pr-oxinlidades dos nraciços granitóicles ltaqui e Cantareira e, de fo¡ma

suboldinada, nos anedores do S¡ocl Granítìco Tico-Tico.

Observa-se una gradação das lochas metabásicas com texturas clos plotólitos pLeser.vaclas para

aquelas onde houve intensa rccrisl.alização e a hornblenda/actinolita foi completâlnente substituírla por.

llornblenda. Na transição ainda podern sel observados raros cristais zonados com o uúcleo cle

hol tlblenda./¿rctinolita. Quanto mais intenso o plocesso de lecristalização e de dcformação cl¿rs ¡ochas

lnetabásicas ígneas, tnenor é a quantidade ¡rresente de porfiloblastos de anfibólio, os quais recr.istaliz.¿r;:lr.r.r

en ptismas menoles de holnblenda (Pt'ancha 05/I¡oto Il). Nessas lochas predomina a text¡¡.a

llen'ì¿rtoblásticâ dada pela ol ieutação dos anfibólios.

Alguns exemplales dessas lochas podern apreselìtâr granada subeuédrica (Prancha 05/Foto F) ou

restos instáveis dc clinopiroxônio que plovavelmente corresponclem a diopsídio cristalizado lìa foliação S I

(Pt'ancha O5/Foto G). Quando o plagìoclásio ocorre no intelior de raros cristais de clinopiroxênio

possivelmentc ígneo, pode plescrvâr palte da gemirìação e, talvez, da composíção origìnal, Alguns desses

cristais de plagioclásio mostlam uurâ outra geminação associada à múltipla, geralmente oblíqua a

pclpendicular a essa, sugerìndo ser a gemiuação da periclina.

Estas rocl'ìâs mais tectistalizadas estão pledominantemente tepteseutadâs por hornblencla

anfibolitos e, de moclo subordinado, pol hornblenda xistos e granada-hornblenda anfibolitos distrìbuídos

llos alledoles do S¡¿ck Granítico Tico-Tico, lnas talnbém podem ocorrer próximos ao Maciço Grauitóide

Cantaleila,
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Nas toch¿rs desta unidade h¿1 evidências de quatlo eventos dcformacionais, o segunclo cleles

associ¿rdo a uma intensa reclistalizâção que pode evoluir para um evento milonítico car¿ìctet,iza(lo pot.

uma foliação milonítica. Na TABELA 5.1 podem ser vistas as lelações de cristalização clos minelais co¡r

as rcspectivas f'oliações melamót fic¿ts para os hornbLencla-hornblenda/actinolrta anfibolltos. c ¡t¿ì

"l'ABELA 5,2 pata os hornblend¿r anfibolitos, holnblenda xistos e granad¿ìlrolnblencla anfibolitos.

A 1'oliação Sz, quanclo milonítica, é responsável pela reorientação, r.otaçiìo oll

el)vergamento/ârqueamento de porfiloblastos de anfibólio pré-S1 segundo o plano axial da 52 (Prancha

05/Foto Ii), Iìaramenle, obsetvam-se potfiroblastos de anfìbólio cla foliação S1 em secções basais

palcialmelìte envolvidos pelos porliloblastos de hornblentla orientâcla e lelacionacla à fbliação S,

(Prancha 05/Foto H). A 52 foi responshvel pela lecristalização dos porfirobÌasros cle a¡frbólio e pelo

leequilíbrio dos clislais de plzrgioclásio, possìvelmente de composições próximas à labraclorita o¡ até ul.n

por'tco mais cltlcicas da folìação prévia para oligoclásio-anclesina na foliação 52. Contudo, tambóm l¡ram
observ¿rclos cristais de labradorita relacionada ao evento S2.

As foliações Sr e S,r ocoltem de f'orma testlitâ e associarn-se aos cventos reh omelamórficos.

senclo catactetizadas pela cristalização de tremolita/actinolita, epícloto, clìnozoizita, cloritâ, albita r
quartzo, nlém de ca¡bonato e leLrcoxênio.

Nos hornblenda-holnblencla,/actinolrta anfibolitos as por'ções mais escuras clos porfir.oblastos

malc¿ìm o leequilíb|io na foliaçlio 52 em condições de f¿'rcies antìbolito algo mais elevaclas, enquanto q¡c

os núcleos mais claros podem reptesenlat condiçõcs iniciais menos clrhsticas clo evento Sr, com i.r

aumento do grau metamór'fico denunciado n¿rs bor.clas.

Nos holnblencl¿i anl'ibolitos o clinopiroxênio pocle ocoLrel como cristais anóclricos inclusos eur

porfiloblastos dc anfibólio, trâtando-se ou de fenocristais não totalmente consumidos nos evenros

rnetamóffìcos ou, mais provavelmente, cle relíqr.rias de clinopiroxênio clo primeiro evento metamót.fico

preservardas no interiol dos polfiroblastos cle anfibólio c¡ist¿lizados dur.ante a S2.

Nos gt an acla-hornblenda anfibolitos obseLva-se glzrnzrda euédriczr a subeuédr.ica, zr qnal possui urna

palte centl¿ìl poiquilobllìstica sin-S2 rica em inclusões de quartzo, plagioclásio e ilmenita e borclas mais

m¿ìciç¿ìs mostÌarìdo um crescimento pós-S2 (Prancha 05/Foto F),

Nos hornblenda xist(ls os crisl¿tis menotes cle holnblenda estão otient¿ìclos segunrlo a S,,,, e cheganr

a ocorrer conccntlados em finos leitos acornpanhados de oùtlos ricos em plagioclz'rsio (Prancha 06/Foto

Ä).

Nos hotnblencla-hornblencla/aclìnolita anfibolitos ocorrem fèições catacllìsticâs locais associadas

com deslocamentos tardios sobre porções anteriormente mìlonitizadas, talvez, devido zì colocação clo

Maciço Granrtóide ltaqui nas proximidades, ou ainda, a reativações daZona de Cisalhamento Vila Menk

em níveis mais laros. Os porfiloblastos de anfibólio cstão fraturados e podem ocorrer rejeitos nos cristais

corn venulzrções milimétricâs associadas e que são preenchidas por epídoto.

O quartzo, em gerzrl, ocorle como crìstais mais límpidos e maiores se comparatlos aos c¡istais cje
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plagioclírsio t ecris talizados. Co¡numente tem extinção ondulante e seus contatos variam cle inegular.es até

poligonizados com os cristais rle plagioclásio, sendo que pode ocorlel também nos interstícios clos

pot fìr'oblaslos tle anfibólio. Raramente atinge 20o/o da matriz, Onde a fofiação é mais inte¡s¿r ou

rnilonítica, o quârtzo lecristaliza coùr 1'olle extinção ondulante em formas granular.es alongaclas até

elipsoiclais e paralelizadas à S,,,.

N¿ìs ¿ìllìostlas ortde a cominuição do plagioclírsio ó mais intensa, é comLrm a presenç¿ì cle qua¡tzo e

clinozoizita e, su bortlin ¿rclamen te, cle epído[o c r'¿rros cristais de carbonâtos. Nessa situação, os clistais c]e

plagioclhsio telrdem a aplesental c¿rriiìtel braxial posìtivo, coÌìtatos mais clifusos e irregulares, e o hclice cie

lefiação ó infe¡ior ao do quartzo, sendo caracterizados como cristais que se reequilibraram pa¡a albitar

associaclos rì foliação 53, Localmente é observada a cristalização de albita em venulações ta¡clias,

possivelmente lelacìonada ¿ro evento S¿.

Pot vezes podem ser vistos agregados de blotita nas rochas desta unidacle. O mineral é pleocróico

do castanho-escnro ao vetmelho, sugerinclo incorporação de tìtânio (Prnncha 05Æoto C). pode também

f'ott¡rar cristais alongaclos e associar-se com mineral opaco, provavelmente ìlmenita, enqualìto qlre er1l

ottttos exemplates está presente em venì.ìlações tardias, Localmente está âssociaclo à tr.rrmalina cnéclrica e

possiveis ctistais de cummir:gtonita.

A clinoz-oizita ocofl'e na fbrma de agregados microcristzrlinos, como finos cristais anódricos

disseminados ou como agtegados glanulares maiores, relacionaclos com a foliação 52, gelalmelìte nos

estágios tatcli- e pós-defor.macionais e, nt¿ris comumente, na S¡. Cr.istaliza principalmenre a expensas cio

plagioclásio, substituìudo esse mine¡al por vezes quase que totalmente.

O epícloto em geral ó mais comum que a clinozoizita, mas eventualmente ocorre suborclinaclo.

Eslá plesente na forma dc cristais subeuédricos a euédr icos com pleocloísmo varialìdo prefer.encialme nte

do amarelolálido/incolor ao ama¡elo-esverdeado, ou fo¡mando agregados maiores que aqueles cle

clinoz-oizita. Cristaliza principalmenle a paltìr'clos porfiroblastos cle anfibólìo, Potle estar.relacionaclo aos

estágios tardios da loliação 52, porém ocorrc predominzrntemente oncle a foliação S¡ r.etromet¿rmór.fica ó

mais âtuanle, sendo que em uma das lâminas ocupa, em assocìação com a clinozoizit a, úó. 40ù/a cla matr.iz-.

Pode, ocasionaìmente, cristalizal -se j unto ¿ìs bordâs cle minerais opacos.

A clorita ó letlometâmórfica e cristaliza na S¡, em paragônese com quartzo e opícloto, na bor.cla cle

polfìroblastos de atlfibólio ou ua rnatriz, Mais Lalzunente, ocone junto com carbonato e, eventuâlmente.

associa-se a evenlos c¿rt¿ìcìásticos taldios, preenchendo f¡¿rturas cle rejeitos mllimétricos preserìtes nos

attfibólios. O c¿rrbonato cristaliza a paltil do plagioclásio e pode, ocasionalnìeute, envolver cr.istaìs clc

epídoto, configur'ândo textura poiquilobllìstica. Ocr.rpa até 57o <la r.och¿r.

Os minerais opacos compreendem possivclmenle â magnetit¿Vtitânomagnetita, quauclo

câractel izado o hábito octaódrico, e a ilmenita, quanclo ocorre como crist¿ris subeuédricos a euéchicos

tabulares, pol vczes alongaclos or-t com follas esqì.¡eléticas, Em algunras ¿ìmoslÌ.¿rs os minerais opacos

eslão âssociados ¿r sulfetos.



TABELA 5.2 - Relação (le cristâlização dos minerais nos holnblenda anlìbolìtos, hornblencla

A ilmenita pocle eslar presente como inclusões no ou em contato com o anfibólio porlìroblírsrico,

associada com titanitâ, ora predominanclo, orâ sendo subordinada (Prancha OsÆotos B e C), ou aincla

como pequenâs inclusões na granada, lìm alguns exemplares, os minerais opacos podem estar associados
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a ¿ìgrega{los ÌÌricrocristaliltos de litarrita, mineral esse que tambórn pocle ocorrer sobte ou nas bor.clas clos

porfiroblastos de an{ìbólio folmanclo finos cristais anéclricos ou cristais maiores euódticos.

Apntita cristaliza como ptismas euódticos na mat¡iz granoblástica. A tremolita pocle esta¡ p¡esente

na botcl¿r de alguns porfiroblastos de a¡fibóÌio, e o seu crescimeÌìto relaciona-se às foliações

retl olnetamórficâs S¡ e S+, Pode crìstaliz¿rr associ¿rcl¡r à actinolita, preenchendo microfì ¿rlur.as.

5.1,1.2 Unida<le Metavulcanoclástica (MPSIppmv)

a) Rochas metavulcanoclásticas btisicas

Composicionalmente assemelham-se às rochas da uniclacle anteLiror, Tôm gr.anulação fina a

méclia, ptedominanclo zrquelas de granulação fina, e como minerais essenciais ocoruem hornblencla c

plagioclz'rsio. A hornblencla ocupa entle 55 e 65ù/o do volume da rocha, mas pode atingir 7570 ou, mais

raramente, âté 9070, enquanto que o plagioclhsio compreende entre 35 e 45Vo d.o volume d¿r rocha, senclo

qne localmente pode constituir ap enzts 5o/a. Como mine¡ais acessórios comuns p|edominam epídoto (traço

até 3o/o), clìnoz'oizita (traço até Za/o), qtarlzo (traço âré l0ôlo), minerais opacos (3 ató 670), titanita (ató

l7o), e tremolita (ausente ató zok), Em menor abundância e com conteírclo em ordem clecrescente tenr-sir

apatlta, oâl boÌì¿ìto, clorita e sulfeto, Mais rara é a presença de rutilo, zi¡cão, alanira, biotita, tur.malina e

cumminglonita Cotrespondem a actinolitâ-hornblencla anfìbolitos, holnblentla anfibolitos e hornblencla

xistos,

A tlefiniçãro da origcm vulcanoclhstica destas rochas bhsicas muitas vez-es baseou-se nas

obsetvações cle ci,rmpo, senclo que algurlas lèições estlrlturais e textut¿ìis quo denotam esse carhter l,or.ani

tecupetaclas em algumas lâminas. Conslituem lochas banclaclas, l'ìn¡rmente lan¡naclas ou maciças. Com

exceção clas m¿ìciças, aplesentam alternância de leitos com espessul¿ìs va¡iando cle algr.rns milí¡retr:os aró

2 cm dada por variação composicional e granulomótlica, Ëm alguns exemplares notam-se intelcâlações

cle leitos licos em plagroclásio e outros coustituídos em essência por anfibólio,

Ptedomin¿rm ctislaìs maio¡es cle holnblencla em relação aos cle plagioclásio, os primeil.os medìndo

entle 0,5 e 2,0 mm enquanto que os cle plagiocle'rsìo são menores que 1,0 mm, predominanclo aqueles entre

0,05 e 0,2 mm Nestas lochas a textura nemâloblástica é dacla pela Òrientação clos cristais clc holnblencla.

Dentrc essas lochas, aquelas rle glanulação menol que 0,4 mm finamente lamina<las, por vez_cs

lnostrando um bancleâmento composicional e granulomét|ico, puderarn sef identificaclas como metatutos
(Prancha 06Æoto Il), sendo que alguns exemplzrres são tbrm¿rclos essenci¿ìlmente por. hor.nblencla

(Prancha 06/Foto C).

Nas rochas de glanulação mais grossa fo¡am iclentificados alguns clistais maiores isolaclos e

aglomerados de homblenda que sugerem a ptesença de antigos cristais cle anfibólio ou litoclastos cle

composição básica recristalizaclos, aclmitindo que essas rochas sofreram cleformação e recristâlização

suficientes para obliterar as principais feições vulcanoclásticas do protólito, Daclo o tanlanho dr¡s

aglonretados, algumas podem ser classificaclas como met¿rbLechas,



135

A intelcâl¿ìção de t¿rros leitos ricos em quartzo, principalmente (lelttlo dos metalufos, pocle inclica|

finas deposições <le origem química coÌ'respondentes â ch¿Æs,

As loliações são, em essência, âs mesmas descritas n¿ìs lochas metabásicas de o¡igem ígnea. A

orientâçilo ptefetencieil clos minerais também é clacla pelo segundo evento deformacional, que localmente

pode evoluil parâ uma loliação milonítica Sn,, A S¡ por vezes é r'ecuperada como {obras intrafoliais

formadas pol finos prismas de anfibólios isolados e rranspostos pela s2 (prancha 06/[oto c).
L"ocalmente foi possível caracteriz¿rr uma clivagem de crenulaçiro 53 nos exemplerres nrais Licos e¡r
hornblenda. As lelações cle cristalização dos mine¡ais segundo as foliações metamó¡ficas poclem ser

vistas na TABELA 5.3.

Na m¿ioria dos exemplates destacam-se porfiroblastos de hornblenda em matriz fina a muito fina

cÒnstituída por plagioclásio recristalizado com formas granulares e, subo¡dinaclamente, por hornblen¿a,

que pode ocupat ató 157o. Os c¡istais de hornblenda variam de euéclricos a subeuéclricos. Em algumas

alnostrâs o seu índice de reliação maior, comparado com o do quartzo, parece indicar o seu ¡eequilíbrio

p¿ìra uma cornposição próxima <lo limite andesina-lablaclorita ¿rssociada ao segundo evento

clefotmacìonal. R¿ìramente os cristâis cìe plagioclásio são vìstos com a geminação múrltipÌa. Nora-se, cor¡

fì-eqüência, o início de saussulitização do plagioclásio associada aos eventos retrometamórficos 51 e 54,

tepresentadn pela crìstalização incipiente de sericita, clinozoizita, carbonato e epídoro, Nessa situação, enr

gelal o plagioclhsio está em parte reequilibr.aclo para albita.

coexisrer¡ minelaris opacos mzrioles (- 0,7 mm) com aqueles de glanulação muito frna c

¡nódlicos Alguns clos crislais maioles tôm fo¡mas octaédlicas/romboétìr'icas, cor.responclentlo ¿ì

m¿ìgnetit¿ì, enquantù que outros com tblmas tabulares provavelmente são tle ilmenita. Alguns clestcs

minerais opacos maiores mostram uma incipiente orientação segunclo a foliação 52. Os menores ocoLrem

clissemìnados e, ocasionalmente, formam fìnos leitos ou lentes descontínuas orientaclas prefel.enciaime¡tù

segunc{o a 52 Por vezes, cotìstituem finíssimas inclusões sin-S1e sin-S2 observadas no interior clos clistais

de holnblencla.

Nesszrs tochas, o epídoto é mais comum que a clinozoizita c, por vczes, concentr¿çòcs cle cpícloto

gr':rnulat poclem constituir finos leitos. C[istais cle epídoto presentes junto rì ho|nblencla são stLbeuóck icos a

eLrédricos, Quando clerivado da alteração clo plagioclhsio, ocorre como agregaclos microcristalinos. pocle

tanÌbóm estar prescnte eìn venulações tatdias |elacionadas ao evellto retrometamórfico rla fbliação Sr

constituindo cristais euéclricos maioles, e em microfraturas cle rejeito milimétrico oncle precipita jurrto

com catbonato,

Clinozoizita cristaliza principalmenle a partir do plagioclz'rsio na forma cle minrisculos cr.isr¿ris

aglegados, podendo, por vezesr substituí-lo completamente. Pode estal associ¿rcla â ctistais de titanitâ, c à

altelação cle alanita. Rvenlualmente perfaz até 15% do volume cla locha, A sua cr.istalização esrh

|elacionada tanto à fase final do evento pLincipal 52 como aos eventos tetrom(] tamórlicos posteriores, cnt

especial ao terceiro,
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O qu¿ìltzo, qu¿ìnclo ptesente, em ge|al ó anguloso, Iímpido, e pode ap|esentar extinção onclLrlaute.

Em alguns exemplares, esse mineral fbt ma venulações subconcordantes com ¿ì Sûr, cristaliza p¡eenchenclo

flatul¿ìs, ou aptesentâ clesenvolvimento local de textura mortar relacionada aos eventos catâclásticos

1'l nais.

Titanita, cluando pleserìtc, ptedomina n¿r forma de pequenos cristais anóclricos, e pocle sc

c¡istalizat envolvendo o mine¡al opaco pr'évio na fo¡ma de uma fianja, sugerinclo leequilíbr.io

retrometamórfico. A tremolita é ¿rusente n¿r maioria das amostras por'óm, quanclo observacla, associa-se clc

pleferôncia ao evento ,:etrometâmól f ico Sr, clistalizanclo na borda dos cristais cle hornblencìa ou como

conslituinte da matriz, onde compt'eende primas finos euéd[icos a subeuéd¡icos, cr.istalizaclos tambóm a

expensas da holnblenda.

A presença de clorita, apatita e rutilo é tara. Clolita, quanclo observada, está relacìonacìa ao evento

S: Apatita eslá p¡esente como pequenos crìst¿ris euédricos, enquânlo que o rutilo avermelhaclo varia cle

subeuédrico a anéclrico.

Biotita ocorte como raros porfiroblastos, podenclo ser clerivada cle processos metassomhticos

rel¿rcionados à intrusão do Maciço Granitóide Itaqui, o que t¿ìmbém parece oconer conì a turmaÌina, O

ctescimellto local de anfibólio incolor em plismas radiados e com geminação múltipla sugere a preseuçâ

tÌe crrmmingtonirn rardì- u pós-S2.
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(Js metassedimentos htfiticos ellcontram-se interdigitâdos corn as rochas metavulcanocláslic¿rs

básicas, Afloram quase que exclusivamente como rochas intensamente intemper.izadas, motivo pelo qual

foi encontlâdo apenâs um ¿rflor¿rmento cle rocha fresca. I)entro clo pacote dessas roch¿rs tambóm ocg¡.em
rnÐtatIfbs [rhsicos frescos,.jír clescr.itos acima.

A alnoslra dos metasseclimentos ttìfÍticos compreencle uma roch¿r de granulação fina, cornpost¿

ptincipalmente por clorila (- 94ok) e, subo|clinacl¿rmente, por qualtzo (2o/o), plztgiocltasto (2Zo), rniner.ais

opacos (2o/o), flogopita e epítloto (Prancha 06/Foto D). Petrograficamente corresponde a um clorit¿r xisro.

No exemplar pode ser observada uma foliação milonítica bem clesenvolvicìa, com fì.cqljentes

fbições do tipo 5'-C formadas pelo arranjo das palhetas de clorìta em cristais menores qr.re 0,3 mm, A
clolita é quase incolor, suger'ìndo composição rica em magnósio. No quartzo e no plagiocla.rsio

pteclominam fotmas irregulzrtes, com alguns ctistais mostr'¿rndo formas lenticnlarcs or.ientaclas segLrndo zr

foliação milonítica Sz(S,',). As telaçöes de cristalização cìos mìnerais com as respectivas foliaçocs poclem

seÍ vistâs na TABELA 5.4.

Dos minerais opacos, predominam aqueles com formas tabulares, constituindo p¡ováveìs c¡istais

de ltematita. Alguns desses cristais exibem a borcla avermelhacla, inclicanclo ¿r sua tr.ansformaçào par.a

óxidos e hidróxidos de fer¡o (limonit¿ì/goethita).

'fABELA 5.4 - Relacões do cristati

I3'l

5.1.1.3 Unidade das rochas calciossilicáticas (Ml,SIppcs)

a) Ro c lrus c alc ios silic titic as

Pledominam rochas cuja granulação varia de muito fina a méclia, Dentre os pr.incipais

constituintes minerais ocorLem, com maior ou menor freqtiência, cìiopsíclio, anfibólio com composições
(lesde tlemolítica até actinolítica, e são menos comuns holnblendâ, quattzo, epícloto, clinozoizita,

flogopita e biotita. Turmalina, alanita, zircão, microclínio, titanitâ, leucoxênio, felclspato alcalino
pet lítico, plagioclásio, clorita magnesiana, carbonato e granada são observados ocasionalmente,

O tamanho dos minerais varia de 0,3 a 0,6 mm, sendo que raros porfiroblastos cle clinopìroxênio
ou cle epídoto podem atingil até 1,2 mm. As rochas em geral apresentam alternância cle lâminas até

bzrndars' senclo qtle essas últimas tatamente ultrapassam 2,0 cm cle espessura. Internamente, ¿rs cam¿rclas

poclem estar loliadas ou prevalecet um atlanjo maciço, Muitas vezes o limite dessas estrutur¿ìs ó mal

uIíticos (clolita
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dcfìnido, obsetvando-se lâminas e banclas clescontínuas, que evenlualmenle tambóm poclem estar

interrompiclas pol or.rtras com granulnção e n.rinelalogia clistintâs, refletindo as variações hercladas cìo

prolóÌito,

Nestas rochas puderam ser recnperados lrês eventos deformacionais, sendo que o principal cleles

cortesponcle à S2, As relações tle ctistalizaçãro dos minerais com os eventos defb¡macionais euconrlârn-se

na TABELA 5.5.

As vatiações mineralógicas e a disposição dos minerais se Lefletem ua textura, que pode rnutla¡

bLttscamente entre âs camad¿ìs. DentÌ'e âs mais freqüentes, predominam ¿ìs textur¿ìs granoblástica â

nematobl¿istic¿r, deviclas aos zrttanjos cle ctistais granulares cle clinopiroxênio c cle epícìoto cltstl.ibuklos

sem orientação pretèrencial, no primeiro caso, e zì orientação clos mesmos, no segundo, Em outr.¿rs banclas

e lâminas ocorl'e a textura nematobl¿tstica essencial, marcada pela orientação clos cristais cle anfibólio,

enqu¿ìnto quc nas camadas onde há orientação dos minerais michceos observa-se â textLu¿ì lepicloblhstica.

Naquclas onde coexistem anl'ibólios e minelais micáceos orient¿rdos a textula é nematolepidoblírstica.

Essas intetcalações de diversas lâminas e [r¿rndas com composìções mineralógicas tão v¿u iaclas cm

uma úrnica rocha poderiam ser descl itas col¡o litotipos inclependendes.

Em âlgumas amostras obsetv¿r-se ¿r alternância de camadas oncle predomina actinolita e outras

onde o diopsíclio é mais comnm. Nas primeilas ocorre, suborclinaclamente, clinopìroxênio parcialnìente

altelado para epídoto, enquanto que naquelas onde o cliopsídio ó mais freqüente microclfuio, clual.rzo e

clinozoizita apalecem sr"tbot clin aclos, e como minerais acessórios tem-se epídoto e titanita, leucoxônio,

fìogopìta, cârbonato e al¿uìit¿ì. Nessas ¿ìmostl¿ìs podern oconel lâminas fotmaclas por hornblenda,

feìclspato, clinozoìzita e t¿uos c¡istais de flogopita e níveis finos ricos enr quarlzo e mine¡ais opacos.

Em ontt¿rs ¿ìrlostrâs cstão inlelcal¿ìdas c¿rmadas ¡ic¿rs em flogopita, tremolita ou clinopiloxênio.

Naquelas oncle a flogopìta é mais comum ocollem, subordiu¿ì(lâmcnte, micloclínio com relíqLrias cla

gerninação ern gtade, clinozoiz-ita e lelíquias cle peqnenos clistais de alanita substit¡ída po¡

clìnozoizita+epídoto. Nessas camadas, a clinozoizita pode estar disseminacla ou rìarc¿ìr níveis maìs fi¡os
(Prancha 06/Itoto E), Nas camacl¿rs oncle predomina â tremolita associam-se tambóm plagioclírsìo,

i'logopita e, mais raramente, clinopitoxênio e clinozoizita. Nzrquelas ticas em clinopiroxênio, o nri¡el.al

estlì cm parte transfot maclo pâlâ tremolita ou pala acrinolìta, e observam-se venulzrções pós-S2 po¡tanclo

cat bonato e clinoz-oizita.

Na amoslra PJ l09a observarn-se lâmìnas formadas por biotita, mineral opaco e qùâl.tzo e,

suborclinaclamente, epídoto, turmalina, apatita e alanitâ intercaladas com outr¿ts formadas pol.actinolita,

epídoro, quartzo e pequenas quanti(lades de clinopìroxênio e clinozoizita (prancha 06/Foto F).

Em outras amostras coexistem camadas com mineralogìas diversas. Podem ser vistas lâminas

compostas essencialmente por ctistâis ou relíquìas de tl emolita,/âctinolìta alteradas parcialuente pa¡a

clinozoìzita üna. intercrescida corn leucoxênio, epídoto e carbonato, e notam-se cr.istais cle alanita

relativ¿ìmente preservados. Em leitos de glanulação mais glossir predomina epíclo0o em cristais gr.an¡Ìares
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associados com titanita euédrica, agulhas cle h eìnolita/actinolita e crìstais cle clinopiroxênio e leucoxônio,

Em algut.nas camadas poclent set vistos pequerìos porfiroblastos cìe plagioclásio anédrico com geminação

pzltciaÌmente pteservad;r ou lectistalizado em cristais rÌìenores com clinozoizira associada, que oco¡em
clispersos em uma m¿ìtliz rica em actìnolita, cristnis mic|ogranulares cle epíclolo+leucoxênio, anlibtjlio
anédlico e lelíquias de clinopiroxênio.

Com relação ao mineral micáceo, em algumas camadas tem-se o pl.edomínio cle biotita em

detlimento cla flogopita, e ambas cristalizzìm na 52 fleqtientemente associa<las com cristais cle epícloto

ricos em inclusões. Em várias czrmadas pocle-se observa¡ ¿r presença cle calcita. Inclusões sóliclas poclern

ocorrel oc¿tsionalmente nos maiores ctistais de clinopiroxênìo, e foram caracterizaclas como clc

microclínio, de qùartzo e de plagiocLisìo.

Localmente, podem intetcalzrr-se tochas metâvulcanoclásticas básicas finas, metapelitos e leiros
rle nrclochert às rochas calc ioss ilicálicas, As plimeiras são fotmadas essenciâlmente por hornblen<1a

(907o) e plagioclâsio (- 5o/o), com pequenâs qr.ranticlacles de clinozoizita e quartzo, o metape¡to
corresponcle a um plagiocl/rsio-biotita-quartzo xisto com agregados cle biotita porfiroblástica envolven¿o
mâgnetita.

As roch¿rs calciossilicáticas que ocoLrem intercalaclas às rochas metavulcânoclásticas básicas têm
como minerais essencìais clinopiroxônio, quartzo, tremolita/actinolita e, subotdinadamente, telclspatos
(rnicroclínio e plagioclásio), fìogopita e clorita, Por vezes o clinopiroxênio porta lâmelas de ortopiroxênio
e cristaliz¿r na foliação S¡, lenclo sido palcialmente tlansformado para flogopita e tremolita duL¿rnte o
evenlo S?. O mic|oclûlio com geminação em gracle ocorLe às vezes preservado no inler.ior clo

clinopiroxênio, Clol.ita retr.ometamót fica S-r cristaliza a par.tir da flogopira.

Quanclo intetcalad¿ìs elltle os plagioclhsio-biotita-quartzo xistos, ¿rs ¡ochas calciossilicáticirs
exibem porfi|oblastos de dìopsídio, cristais finos de actinolita, flogopita, titanita fina e clinozoizita, senclo

r¿ìra a presença de qtlârtzo, plagiockisio e fekispato potássico, Como minerais traços po(lem estar
plesentes rurmalina, zilcão, carbonato porl'i.oblástico e c¡istais euóch.ìcos cle granada,

Em algumas amostrâs da unidade localizaclas próximas do contâto com o Maciço Granitóide
Itaqui, hh eviclências cla sobreposição de um evento cle metamorfismo de contato. Duas amostras obticlas
foram caracterizad¿rs como flogopita-qr:artzo xisto com clinopiroxênio, plagioclásio, epídoto, clinozoizita
e tifânita sLrborclinadas, â titanita e a flogopìta formando cristais maiol.es (Francha û6lpoto G). t{1i
pleclomfuio de clinozoizita em lugat do epídolo, o plagioclásio é uma anclesina cálcica em conraro
poligonizado com o diopsídio, qrÌe por vezes apresenta-se reequilibraclo para actinolitâ possivelmcnte

associ¿rcla à toliação Sj, ott pode eslar envolviclo por epídoto cristalizado pós-S2. A flogopita iìs vez-es

encontra-se retrometamorfizada pala clor.ila magnesiana.

Algumas camadas ticas em tremolila/actinolita apresentam texlula ciecussadâ, enqu¿ìrìto que

alguns ct istais de diopsíclio ¿rssocia.clos cleixam clÍrvidas se eslão ou não relacionados ao meta¡norfisn.io clc

coÌìlato gerâdo na int|usão clo Maciço Granitóide Itaqui (SP 624a). A, c|istalização cle porfiroblastos c1e
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turnâlina subÐuódricâ nessas ¿ìmoslr'¿ìs sugere relação cor.l'ì o evento de metamoll'ìsrno de cont¿rto.

As rclaçöes cle cristalização clos minerais nas lochas afetadas por metamorfismo dc co¡tâto

el'ìcontr¿ìm-se na TABELA 5.6,

TAIIELA 5.5 - Ilclaçocs dc custâlização clos urincLais nas lochas câloiossilicáticas da Fotrnação Mor.r.o da Pedra
Pretâ.

TABEI-A 5.6
Preta â1

Relações de cristaliz^ção dos rninclais nas rochas calcìossilicáticas cla Formacão Morro da pcdra
smo de contâto,



5.1.1.4 Unidncle dos Xistos Fclíticos (MI'SIppmp)

Nesta unidade estão agrupados os -rislrs ríttnicos Jirtos a muíto finos q¡e comumente estão

intelcalados conì os metasse climentos tufíticos. Também em contalo e sobfepostos aos nìetassedimeltos

tufíticos ocorlem bìotita-estaurolita ¡islos, Esses tlois litotipos freqüentemente gradlm plra os ¡islos
pelíticrts cottt aglonrcrados grossos tle fibrolllc. Na região das fazenclas itayhe e 'famboró observam-se

biotita-ntuscovita'(luaúzo ristos cont biotita e/ou magnetita porfírobhisticas clispostos no topo dess¿ì

unidacle. Estas varieclades de xistos pelíticos são descrìtas a seguir..

a) Xistos rítmicos f,nos a nuüto fitt\s
São ¡ochas de granr.rlação I'ina a mLrito fina compostas em essência por. biotira (30 até g|a/o),

qualtzo (- l0 atê 35ok) e mnscovit¿t (< 30o/a ot entre 45 e 507o). Como minelais acessórios, pocle¡r esta¡

pLesentes minerzrl opaco (até 3o/o), turmalina (< lo/o), grafita (< lo/o), ancJ,alnzita e epícloto e, mais

lalamente, zitcão, alanila e rlltilo. Goethit¿ì/limonita ocorre com freqriôncia como mineral cle alter.ação, FIzi

preciominância modal de cr.istais entre 0,1 e 0,2 nrm, senclo r.ar.os os com 0,4 mt.n.

A eslrtttura m¿ris comum ó a foliação 52 zì qual se sobrepõe umzr clivzrgcm cle c|enulação S¡

(Prancha 06/t'oto H), sendo que o segundo evento cleformacional (St pocle evoluir pa¡a urna fblìação

tnilonítica, getando rochas com uma forle orienlação mineral segundo a S,". Por vezes, essâ foliação gera

comìnuiçãto tlos minetais, tr¿ìnsposição e um bancleamento tectônico paralelo ou obìíquo;ì S¡/S¡. A
foliação S1 pode ser recnperada peler plesença cle alguns crìstais relativamente mâiores cie mrncrars

micáceos ¿rnédlicr:s que estão teorientaclos ou lranspostos pela 52, oLr aìncla pela iclentificação cle leitos
qUartzosos conteuclo minetals micáceos orientados, e que ocorrem clobraclos intr ¿rtbli¿rlme¡te com os

flzrncos adelgaçatlos ou tompidos pela fbliaçãro rnilonítica, Na Sr cr'ìstalizar¿rm principalmentc minerais
mic¿iceos e quârtzo. As telações cle cristalìzação dos minerais segunrÌo as clifetentes tbliaçõcs
metamór'ficas podem ser vistas na TABELA 5.7.

Nest¿ìs lochas observa-se caLacl.erìstìc¿rmente â alternância cle finas 1âminas ou lentes constituíclas

essenci¿rlmcnte por biotita e/ou muscovita e aquelas fo¡maclas qu¿ìse exclusivâmeÌìte por quartzo
(Prancha 06/Foto H) Predomina a textur¿ì lepìdoblhstica dada pela orientação cla biotita e cla muscovit¿r,

scnclo que onde Sz/S,,, é mais intensâ cl.istais (le qu¿ìrtzo alongaclos são freqiientes.

Observ¿rm-se ct istais subeuédricos de biotita com pleocroísmo varianclo do mar.rom-ama¡elaclo ao

amarelo ou vetde que eslão orientados principalmente segundo a foliagão S2/S,,, e, subor(linâdamente,

segunclo a S1. No último caso, os crìstais são euéclricos e maiores,

Eventtlalmente, observam-se também cristais de biotita maiores sin-S¡, ané¿l.icos, co¡r
pleocroísmo variando do castanho ao amaLelo-esverdeaclo, oLr aglegaclos de biotita menores também sin-

S¡. Em ambos os casos, mostram-se parcialmente reorìentados e, pot'vezes, são cortados pot. miner.ais

micáceos cla foliação Sr/S,,,.

Mltscovita preclomina assocìa(l¿ì à foliação S?, constituinclo cristais mais fìnos clo que aqueles de

biotita sin-S2/Sn' Geralmente está prese¡te em concentrações menores clo que a írltima, Localmente,

t4r
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ocorlem clistais de ìnuscovit¿ì sin-S¡ reorientados, formanclo clob|as intrafol.iais isolarlas no interior.cla S,,

ou senclo parcialtnente transposLos ou (lestluí(los pela foliação S,,,, São raros os cristats euéclricos de

rnuscovita sin-S3.

O quallzo pode variar quânto ao conteírdo e às caractetísticas texturais nos difer.entes leitos. Nas

tochas afetadas peÌâ S,ìì, est¿'t âlongado segunclo essa foliação, poclenclo apresentar exti¡çãro onclLrlante;

r¿ìL¿Ìmente exibe hábito fitado ou está cÌistaliT-ado segunclo os pares .t-C cla foliação milonític¿ì. Nas outt as

lochas predomina como cristais granulares angulosos por.lco orìent¿ìdos. Eventualmente, associa-se aos

cristais anédlicos de biotita sin-S¡ formnndo agregaclos de cristais com formas amencloacl¿rs ao reclor dos

quais ocorrem muscovita e biotita sin-S,,,,

Os minerais opacos maìores estão clissemìnaclos pela rocha como clistais anédricos com formas

que lembram antigos crìstais de magnetita, ou constituem pequenos porfiroblastos cle até 3,0 mm

associados aos cristais de biotita sin-Sr, Cristais menoles estão prefelencialmente orientados segunclo a

S2/S,,, e, secundari¿ìmente! segultdo a S r. Outros podem estar dobrados pela 53.

Em raros exemplzrres ocorrem porfitoblastos de andaluzita e, em outros, de epícloto. O epícloto

está plesente como pequenos porfiroblastos prìsmriticos subeuédricos a euéd¡icos cle até 1,2 mm, poclem

estar ¿rlealoriamente distribuídos ou nlosll'¿ìr-se orienlaclos segundo a foliação S2, sendo localmente

doblados pela foliação 53, sugerinclo crìstalização nos estlìgios tarcli- e pós-S2, Porfi¡oblastos cor.¡oíclos e

insthveis de andaluzita sin-S¡, de até 1,2 mm, foram observados palcialmente cortados e arlteraclos par.a

sericita/muscovita fina sin-S2 (Prancha 07Æoto A).

Pecluenos c|istais cle tutmalina euédrìca pocìem estar zonatlos, mostrando o centro verde-cscuro c:

a bord¿r vetde-clara, Ap¿ìten temerìte , ct.istalizala ì nos esthgios tardi- a pós-S2,

Zitcão ocorte eventualmente, enquanto que r¿ìros cristais ve¡melhos cle alto relevo com geminação

em cotovelo indicam a presençâ de rutilo. Alanita e apatita foram observados apenas na amostra BT 925.

5.7 - dos mine¡ais clos xistos finos r



l)) B¡otit(t- e s tau rolitu xis tos

Constittrem rochas de granr:lação fina a média que têm como minerais principais esraLrrolira (15

ttté 607o), quartzo (35 a 55o/o) e biotita ( 15 a 25olo), enquanto que mnscovita (até 5o/o), granacla (ausenre a

57o), tutmalina (tlaço ató 2olo), mâgnelita (- lo/a) e zilcão (tlaço raro) constituem os minerais acessórìos.

Petrogl afic¿ìmente, cottesponclem a bioti t¿ì-es lâr.u olita xislos, pot vezes com granacla e/ou rnLLscqvrL¿r,

Aflo¡am como um possível corpo lenticular'à sul do S¡ock Granítico Tico-Tico.

São formados por porfiroblasros cle estaurolita, de biotita e, por vezes, de granacla (pranch:t

07lFoto Il), que ocorrem dispetsos em mâtliz fina constltuída essencialmente por quartzo e bìotita. Os

crisrais de estarrolita vari¿rm de 0,7 a 3,5 mm, os cle quartzo de 0,4 a 0,g mm, os de biotita rle 0,3 a 0,g

mm e os cle nruscovita cle 0,3 a 0,5 mm.

Nessas lochas se Lecupera uma foliação milonítica correlacionável à 52 (Prancha 0T lnoto B),
ainda que mactoscopicamente o tamanho e a abunclância clos cristais maiores cle eslaul.olita e de blotita

stlgilam texturâ maciça. Alguns cristais de qÌrarlzo e de biotita d¿ì matriz relacionados a uma fbliação

próvia são cortados pela S,,,, e aincla, por vezes, truncados pelos cristais maiores cle estaurolita e cle biotita.

A foliação Sr é responsável por clobras suaves da foliação milonítica, havenclo fraca recristalização

mtnelal associada a esse evento defolmacional. As relações cle cristalização dos minerais segunclo os

clìferentes eventos defoLmacìonais estäo exibiclas na TABELA 5.8.

A estaurolita constihìi em geral ct istais poiquiloblhsticos sin-S2, sendo que o volume cl¿rs inclusões

de qu¿utzo e, secunrlariamente, de finíssimos cristais de opacos ocupa, em alguns c¿ìsos, âté a ntetacle

deles Ocasionalmenle, ess¿ìs inclusões m¿ìrcam uma foliação interna Si correlaciona(lâ à S¡. parte tlos

poitlLriloblastos pocle apresent¿ìr por'çòes mais marciças, e outros exibem bordas subeuedrais a euech.ais

pós-S2 pobres oll ìsentas de inclusões, A possibilirlacle clessas bo¡das terem cristalizado por efeìto cle um

evenro de metamorfismo de contatô pós-S2 é sr.rgestiva, clacla a proximiclacle do S¡ocfr Granítico Tico-Tico.
Os porfiroblastos de biotita são em geral bem menores do que os poiquiloblastos cle estaurolit¿r,

poclenclo ser ricos em inclusões de qLrallzo e opacos. Preclominam como cristais castanho-ave¡nelhaclos

pol vezes dist|ibuídos aleatoriamente pela matriz na forma cle placas subeuédricas curlâs, Event¡¿ìlmenle,

estão parcialmente alleraclos para agtegaclos microgranulares vermelhos sr"rgestivos da precipitação cle

lirnon ita/goethita.

A glanada, quarìdo proselìte, ocoLre corno pequenos poiquiloblastos sin-S,*/Sz ricos em inclusões

de quartzo, biotitâ e opacos com potções mais maciças, fieqüeutemente associadas às bordas que inclicam

clescimento tarcli- a pós-S2. Em outros cristais de granada, as jnclusões de qualtzo que oco¡.en1 uo ce¡tro
têm formas elipsóides e estão dispostas obliquamente à foliação 52, sugerinclo também a p¡esença cle

granada cristalizada no estágio pós-s¡, De modo geral, os cristais de granada encontLarr-se

intemperizados e limonitizados.

Predomina uma matriz de texttlra lepidoblástica com cristais cle quartzo e minerais rrìchceos

estirados segnndo a foliação principal. Em amostras menos deformadas, observam-se porções de matriz

t43
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lepicloglanoblásticas ou tÌìesmo granobl¿'rsticas, clevido a ausência cle orientação clo quartzo e dâ biotita.
Na matriz, é comum ¿ì presençâ de quattzo conl forma granular e com contâto poligonizaclo

podendo aprcsentar extinção ondulalìte, ou exibindo forma alongacla segrnclo a foliação 52, A biotita cla

mâtl ìz esfá folmaclzr por cIistais bem menores orientados em essência segunclo a foliação S2/S,,,, c|escenclo

¿ìs vczes nos pares.l-C dessa foltação niilonítica. A rnuscovita também mostra-se orient¿rcla cìe aco.clo

com a foliação principal, sendo, pot vezes, observadas inclusões euódricas desse miner.¿rl nos clist¡tis rle

biotita.

Tulmalina ocorre como cristais euóclricos menores que 0,1 mm clist¡ibuíclos pela nratriz e,

ocasionalmente, está inclusa na biotita ou na estaurolita, Os mine¡ais opacos oconem suborclinaclos na

mat¡iz exibindo fbrmas euódricas e hábito octaédrico, seÌ'ìdo caracterizados como de magnetita, ou tom

fo¡m¿rs tabulares e podem estar prcsentes como finas inclusões na est¿rnrolita, na granacl¿ e nos cristais

maiores cle biotita. Pequenos clistais de zircão são observaclos Laramente junto ao qr.lartzo na mat¡iz ou
como inclusões na biotita,

c) Mttscovita-biotita xistos cont aglotnerados grossos de Jíbrolikt
Estas rochas são form¿rdas pot aglomelaclos grossos cle fibrolira (- l5o/o, por vezes ¿ìtó 30o/a), cle

nruscovita, ou de muscovita, quartzo e biotita, que podem perfazer cle l5 a 20Vo e, eventÌìalmente, até

507o do volume da rocha. Mais raramente, ocorrem porfiroblastos cle anclaluzit¿ì, estaul.olita ou cor.(lieritâ
dispersos em matriz fina constituícia esscrci¿rlmeÌ'ìte por quârtzo, biotita e muscovira.

As amostlâs aplesentam uma vatiação nos teores de qualtzo, biotila e muscovita dâ matriz lnas,

cle modo geral, seus conreúdos decrescem nessa orcjem. o quartzo ocupa cle 20 a 60vo do volume da

rocha, a biotita constitui entre l0 e 302o, podendo atingil. âté 502¿, enquanto que a mnscovira

conrpreende, em gerzrl, reores inferioles a 20o/o, mas é o mineral que exibe maior oscilação, podenclo

octtp 2o/o ou atingir até 6j0/o nas potções mais milonitizadas. Aincla são obser.vaclos n¿ì matl.iz mlnerius

opacos (traço a acessório ocasional), turmalina (- lo/o até ocasionalmente 3%), zircão (tr.aço comum),
clo|ita (acessótio ocasìonal em Iaros leitos), plagioclhsio (ausente ató raramente 5alo), granacla (ausente âté

270) e coldierita. Pett oglaficamenle, correspondem a muscovita-biotita xistos com agregaclos gr.ossos cle

fibrolita,

biotita-ostaurolit^ xisros
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Na inartiz, os ctist¿ris cle quârtzo, biotita e muscovila eln gerâl varì¿ìm elìtre 0,2 a 0,8 ulm. sen(lc)

r¿ìr'os os que atingem 1,2 mm, o tamanho clos zrglonrerados varia cle 0,g até 3,5 mm, sencìo quc os cle

lìblollta podem meclil até 7,0 rnm. Por vezes, observam-se aglomeraclos de muscovit¿r, quartzo e biotita
qlue atingem até 1,5 cm, senclo folmaclos por cristais mâiores de muscovita com ató 2,0 mm,

A estruturâ p|incipal clessas roch¿rs conesponde à foliação 52 mas, em alguns locais, a Sr

ptcclomina. A 52 é matcada por uma inlensa xistosiclacle que, não r¿rlo, evolLri paua urna foliaçuo
rnìlonítica (Prancha 07/[oto C) por vezes com bancleamento diferencial associaclo. lissa foliaçãro S,,,

ll.ìostlâ aspecto ondulado ¿ì anastomosado c amolcl¿r-se aos agregardos de rnuscovitâ, biotita e quattzo, de

lnuscovita e clc fibrolita, evidenciando o c¿uáter milonítico. A foliação S¡ é recuperacla ocasionalmente

pela ptesença de clistais maiores clc quartzo e de biotita associaclos que são trutìcaclos e estão isolaclos em

lenticularizações geradas pela transposìção da fbliação principal, Sz/S',. Nas amostl.as on¿Ð o tel.ceiro

evento foi mais intenso, a 53 gela dobras apertadas plano-axiais (Prancha 07Æoto D) cot.n ¿u.cos

poligonais formados pelos ntinelais micáceos e, quanclo menos interìso, ocorrc apcnas umu on¿ulação cla

loliação anteriot . As relações de cristalização metâmól fica com as foliações estão na TABEI-A 5.9,

Alguns dos clistais maiotes de muscovita apresentam kink bantls que podem estar ¿ìssociâ(l¿ìs ¿ì

foliação 52, mas ó mais comum relâciolìatem-se à Sj, principalmente quando os cristais são menol.es e a

Sr mostra-se mais efetiva.

Predomina na m¿ìtliz a texturâ lepidoglanoblástìca clacla pela orientação clos minerais micáceos e a

não orieÌìtâção dos ctistais grannlares de quartzo. Quanclo a foliação 52 torna-se mais intensa ou

nlilonítica. aumenl¿ì ¿ì cristalização de minetais micáceos e os cle qn:rrtzo ocol.r.em estirados, pr-ocluzinclo

ü1.ì.ì¿ì lextLu¿t Iepidobl/rstica.

A fibrolita exibe hírbito fibroso a acicular', sendo às vezes reconhecidas pequenas fb¡mäs
plismírticas ou granltlares de silimanita no meio clos agregaclos, além clo clescìmento epitáxico com biotita
(Prancha 07/Foto E) A fblma extern¿ì dos aglomeraclos cte fìbrolita é pre clominantemeÌìte ¿ìmencloâda.

Ilm gelal é incolor ou lem porções matLom-claras ¿ì c¿ìstanho-clar¿ìs. Sua cristalização mais efetiva é sin-
ciner¡rátic¿r à foliação 52, predominando nos locais ontle a 52 evolui para milonítica, podenclo crescer.,

nesses casos, segundo os pales S-C cla milonitização. lìaramente a fibrolita parece ter c¡istaliz¿rtlo a

expensas cle andaluzita e, em outras amoshas, a pa|tir de clistais de cianita cla foliaçiro S1. No interior

desses aglonrelados podeln set vistos finos cÌistais cle minerais opacos, qLìartzo e biotita e, por vezes,

obset va-se, na su¿ì parte cenlral, inclLrsão cle granada parcialmente Iimonitìzacia relacionacla à foiração S I .

Nos agtegados grossos fotmados por muscovilar, biotita e quartzo, preclomina a ûtuscovitâ na

fotma de crist¿ris maioles a porfiroblírsticos. Esses zrgregaclos podem apresentar alguns cristais de fibrolira,
Já nas botclas dos agregados grossos folmados essencialmente pol muscovita, não são raros os cristais cle

librolita Nesses agregaclos predominam as folmas lenticulares, sendo que alguns cleles mos[am Llnla

fblle rectistalização de muscovita c/ou biolita em cristais menores orìentaclos segundo o evento

deformacional 52 nas suas bordas, o que levou a caracteÌ iza¡ os agregatlos como relíquias cla foliação S ¡ .
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Alguns dos crislais maiores de muscovit¿r c¡ue fazern parte dos agregados grossos poclem ser.ricos

em inclusões (le qu¿ìrtzo n¿r forma de gotzr on, mais raramente, de granada. Em geral, os aglomeraclos

lotmados por muscovita, biotitâ e quartzo on só por muscovita ocolrem cle forma suborclin¿rrla aos

aglegados de fib[olita, rnas, oczrsionalmente, podem constiruir até metâde do volume da rocha,

Os ag|egados porlando nlttscovila, quartzo e biotita ou essenoialmente muscovìtzr podem

coÌ]stituìf attanjos pouco ou não otient¿ìdos ou aplesentff fotmas amencloadas ou lenticulares oÌientadas

segunclo :r lbliação principal,

Iìm alguns exemplartes aincla é possível iclentìfical restos cle estaLrrolita porfiroblalstica q¡asc

tot¿ìllÌellte retl onìetâmol fizacla e trattsfolm¿rda em um agLegaclo cle mnscovita, por vezes restânclo ¿ìpenas

o núrcleo submilimétrico de estâurolit¿ì.

Ocasionalmente, not¿ìm-se polfiroblastos de andaluzita alteraclos oLt cortaclos par.cialmentc po¡

crisl¿is mais finos de fibrolita, indicando uma clistalização desses porfiroblastos em evento prévio iì

{'oliação 52. A ocortôtrci¿r de pseudomorfos de anclaluzita também é sugerida pela presença de formas

teliquiates plismáticas curtas e eueclrais, qrìe estão em grancle palte substituíclas por sericita e/ou pir.ofilita

müito fin¿ìs distribuídâs t ¿rnclomicamente sobre o plovável pseuclomorfo, A anclaluzita pode tâmbént

cristalizar'-se em venulações tau'dias, provavelr.nente pós-s2, que cort¿ìm o bancleamento tectônico.

Na maioria das ¿ìmosllas ¿r matrìz é constituída predominantemente por quartzo e,

subo¡dinadamente, pelos minetais michceos. O quartzo recristalizaclo pode mostr¿ìt bor.clas v¿rri¿rnclo cle

iltegttlates a letilíneas. Oncle a foliação milonítica predomina, geralmcnte o quâl.tzo ocor¡e suborcLinaclcr

aos ¡.ninetais mici'rceos, e rltostla lbtmas eslilaclas conr as ext¡emiclacles angulosas a pontiatguclas, senclo

comLll.rì ¿ì extillção olìtLulante e o contato tetilireo com os ¡nìuerais micáceos, Eventuâlrnente. são

obseLvatlos finos clistais com tbm¿rs sigmoiclais. Por vezes finos cr'ìstais de q artzo ocorrem associaclos a

sombras de pressão fotmaclas ao redot cle agtegados cle fib¡olita. Nas charneiras das ¿ob¡as D7 pr.rclem ser

vislas concelltl¿ìções (le qu¿ìrlzo e, onde o terceiro evento cleformacional foì mais intenso, houve major

leclistrlizuçiro de qulltzo s ilr-S,.

Nestas rochas são comuns as intercalações mais arenosas fbrmanclo finos leiros ricos em quar.tzo

peu:rlelos ¿ìo acamâmenlo original, onde tâmbém podem ser encoÌìtmrl¿ìs pequen¿ìs quanticlacles cle

muscovita e biotita.

Biotita predomina como palhetas subeuédricas cultâs castanho-avermelhadas cr.istalizaclas cle

plelèrôncìâ na fbliação S2, Concenlta-se também nas bordas de agregaclos grossos cle mnscovita e cm

pequeìlas lentes onde collcenhou a milonitização, N¿ìs ¿ìmostriìs mais ricas etr clu¡ìr'tzo e Ììellos

clefot nraclas, crìslaliza amoldando-se nos espaços entfe os cristais granuÌares cle quartzo, marcando uma

incipieute loüação S2.

Loc¿ìlmente, observam-se cristais de quârtzo e de biotita anó(lricos e tel¿rtivameltte maio¡cs, sc

comparzrdos coln os outlos minetaìs cla matliz, francan'ìente orientados segunclo a foliaçZio 52 e que, por

vezes, tÌ'unc¿ìm e totacionam patcialmente os demais, que foram, portanto, caracteriza(los como cristais
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A rnuscovita em gelal ocorte cle fotma subolclinacla em relação à bioti¡a, tem granulaçito rnais

lina, c ot.llpt eenclcnclo ctistais subeuédlicos a euéclricos ptedominantemente otientados segun¿o a 52 e,

subordìnadamente, segundo a S¡, consistindo, nesse casor de placas mais finas ottogonais à 52 quan¿o a

ctettulação é suave, Quanclo a Sr é mais intensa, ocotLe de prefer'ência próxima às char.neir.as clas clobras

D3 Nos xistos mais foliados oLr niloníticos seu conteúdo é maior, poclendo constitr-rir. o lnicáceo

pleclominante ou mesmo ¿r fìse mineral principal da rocha.

Feldspâto potássico e plagioclásio estão quase ausentes e, devido ¿ì reclistalização metamórficn,

tolna-se clifícil sua cârâclerização, Às vezes são reconheciclos por apresentarem, além do carhter. óptico

[riaxial. finíssimas inclnsões tle sericita indicando ìnício cla saussuritizaçã0, principalmentc no

plagìocla'rsio, Em oulras srtuações, sua presença é sugericla pelo fato de os cristais apresentarem extinção

concêntrica Finos cristais de cordierita dispersos na matriz são observados em algumas ¿ìmostras.

l'inos cristais euédricos a subenódticos de granada sin- a pós-S2 ocorrem clispersos na matrì2,

sendo taros os qr'le ¿ìtingem 0,8 mm. Evenrnalmente, a granada ocorre inclusa nos agregaclos gtossos cle

r¡inetais micáceos e nos aglomerados de fiblolita. Encontrâ-se em glancle pârte ¿rllerâcla e limonitizacla

mas, qnancJo obselv¿rda mais tìesca, ó possível clistinguir no seu nÍrcleo finíssimas inclusões,

principalmentc cle mineral op¿ìco e qu¿ìrtzo, além de t¡iotita orientada seguncìo uma foliação ilterna S1

colrel¿rcìonada à f'oliação S¡. As bordas isentas de inclusões indicam um crescimento pós-S2. po¡ vezes,

também pode ocollel u'u cerlo alongamento cle alguns c|istaìs orientaclos segunclo a foliação S,,,.
-li\BI')-,4 5.9 lìclações cle ctistaiização clos orinelais nos muscovrta-biotita xistos corn urgiomeraclos grossos clc
lìbrolitâ.

tliotita
Quâ¡'tzo

Mi.n¿tnie

Muscovitâ
Aelomerndos .ìe I'ihrolitâ
I'ibrôlirl
Mr¡scovita oorfi t ¡¡bldstic¡
.{qrcgados de Muscovitâ
Âtre¡¡. de Musc+Iìt+Otz
Gr¿ìn¡da

t¿

l'l¿rgioclírsio (andcsinr ?)
Fcldspâto potti$sico

I, oliacão S

'lì¡rmalina
Minot al oDit(()
Zitcî¡o
Cl<¡rita

listâurolita (Dorf . reliq.)

"ós"S

Cordierita
Sìlimanita

l,'t¡lìnrîin.l^

Cinnitâ
Andaluzit¡
Soricitâ / nirofilit,ì

IÌ t'ic íe s M e tantór fic a

I'.is-S 1

aúibolih¡

ltolin¿ñ.o,\

anfìholito xislo-v¿t¿e ) tcisto-yar¿e
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A turmalina âpreserlta-se em finos clislais cuódricos com secção bas¿rl menol c1ue 0,I mnt c1r.re

cxìbem o nÍtcleo vetde e a borcla tendendo ao atmarelo, clistalizados principalmente nos estzigios tarcli, a

pós-S2, sendo, por vezes, parcialmente dobrac{¿i e frantrada pela foliação Sr.

Coexistem ninetais opacos tle fìllma cúbic¿/octaédrica, calacterizâdos como cr.istais clc

rlliLgnetita, com etquelcs qtte exibem fbtrna l¿¡bular e sãro lral fornl¿rclos, h¿ìt¿ìndo-se, possivelnìente, dc

ilnenila e/ou hematitâ. De modo gelzrl, os minelais opacos são menoles que 0,1 mm, estanclo orientâ(los

segunclo a 52 e cristalizados também no evelìto pós-S2. Podem ocorrer aind¿r, secunclariamente, nos

estágios tarclios da foliação Sr.

Cristais muito finos de zilcão, medindo ao leclor cle 0,01 mm, oconem associados aos cristais

grannlates de quartzo ou inclusos na biotita sin-S¡ e sin-S2. Na matriz, tambóm podem ser vistas finas

agulhas de fibrolita sin-Sz. Localmentc, 1'oram descritas venulações tarclias subconcordântes e posteriùrcs

à f'oliação 52, onde oristalizam quârtzo e muscovita de gr.anulação médìa.

d) Biotitaanuscoyita xistos com biotìta e/ou magnetíta porfirobhisticas

Eslas l ochas são constituí(las por porfìroblastos de biotita e de magnetita <lispersos em matr iz fina,

cle glanulação em ge¡al menor que 0,2 mm, composta por quartzo (- 50 até 55%), muscovita (40 até -
5070), biotita (- 5-7 Vo) e ninerais opacos (ató 47o). Como minerais acessórios, podem ocorrer estaulolita,

tutmalina, clolita e gral'itâ. Estes xistos afloram na legião clas f¿rzend¿rs ltayhe e Tallbor.é c,

Petrogl ¿ìücamente, coLLespondcm â biotita-rnuscovita xistos com porfir.oblastos cle biotit¿r e/oLr cÌc

magnctila.

A foliação pLincipal também estlt lepresent¿ìda nesses xistos pela 52 quc pocle cvoluir. Ilara uììa
foliação miÌonítrca, e predomiua a tcxhrra lepldoblhstica dacla pela olientação dos minerais micáceos.

os porfiloblastos castanho-avermelhados de biotita podem medi¡ ató 1,2 mm e têm formas

alongadas a ¿uredonclacl¿rs oncle preclominzrm bolclas ilregulares, São freqüentes sombras cle pressiro ao

reilot tleles, folmadas plincipalmente pot ctistais de qualtzo maiores do que aqueles presentes na rììltur,
inclicando que esses porfiroblastos clistalizaram no evento cleformacional S1 (Prancha 07lFoto Ir).

Os porfiloblastos de magnetita sño menores, atingindo âté 0,4 mm, e têm fo¡ma octaéctl.ìcâ.

Podem coexistir cl istais com bordas letìlíneas e ontL¿ìs corroí(l¿ìs.

Não ralo, são obselvados agregados de folmas illegulales folrnados por finos cristals de biotita,

polfiroblastos cle magnetita e diminutos mìnerais opacos menores que 0,05 mm, que palecer:n tzrmbém

cortesponder aì magnetita. Os agregados estão orientaclos segundo a 52, enqLl¿ìnlo que as formas euéclric¿rs

a sLlbeuédricas dos opacos maiores moslrâm crescimento pós-S2, Estes agtegados podeffr atingir até 1,2

mm, e provavelmente compreendem antigos porfiloblastos de biotita sin-S¡ que recristalizarâm na

foliação principal, pois lambém se observa a presença de somblas cle pressão nos agregados (Prancha

07lFoto F),

Localmenle, há eslaurolita porfirobl¿'rstica clistalizada essencialmente no estrírgio sin-S2, nlas
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tambón são observaclas texturas indicativas cle crìstalizaçãro ao merìos taldi-Sr, colì.to o tl.uncanìe[to [los

nlinet¿ris uricáceos da loliação S2 clue recortam o porfiroblasto. A |ecristalização dc borclas eLróclricas a

sLrbeuéch ic¿rs e isentâs de inclusões possivelÍìelìte lelaciona-se ao estágio pós-S2.

O quattzo el'ìcontra-se, corn lìeqüência, reclìstalizado ern grãros mcrìoles que possuent lrorclas

ittegtllates e mais tatamente retilíneas, poclenclo possr:ir extinção onclulante, Nas rochas oncle a lbliação

milonítica foi mais atuante, os miner¿ris de cl.rartzo cla matl.iz îpresentam formas alongadas.

A mnscovita constìrui finas placas alongaclas meno.es que 0,1 mm, A magnetita tbrnìa
potfiroblastos etréchicos pós-S2, senclo que cristais menoLes cle contornos arrecloncl¿rclos são sin-S1 e, ¡rais
raran'ìentc, cristaliza segunclo a lblração 53,

'Iìrrmalina é 1'reqiìente como cristais euéclricos velcles, e a grafìta preclomina como cristâis
dìssemin¿rclos, senclo menos colÌìLll.tì ¿t sua ocor¡ência na for.ma cle lìnos leitos.

As relações de c|istalização clos minerais com as respectivns foliações metamórficas poclem se¡

obselv¿rclas na TABELA -5. I0.

TABELA 5 10 Relaçõcs de clistnlização clos tninctais segundo as clitblentcs fbliações nos biotit¿r-nuscr¡vrta xisros
co¡rì biotita e/ou tltâg¡lctitâ uorfir.obl¿lsticas.

5.1.1.5 Unidade Metapclítica Grafitosa (MpSIppmg)

a) Graf ita- q ua r tzo -musc ovita xis to s

Devido à alteração intempérica, a descrição petrográfica da unidacle baseia-se em amostr¿ìs do

litotipo palcialmente pleservado e eÌrconl.r'ado ir'ìtercalâ(lo nas uniclacles clos metasseclimentos tuf,íticos lpp
570B) e dos xisros pelíticos (TT 89),

São xistos finos a muito finos constituídos por muscovita (50 a 6Ook), quar.rzo (5 a Z5o/o), g|al'ittr
(10 a ) 5Ì/o) e turmalinî (traço até 4%). Con'ro lniner'¿ris acessórios podem est¿ìr presentes and¿ìluzita, zircão

e mtilo. Petrografic¿ìmente, correspondem â grafìta-quartz"o-muscovìt¿ì xistos.

Nos exemplares da unidade raramente observam-se porfiroblastos de muscovita com até 0,8 l.nm,

estatrdo excepcionalmente presentes poÍfifoblastos de andaluzita de até l,O mm. A matriz apresenta

glanulação menor que 0, 1 mm.

Estas rochas mostr¿ìm intercalações cle leitos mais clalos cle granulação relativamente mais gr.ossi|,

t icos em muscovita e ottcle a gtafita c quartzo ocolrem cle fotma subolclinacla, e de lâminas cil1z¿t-escuras
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cle granulação relâtiv¿rÍnerìte mais fina, por vezes form¿rndo finos níveis ou lentes gonstituídâs

plincipâlmente por grafita, Nessas ¿ìmostr'âs, o quartzo geralmetìte ocorle em pequenas quantìclacles,

sendo que concentraÇões maiores do mineral associam-se à plesença cle finos veios cle quâft7-o palalelos

or'r sLrb-paralelos à 52, fotmados por grãros maiores clo que aqueles presentes na matriz (Prancha 07/[okr
G),

A foltação m¿ris comum telacion¿r-se zro segundo evento deformacional, sendo marcada por uma

fbrte xistosiclade S2 comumcnte afetada pela clivagem de crenulação Sr, que pode, localmeute, gera¡

clobtas fechaclas e arcos poligonais (Pranclìa O7/Foto G), Predomina â textura lepicloblástica clacla pela

olìentação cla muscovita sìn-S2, com os clistais zrlongados de qrìaltzo e de grafita clispostos em essência

segundo a mesma foliação, que pode evohrit' pzrra uma foliação milonítica e ger¿ìr um bâu(leamento

tectônico paralelo à S¡/S¡. Um quarto evento deformacional ó r'esponsável pela onclulação das estlLt¡râs

anlel iores e pela cristalização de muscovita euédr ica sin-Sa,

Na amostta TT 89b observam-se polfiroblastos de andaluzita em parte recortados e translb¡raclos

pala fibrolita ctistalizacla clurante o evento defolmacional 52, o que sugere qne os por.firoblastos são

leliqLriares e relacionaclos ¿ro evento S L

Localmente, ocorLem agregados porfìr'oblásticos port¿ìndo quzutzo, muscovit¿r e minelal opaco, os

quâis encontlan]-se amendoados e estilados pela fbliação S2/S,,,, representanclo relíquias cla foliação

próvia. Finos clistais de tu¡malina ¿ìpresentam-se zonados, com centro verde e bol.(l¿t amarelâda. e

ctistahz.am sobre a foliação 52, senclo considerados como pós,S2.

't'ABELA 5,1 I llcl{ções cle clistalizaçÍio dos minerais scgundo as 1<lliações nos glafita,cluartz-o-rnLtscovita xrstos.

As relações de c.istalização dos miner¿ris com as fbliações podem sel vistas na TABELA 5.I I

5,1.1.6 l'urmalinitos e biotita-turmâlina xistos

Eslas rochas foram obsetvaclas intercàlacl¿ìs er.n alguns litotipos que ocupam posições

estratigráficas dif'etenciadas, motivo pelo qual estão individualìzadas ncste subitenr. Os seus

posicionamentos estratigt áficos e suas descrições são comentaclos a seguir,

a) Turmalinitos e biolita-turnnlina xistos

A descrição petrogtáfica clos lìilmaliniros refere-se às amoshas coletâdâs a partir de peclüenos

lcitos cle espessutâ até decimótlìcâ que ocolerÌl intetcalados nos metâssedimentos lLrfítìcos e tambón ¡os
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biotita-estau t o lita Kislos allterioltÌìerìte descritos, Localmente, junto ¿ros xistos pelíticos com aglomerados

glossos cle fìllrolita, ocortem intercalações de leitos de xistos que exibem m¿ìior concentlação de

tnrmâlinâ, Essas rochas foLam car¿rcterizadas como biotita-tul.malina xistos.

Os tutmalinitos sãro rochas cle granulação 1ìna onde observa-se a alternância de laminações

clescol][iruas ou não, cotlì espessìira tlrc¡ror que 2,0 mm, ora constituíclas essencialmetìte por tulnlalina

(20 até 98ok) e, subordinadâmelìle, quarlzo e mine¡¿rl opaco, ora c<¡ntenclo principalmente quartzo (85 a

90o/o), com rutmalin¿r e sericita ocorlendo suboldinadas, e com espessura de ató 4,0 mm (Pr.altchâ

07ll¡oto FI).

Nos leitos ricos em turmalina, esse minetal ocupa ao menos 20o/o volume d¿r rocha mas, uito r;rro,

corresponde a mais de 607o do conteúdo, podeDdo perfazer de 90 até 98o/o em alguns leitos. Os cristais

sãro euédticos e ptismáticos, aplesent¿ìndo um núcleo velde a verde-azulado qr:e em clireção à borda to[r'ìa-

se verde-amarel¿rdo, verde-acastanhaclo ou castanho-esverdeado. As secções basais de turmalina poclem

atingir até 0,2 mm, enqualìto que os cristaris de quartzo têm ¿ro redor de 0,5 mm, exibem fbrmas

granulares e contatos sutulaclos e irregùlares, sendo comum apresentâlem exlinção ondulante.

Nas lâminas ttm pouco mais espessas intetcaladas, os cristais de quattzo chegam a constitùir mais

tle 90o/a tlo conteúdo, sugerindo replesentalem níveis de metacherts onde podem estar presentes pequenas

qllantidâdes de tunr.ralina, sericita e minelal opaco. A sericita ocorre disseminada entre os c¡istais cle

clr.r¿ìrtzo, otl marc¿ì utra incipiente foliação palalela ao bandeamento composicional, enqu¿ìllto que o

nlinet al o¡raco, tambóm dissenrinado, tem hi'tbito tendendo ao cÍrbico ou ocolre como poiquiloblasto rico

em inclusões cle quartzo, tlâtâ¡rdo-sc, possivelrnente, de mâgnetitâ e/on cle pseudomorfo clesse niner.al.

Os biotita-turmalin¿r xistos são composlos essencialmente por qrÌartzo (35-40Eo), turmaìina (30-

357o), biotita (15-2oo/a), e qu¿ìntidades menores de muscovita (3-10Eo), minerais opacos (- zo/a), 
^pa]itL\ 

(-
la/o), z,ircão (traço) e granada (traço), Corresponclem, pettograficamente, a um muscovita-bioti¡¿r-

ttr|malina-c1ua|tzo xisto,

são rochas de granulação lin¿r, com os cr'ìsrais em gelal variando entre 0,2 a 1,0 mm, q¡e foraû.ì

âfetadas pelos mesmos eventos defbtmacionais que atrìaram sobre os xistos pelíticos.

A eshrtura mostr¿r-se orieÌìtada e m¿rLc¿rcl¿t por nmâ xistosiclarde, mas aincla é recnperacla a

inte[calação cle lâminas e finos estrrttos. A concentlação cle tulmalina vatia baslantej pocle ocor.r.er

diss¿minada, concenllar-se ainda rnais em oc¡tas laminações assocìada à biotita ou ao quat.tzo, oLt

compreender leitos mais finos essencialmente humaliníticos (Prancha 08Æoto A).

A textura varia de granolepidobl¿'rstica a lepidoblástica deviclo, r'espectivamente, à menor.e à

mzriot ptesença dos miner¿ris mic¿iceos orientados, enquanto que o quartzo pode ser granular ou exibir.

fotte orientação e estìlâmento. Alguns leitos sãro glanoblhsticos, com o quartzo, a turmalina e a muscovit¿r

nño aplesentando o|ientação,

As Ielações de cristaliz-ação dos minerais com âs respectivas foliações metamóLfic¿rs uos

lurmalinitos e tìos biotita-turmalina xistos podem ser observadas na TABELA 5,12.



5.1.1.7 Mctarriólitos

llstas rochas fbram obselv¿rdas pt et'erencialmente na uniclacle nretavulcanocl¿istica arpr.esenta¡clo

freqiientemente car¿'rtet sttbvttlcânico. Oco|tcln inte|calaclas com as Lochas metavlllcanoclhstìcas bírsicas,

com os me[¿ìsseclimenlos tüfíticos, coln rnetapelitos calcíferos o metasseclimentos mzrngane síf er.os

dispostos no topo da uni(lacle ìÎet¿tvu lcan oc lhs tica e, ocasionalmente, estão prcsentes na uniclade dos

xistos pelíticos associados com os xistos finos rítmicos.

Predominam litotipos lelativamente m¿ìciços que podem sel confìrndiclos, clevido ¿ì proximiclacle,
col.rì rLlrì¿r f¿:rcies cle rlicrogrzrnitos porfir'íticos relacionadas ao M:rciço Granitóide lraqui.

Câl âcteristic¿ìmente, ¿ìpLeselìl¿ìm relíquias cle fenocristais de quartzo blpiran.ridaclo que podem
ocupal irté 157o (Ilrancha 08/Foto ß), cle f'eldspato potássico (5 a l}ùk) e cle plagioclásio (< 57o) que

ocotrem dispersos e qtle se clestacam em uma matriz fina a muiio fina, sendo caracterizaclos como r.iólitos
rnetamo Ifizaclos. os polfi|oclastos pLesenres cor'ìstitucm cnrre I a 20ù/o do volume cla r.ocha.

A mattiz ocupa, em geral, dc 80 ¿ 9Oo/¡t clo conteúclo cla locha, e ó fbr.rnacla pol. qr¿ìrtzo (rl0 ¿r

-507o), rnuscovira (10 a 80zo), fèldspâro potírssico (- 20vo), plagioclásio (5 a I0ù/o), poden(ro esrâr
presentes, como minerais accessórios, biotita em crist¿ris anédricos, epídoto, clinozoizita e minc'ais
opacos, em gerzrl menores que 0,05 lrm.

os flenoc|istais bipi|amidados de tluartzo podem estar bem p¡cservaclos, e também ó comur¡
obsetvar texlutas reliquiares como uma ou várias das faces cor¡oídas. Em geral, pLeservam a for.n^
original, mas estão recristalizados em gr'ãos menores, quando exibem extinção ondulante (Pr.âncha
O8/Iroto Iì) Ocasionalmente, têm formas aneclrais. As formas leliquiar.es meclem entre 0,5 mrn e 3,0 mnr
de diâmetlo.

Enhe os maiores fenocristais feldspírticos, que atingem até 3,5 mnì, ó comum a preseuça rre

o|toclásio e, mais ratamente, de micloclínio, oconendo ambos como prismas cul.tos s¡beuédricos,
poclendo alguns deles apresentar inchrsões de plagioclírsio saussuritizado, Em alguns desses fenocr.istais,

destaca-se a teKtura gfartofírica, com intercrescimento de feldspato potássico e qual tzo (prancha Og/Foto
c) ocasionalmente, obsel vam-se fenoclistais cle plagioclz'rsio que, em geral, têm ao re clor cle Ì ,0 mm,
exibem tendônci¿r anédrica mas, não riìro, plescrvirm e geminação múltipla reliquiar, po¿em est¿i.
parcialmente reequilibrados para albila e, rìesse caso, ocone crìstalização cle muscovit¿r e clinozoizira

biotita-turrnalina x

t52
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associada. Aqueles que perrniliram c¿uacteriz¿rr sua composiçiro v¿ìriâm de oligoclásio (4n23) zr anclesrna

(An,¡).

Por vezes, os fenocristais de feldspato podem ocorrer como pselrdomorfos e estar alleraclos par.a

clisl.ais menores de muscovit¿r, ou aincla aplesentar'¿rs bor.das recristalizadas.

A mtrtl iz ocì.rP¿ì en.ì média 857o e compreende, predominantemente, cristais granulales de quartzo

e de fèlclspalos subordinados, sendo que entre os Írltimos é mais comum o f'elclspato potássico q¡e o

plagioclásio, A granr.rlação dos minerais fólsicos é menor que 0,1 mm. Mostla-se bem recristalizada, com

os gt ãos exibinclo contatos desde irregulates ¿ìté retilíneos or: poligonizados, sendo que em alguns cristais

de plagioclhsio aind¿r se teconhece a relíquia da gemìnação mriltipla mas, cle moclo geral, o miner.al estir

reequilìblado para albita e não mais se observa a geminação,

Os minerais mìcáceos presentes na m¿rtrìz são maiores que os félsicos e alguns cle bìotita atingcnr

até 0,3 mm. Podem exibir distribuição randômica, ou se clispõem orientados. Cristais cle mine¡ais

micáceos menores foram catactelizados como de rÌluscovita ou de sericita.

N¿r m¿rlriz ptedominar a textura granoblástica, mostrando, eventualmente, urna incipiente fbliação

clada pelos minerais micáceos. No entanto, algùmâs amostrâs mais ricas em sericita poclem aplesenta¡

uma folizção milonítica S,,' bem desenvolvida que foi correlacionacla com a 52, oncle os minerais micáceos

fotmam pequenos sigmóides e o quaLtzo apresenta lb¡mas lenticulates alongaclzrs e tem extinç¿to

ondulante. Por vezes, clevido à milonitização responsável pela transformação parciâ1 ou total do feldspato

pot¿lssico plesente na rocha, os minerais micáceos alingern até, 80o/a. As |elações cle cristalìzação clos

minelais co¡n as foliações estão ììa TAtsELA -5.13.

Venulações l¿rrclias su bconcot (lântes ou não com â fbliação apresentam remobilização clc qualtz6

e cfistalizaçãro cle epítloto com muscovit¿t associacl¿r, Amostl¿ìs mais alteraclas f¿rvorecem a cristali?-acão

supérgena de agregados finos avermelhados carâctetizâdos como de limonita/goethitâ.

IABELA 5. l3 - clistalizacão cios lniner'¿ris nos lnet¿r|r'i1¡l
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5.1,2 Formação Nlranguçu

5.1.2.1 Unidade dos Metassedimentos Manganesíferos (MPSInhmn)

Os lnetâssedimenl.os mangarresíferos afloram como locllas muito iutemperìzadas, Assim senclo,

foram encontradas nesta unidade somente raras amostras pouco alteradas dos metâpclitos calcífer.os e das

lochas calcioss ilicáticas quc permitiraur a aniflise petrográfica, descritas a seguir.

a) ll,1 etapelíto s calcífero s

São tochas de granulação fin¿r, laminad¿¡s, e que ¿ìpreseutâm forte valiação composiciolaì

confotme a lârnina. São folmadas err essênci¿r por muscovita (10 ató 80o/o), carbot)âto (5 âté ( Zô).

qualtzo (10 ató.35o/o), glafita (tr,aço até 55o/o) e alguma llogopita,

Obselva-se altetllância de leitos de composições e coles difelentes, com espessul¿ìs en gel.al

iÌenorcs que 2,0 lnm. Alguns são btancos, oultos cirrzas e, pol vezes, exibeln cof cast¿ìltho-acinzentacla, O

seBulldo evellto defo racional es[¿?ì lepleser]tâdo poL r.rma ìntensa foliação S2 Paralelâ ao S1/Se. A S1 estlr

evidenciada por unìa clivagetn de crenr:lação discretâ que localmente evolui para uma clivage¡r de

cteuulação zonal. As r:elações de cristalização dos minerais cotr as dìl'et.entes lbliações estão expostàs ua

'rABL.t-A 5.14,

A textura é esseucialnrcnlc le¡:idolrlástrca nos leitos onde hí plescnça de muscovjla ou lJogopita

(Prancha 08/Foto D), elìqualìto que em outros licos eln calbonato e com qua.rtzo suSordinaclo ocor.r.c a

textura gl âuoblástica.

A muscovita predontiua cotno finas palhctas blancas orientadas segunclo a 52, corn r.au.os cr.istars

maiores atingindo até 0,3 nrnr, Clistaliza taml¡ónr ¿rssociada à clìvagern clc clenulação S¡, e pocle ser.o

nittetal predolnitìante em algr:ns leitos (Prancha 0s/Foto D), Cristais de flogopita mostram-se pouco

pleocr'óicos, variando de incolot ao marLom-claro-amatelado, e parecem cristalizaclos em essô¡cia na S2,

O catbonato está preseltte nos lcitos mais espessos, junto com quartzo, flogopita e algn¡s

minelais opacos. Apcsal do hábito glanular-, seus clistais muitas vezes estão alongados, indicando

recristalização segundo a S2 (Prancha 08/Foto Il).

O quartzo pode ser o oonslituilìte essencial enr alguus leitos submilimótr.icos, e constitnir. lenti:s

clescontínuas e finas. Em ambos os casos, seus cristâis estão orient¿rdos segunclo a foliação principaÌ,

cxibindo ainda colltatôs retilíneos e extinção onclulante em leitos urais micáceos, inclicando cr.istahzação

na Iiliaçiro S2, llveutualtnente, poderÌl estal palciahlellte reorientâdos pela Sr, suger.inclo taml¡óm

moderada recristalização durante o telceiro evento defolmacional (prancha 08/Fotos D c E),
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Glafita ocoue de moclo subolclinaclo como ctistais mais fìnos, anédricos, cinza-escuLos ou ptetos.

Brn irlgutls leitos pocle ser o principal constituir'rte mineral, Também clistaliza nas foliações S2 e Sr.

h ) Ilo c has c alc it¡ s silittític as

Estâs lochîs silo compostas por rliopsídìo (- 507a), trelllolirâ (25 a 30ak), escapolita (10 a l57o),

I'logopita (l a l0o/o), plagiock'rsio (até.5o/o), clìnozoizita (atê 2o/o) e microclínio (tlaço), além cle pequenas

qrrrrrrlic|rdes clc titlulit¿r r. tunnrrlin¡r.

Sãto rochas Iaminadas ¡ b¿rnclaclas que ¿ìpresenlâm orientâção p|eferencial cloS miner.¿iis segunclo a

S2, selldo loc¿rlmente obsetvada a ruptlll¿ì de bandas. A tcxtur¿ì é nematoblhstica nos leitos ondc hit

orientação dos ctistais de diopsídio, minctal que também pocle se apresentar não olientack¡. Lâ¡niuas conr

textula lepiclobl/rstica evidenciam um¿r for.te crist¿rlização cle f'logopita orientadâ,

Como acontece nâs rochas calciossilichticas cla Formação Morro cla pech.a preta, observa-se uma

glande valiação composicional nos diferentes leìtos. Alguns são licos em diopsíclio na fo¡ma de cristâis

euéclricos ott snbeuédricos, que podem estar pa¡cialmente alte¡aclos para hemolita, que cristalizacta às s¡as

crìstas produz leitos poiquilobh'rsticos, enquanto que outlos leitos são ricos em flogopita, e esse minet.al

l¿ìmbóm ocorre pteeuchenclo microfiâtur'âs, sugerindo lemobilizações tard¡as possivelmenle tar-cli- a pós-

S¡.

Em cert¿ìs porções ocotre a desttuição cle plagioclásio e a cristalização de escapolita,

possivelmente de composição n'ìais pr'óxima à maÌi¿lita (Prancha 08Æoto F), e aincla ó possível obsetvar

aiguns crislais de turmalina. A clinoz-oizìta é retrometamór'fica, consnminclo par:te clo plagiocla.rsio c, nlats

lalo, parece precipital a expensas rlo clinopiroxênio e cla escapolita. Micloclínio c¡istaliza possivelmcnte

na foliação S¡, scndo em grande palte clestntído pelos leequilíblios associ¿rclos rìs foliações superpostas,

As relações de cristalização dos mine|ais com as foliações metamórficas estão na TABELA 5,l-5.
TABELA 5.15 - Relaciies de cr

5.1.2.2 Unitlatle Metacarbonl¡tica (MPSInhcd)

a) Mánnores

Eslas tochas eslão localizaclas prelèrencizrlurenle no lopo da Formação Nhanguçr:, Sua gr.annlaçño

vatia de fina a média, predominando os mármores dolomíticos que, pol vezes, podenì também ser l.icos



156

cnì calcitâ, São formaclas pr'ìncipalmente pol clolomita e/oLr calcita que ocupam de 55 ató 95ol¿ do volumc

clas loch¿rs. Þìm quantidades vari¿iveis, est¿ìo plesentes qualtz.o (desde I até ocasìonâlmente 20ak1,

flogopita (traço até 107o) e llemolita (acessórìo até. l0o/o), podendo também ocoÌrer pequenas quantidades

cle biotita (.até,3ùk), cliopsíclio, clolila , muscovila, minerzris opacos, rutilo e titânitâ, Petroglaficarnelte,

collesponcleur a míu lnoles,

Exibem uma estrutura laminada a bandada, onde se observa a inlercalação de leitos de

cornposições (liferentes com espessuras varianclo cle alguns milímetros até poncos cenlímettos. Alguns

podem ser esscnci¿ìlmellte compostos por carbonato, outl os pôdem sel rìcos em t¡emolita on em llogopita,

havendo, às vezes, intercalações de leitos ricos em quartzo

Em algumas amostrâs observam-se porfiroblastos de tremolita e/ou diopsídio de âté 4,0 mm, mas

predominam aquelas de granulação menol que 0,6 mm, e nessas os cristais de carbonato têm em gelal

menos cle 0,2 mm, Podem ocorrer clist¿ìis ou agregados de quartzo de até 1,5 mm.

Pt'edomina a texlula glanoblástica, dacla pelo artanjo clos cristais não olientados cle carbonato e de

quartzo, e obsetvam-se, de forma subordinada, as texlnras nematogranoblástica e lepidogt ano b lhs tica,

esselìci¿ìlmente nos leitos ricos em tlemolila e/ou flogopita, Em algr.rns leitos ocorre a textrua clecussarcla,

malcada pela disposição dos cristais de tlemolita,

OLttl¿ìs âmostras apresentam estruttLr'¿ì. merciça e a lecrislâlização intensa do carbonato sin-S2

dificultam a reconstitnição rlos eventos detbrmacionais e a c¿ìracterização clas foliações. Contuclo, loi

possível reconheceL, ocasionalmente, um¿ì loliaçãro próvia palalela ao acâmamento seclimentâr' e

cârâclerizâda como S ¡, senclo collacla pela 52.

Ncssas toch¿rs ptedomìnanl miner¿ris de calbon¿ìto como c[istais grannlares com contatos

letilíneos senclo que, nos exemplâtes on(le a lbliação 52 ó mais interìsâ, poclem est¿u plesentes corno

clisl¿ìis levemente alongados. O carbonato tambón está r'emobilizado em vennlações, como clist¡is

nlaiores corl ató 7,0 nrm.

O cluaLtzo ocotte clispetso ou nl¿tLc¿tnclo leitos clescontínuos. PorLem-se obscl v¿tl crìstais alolgaclos

segunclo a S2, cris[¿ìis subangulosos a attedond¿rdos que provavelmente lef]etenì as tblm¿rs clhsticas

or'iginais, e oulros com extinçãto ondr.rlarnte ou recristalizados en zrg|egados com cont¿ìtos poligonizacios,

leplesentando, proviìvelmente, seixos de metarcnìto metamollizados.

A tremolita, comum em algumas âmostlas, compreende crìstais maiores clispelsos nä nì¿rriz

catbonática ou constitui miuelai essencial enl lâminas restlitas (Prancha 08/Foto G). É anéclica com

tendência a cristalizal em f'eixes fibrorracliados, Pode rel¿rciona¡-se às venulações tarclias, ocorrendo como

porfiroblastos (PJ 879c), orl estar àusente (SP 647, SP 666 e SA 917).

Raramente observam-se porfiroblastos ané(lricos de diopsídio, sendo âlguns cleles

poiquiloblírsticos, mltito ricos em inclusões de calbonato. A sr.ra cristalização apalentemeute estlÌ

telacionacla âos efèitos do metamorfismo de contato do Maciço Granitóide Itaqui,

A flogopita compreende pâlhetas curtas ou alongadas que valiam de subeuédricas a euóclticas,
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Localuente, pâreoe apresentar inclusões cle glafita, e cstá em pârle lerromelamorfizâda para clorit¿r na

bolcla,

Nessas alìostr¿ìs poclern oco er pequenas cluantidacles de muscovita, biotita e clolita. Cristítis

menoLcs cle musoovit¿ì cstão em essôncia orierìt¿ìdos na foliação 52, predomìna biotita clistlibuícl¿t (le fonna

alcatór'ia, e obsetvam-sc cristais cle clorila sìn-S¡ ìncolores, refletilìdo composições magnesi¿ìnÍìs, A clotita

tambórn pode estar pfesente em venultrções taldias ricas em qìiattzo,

Dentte os minerais opacos ocorre a piritâ, ocasionalmente como microporfiroblastos euédr'ìcos,

além cle ptovrlveis ctistais cte magnetita. Anrbas são euédlicas, podem ocupar até lo/a, e têm as boldas

lìmonitizadas, senclo que o óxiclo, em geral, apresenta-se mais fino. Também oconem dispersos e mal

fbrmaclos,

Rutilo constittri tl aço freqüente apresentando finas cstrias e geminação em cotovelo. Por vezes é

anédrico ou mesmo arredondado, sugerindo tratar-se de relíquias dehíticas. Raramente aplesenta sinal

ótico negativo, o que poderia indicar alterações tardiâs para ânat¿ìsio (SP 647c), ou aincla, não ser clar.a

sua distinção da goethita. Titanitâ é rala e, qLrando observada, pode estar em parte leucoxenizadâ.

A anírlise petrográfica clas tochas carbonáticas sugere uma subdivisão em clois lttotrpos

predominântes. O primeiro envolve amostras da região nordeste da cìdacle de Sântanâ do Parn¿ríl¡¿r.

apresentando m¿ìrmores mais finos onde tremolita e diopsídio estão ausentes (SP 647 e SP 666b), e pa¡ece

leplcsentar o topo da Formação Nhangtlçu,

Em amostras obtidas da região da Mina Santa Rita (SA 917), o anfibólio e o clinopiroxônio

lanbélÌì nãìo ocorre ì, e obsetv¿-se biotita como acessório disperso e titanita como traço, sugerinclo

posicionarnento estt a tl gt¿'tfico e condições metamórficas semelharìtes.

Amostras enfeixaclas na unìclade metabásic¿r da Formação Mollo da Peclra Preta na Rodovìa clos

Bandeir¿rntes, nos pontos vI{ 876 e PJ 879, tôm tremolita (Prancha 0tìÆoto G), e a pequena lente junro

ìts tochas calciossilicáticas na região ulb¿rn¿r de Sânt¿ìn¿ì (lo Pa|naíba contóm diopsídio e trenrolitâ (Sp

610). Ësses litotìpos parecem telacionat-se àts por'ções mais basais cìa Formação NhanguçLr, por vezes

enl'eixados tectollicâmente na Formação Mon o da Pedra Preta e afètaclos por grau metamórfico mais alto,

sendo que a última oconência parece tar¡bém sofrel influência de metamorfismo de contaro,

As .elações de cristalização clos minelais com as fbliaçöes estão nas TABEI-AS -5,16 e 5.17.

5.1,3 Formação Pirucaia

5.1.3.1 Unidade dos Xistos Quar.tzosos (MPSlpcxq)

a) Xistos rluartzosos com fibrolíta, granada, cstaurolita, sílimanita e/ou cianita

São lochas de glanulação variando de fina a grossa, com aglomerados cle fibrolit¿ (traço até 2a/a),

c¡istais mais grossos de granada (tlaço a 27o), porfiloblastos (le estârìrolìtâ (tr'âço), e agregatlos gr.ossos clc

t.ttuscovit¿t com biotila subordinatla (traço), que ocorlem dispersos em matriz formacla po¡ quartzo (60 â

857o), biotita (l)ok a35%) e mr¡scovit¿r (2 a l0%, eventualmente 25o/o), com turmalina, miner.aìs opacos,



zilcão, agulhas cle fibrolìta, clorita, silimanita, cianita c corclier.ìt¿r sLrborclin¿rclos.

Os porliroblastos cle t'ib¡olita atingenì até 4,0 mm, senclo clue algnns porfiroblastos cle estaur.olita

pocle;r mecli| até 1,3 cm. Pledomina a grannlação fina na matr.iz, menor qLle 1,0 mm, senclo quc

nor¡ralnlentc os gl:ios cle qu¿ìrlzo tên.ì nrenos cle 0,6 mm e, loc¿ìlmente, os cristais cle muscovita poclerì

meclìr'¿rtó 2,0 mr.n. Gr'âtrulos cle quartzo não sáo raros (Prnncha 08/I¡oto I.I).

Nessas tochas ptedomina estrutura maciça ou pouco orientacla, senclo raLas :rs por'ções oncie

âtllllen[a a clistaÌização cle minelais michceos entrc os cristais de quartzo, mar.canclo a foliação ,S,

(Prancha 08/Foto H), Eventuâlmente, essa foliação pode evoluir para uma foliação milonítica S,,,.

Por vezes, aindzr se recnpera a lbliação próvia S1, que geralmente está cortâda pela loliação
principal (Prancha 09/[oto A). Crìstais anécl¡icos de biotita, cle glanacla e, rar¿ìmelìte, de cianita
cristalizar¿rm segttnclo a S¡, Às fbliações retrometamórf icas 53 e Sa pocle-se assocìar., cle lbrrla
subordinada, c|istalìzação de muscovita, clorita e quartzo. As relações de cristalização (os miner.ais com

as cliferentes foliações metamórficas poclem ser visualizaclas naTABELA 5.1g.

Ptedomina ¿ì textura lepìcloglanoblástica, onde são francâmente mais abunclantes os cr.istais

granulares de quartzo, com minerais micáceos subordinados orienlados, essencialmente bìotlta e,

secutldariamente, muscovit¿r, Nas ¿ìmoshas mais afetadas pelo evento milonílico, preclominam c¡istais cLe

quartzo alongados segundo a S,,,.

Os aglomeraclos tbtmados por cristais de fiblolita sin-S2 estão clisper.sos na matriz e têm fo.¡na

amendoada Podem apresentat inclusões de mineral opaco fino, dc granacla eLróch.ica limouitizacla, e exibi¡
clescilnento epitírxico com bìoti¡a. Ëm alguns clos porlìroblastos nota-se a plesença suborclinadâ cle iiBos
cListais prìsmrlticos cle silintanita. Nas borclas clesses aglomeraclos pocle ser obse¡vacia a for.te crist¿rlizäcão

cle muscovita tarcli-S2 ou sin-S3,

Freqtientemente, ao tedor cle poiquiloblastos reliquiares cle estanr.olita ocorrem agr.egados

pseLtclomórficos fotmaclos ptincipalinente pot ctistais cle muscovita não orientaclos e maior.es clo qLre os

obselvaclos ¡ra matrìz e, su bot clin aclanren te, pol granacltr anécirica limonitizacla e finíssimos c¡ist¿rrs clc

quartzo. Nâ borda clesses ag¡egados pseLtdomórfìcos observa-se crescimento cle muscovita c biotita. As

lextIras sLlgerem crescimento da estautolita pós-S¡ ou pós-S2, senclo posteriormenle r.etrometamorfiz¿rcla.

Nos restos cla estauroÌita podem sel.vistâs inclusões cle biotita.

A clistalização dos agtegaclos de muscovila associaclos com a estaulolit¿r pocle estar.relacionacla

âos everìtos tett ometamórficos ou com o met¿rmo|fismo de contato pós-S2 gerado pelo S'rocl Gr.anítico

Tico-Tìco ContLrdo, esses agregaclos são muitos semelhantes aos observaclos nos xistos com aglomeraclos

grossos de fibrolita, que estão estiÌâdos pela foliação S2/S", e podem ser tmncaclos nas borclas pelos

minetais micáceos da foliação milonítica, sendo claramente ¡elacionados à S¡, possivelmente, em

algumas pot'ções nos xistos quartzosos, a foliação 52 não foi intensa o bastante para reorienta| ou mesrno

estiral os agregados,

Observam-se clistais euédricos a snbeuédr'ìcos de granada, geralmente limonitizada, de até 0,7
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ûìnì, onde, normalmente, hií um núcleo tico cm inclusões do quartzo orientadas segunclo uma Si oblíqua à

S? e que pode set cottelacionada à Sr. A bolda está recristalìzada e não contém inclusões, parecenclo

indicat cresoimento pós-S2. Erl alguns cristais de gtarnada observa-se a oco¡rôncia de texturâ em atol, com

clistais cle bìotita letlometamór'fica S¡ clescenclo no interior e ¿ìs custas cla grarnzrcla,

Nâ Íìalliz, o quartzo preclomina couo ctistais gLzrnularcs angulosos por.tco oLientados ou cc;rrr

Iolmas alongadas paralelas à foliação mìlonítica, potlendo apresentar extinção ondulante.

Eventualmente, aincla são observaclos ctistais de biotita sin-Sr anédricos e marrom-ave¡¡nelhaclos,

mas pteclominam aqueles er:éclticos a subeuédricos orientados e clistalizados segundo a foliação S1S,'

(Prancha 09/[oto A). Muscovita cristaliza como plaquelâs finas sin-S2 ou sin- a tardl-S,,,. As ¡ochas r¡¿ris

atètadas pelo evenlo milonítico geralmente são mais ricas em mlrscovita.

A clolita ocorre de prefetência na matriz, sendo também observadâ no núcleo de arlguns

por'{'iloblastos de fibtolìta. A sua presença pocle eslar relacion¿rda às valiações composicionais clo litotipo,

pois p¿ìrece coexistir com muscovita e com finos zrgregzrdos de gr:afita.

MineLais opacos com lbrmas cúbica e octaédtica, me nores que 0,1 mm, e que mostlâm por ve7_es

boldas limonitizaclas, foram câlâctclizados como mâgnetita, estando os cristâis illcipientemente

orientados segundo a foliação Sr, Minerais opircos muito l'inos, geralmen[e anódricos, podem ocorr.er

como inclusões na granadzr e nos aglegados gtossos cle fibrolita.

Turmalina vercle, fina e cuócltic¿r, cristaliza predominantcrnente nos estr'tgios tarcli- a pós-S2,

l,ocalmente, a sua crislalizaçãro parece estar relacion¿rda ao evento milonítìco, senclo obse¡vado o ¿rLlrÌìento

da sua clistalizaçho em ¿ìmostras onde pledomina a S,,,,

R¿rros cl'isl¿ris de cianita sin-S¡ eslão preseÌìtes nas porções mais quarlzosas com climensoes

próximas às do quartzo (Prancha O9/Iroto Il), Às ver"*, apresentam incipiente clistalização tle fibrolita

sin-S2 na borda. Eventuais peqlrenos cristâis biaxiais incolores clispersos na mâttiz sugerem a pr.csençer cle

colclielita
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5.2 GRUPO SÃO ROQUE

Considetando que litotipos muito semelhantes aflol¿ìm en du¿rs ou tr'ês fblurações como, por

exemplo, as rochas carbon¿iticas que ocorrem nas formações Pilapora clo Bom Jesus e Estracla clos

Rotneiros, os qnàtlzitos e metarenitos das Folmações Boturuna e Estlada clos lìomeiros e as Lochas

netab¿isicas descl it¿ìs nas unicl¿rdes metab¿rsíticas das formações Pilapoltr do Bont Jesus, Estra(la [los

Iìomeilos e Pir-agibu, como pode ser aprecizrdo no Capítulo IV, c que alguns lìtotipos aflorzrm geralmente

mttitos ¿rlletados, permitindo a coleta de poucas oLr (le nenhum¿ì ¿rnrost|a fìesca em algumtrs uniclacles,

optoll-se pela aptesentâção inregrada das desclições pehográficas, ora de exemplares semelha¡rtcs cle

diletentcs formações, ora das poucas amostlas que pucleram sel colet¿rclas cle roch¿rs freqrlientemen te

allelacìas, contudo representativas clo litotipo.

5.2.1 lrotmação Morro I)oce

5.2.1. I Unicladc Metarcoseana (NIrSRmclac)

a) Metarcóseos e metarenitos arcoseanos
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As arnoslras foram coletadas nas regiões dos morLos Doce e clo Polvilho, cla Fazen¿a lt¿rvhe e cla

base do Pico clo Jaraguá.

Nestas rochas destacam-se os porfiroclastos de feldspato (prancha O9/Fotos c, D e E) e cle

quartzo e t'r'âgnlentos líticos de glanitóicles (Prancha 09Æoto F) clispersos em uma mâtl.iz f,ina a mLrito

finâ, com granLrlação menor que 0,1 nrm, cornumento ao recror cre 0,05 rnm, compost¿r por quartzo (50-

607o), feldspato polássico (até 25ok), plagioclásio (10-I5Ea), bìorir¿ (aré l0zo, ocasionalm ente 40o/o),

nrinerais opacos (enlre 2 e 5o/o), e¡:írloto (tttê,3q/o) e c¿ìrbonato (até lo/o). Como mineraìs menos fi.cqtientes

podetr ocorrer muscovitzr, âlânitâ, âpalitâ e zircãro, sendo rara a presençâ cle titanita, leucoxênio, r.utilo,

clinozoizita e cÌotita (excepcionalment e até 2o/o), Petl ogrâficâmente, correspondem a metarcóseos e

nìef atelìitos ¿ìrcoseanos,

P¡edomina a estrutur'â maciça, mas pode ocoler uma orientação incipiente clos minerais, senclo

que alguns exemplares mostrâm-se finamente foliados devido ao primeiro evento clefor.macional
(Prancha O9Æotos C, E e F), evento esse que pocle evoluir para protomilonítico ou milonítico m¿rrcaclo

pela foliação S',, (Prancha O9lFoto D). A S¡/S,,, clispõe-se paralela ou obliquamente ao acamamento. A 52

dessas roch¿rs é caracterizada por um¿ì clivagem de crenulação que corta de fo¡ma aproximadamente

oltogonal a f'olìação S¡. As relações de crislalização dos miner¿ris com as cliferentes foliacões
metamótficas podem sel visualizaclas naTABELA 5.19,

As tochas milonitizaclas apresenlam, com freqtiência, leitos rompidos e banclear.nento tectônico.
Ell algumas amostras intercalam-se leitos mais ricos em miner¿ris micírceos intensamente foliaclos. oncle
p|eclomina a textut¿ì lepicloblástica, com aqueles mais ricos em quartzo e felclspato, em que é mais comu'l
¿l texturâ gt anoblz'rstica, sendo que as por'ções clas rochas mais foliaclas poclem colespo¡cleL t¿rnto a

c¿rmad¿rs mais pelíticas metamot fizarclas quanto sel o resultaclo da milonitização sobLe essas rochas, que
teria favorecido a cristalização dos minerais micáceos orientados,

Destacam-se porfiroclâstos de lèldspatos, predominando amplamente os de plagioclhsio (l,rancha
O9/Foto D) e senclo mais rara ¿r ocot¡ônci¿r de oltocl¿rrsio (Prancha 09/Foto E) e micr.oclínio. Dentre os
porfìroclastos de feldspato potltssico, também são freqüentes os pertíticos, Esses porfiroclastos podem
meclil entl e 0,4 e 2,0 mm, pr.eclomìnando aqueles entrs 1 ,0 e 1 ,25 mm,

Em gelal, preserv¿ìm suas formas e parecem muito pouco afetaclos pelas tt ansfbt.rnaçÒcs

melamól ficas ql'le atillgeìn o rl:stâlìte cla locha e, desszr forma, foram denominados porliroclastos, Em
outras oc¿tsiões, esses clistais maiotes, oliginalmente detr'íticos, podem estar metamorfizados, mesÌno que

maÍìnenh¿ìm a forma cli,'rstica or.iginal, sendo consiclerados porfiroblastos.

P¡edominam ctistais euédrìcos que ocupam gelalmente cle 1o a 15% clo conteúdo cla rocha,
podenclo taramente constituil 5 ou 307a do volume cl¿r mesma, Os porfìroclaslos cle feldspato têm hábito
prismzitico cur[o e, em getal, mantôm uma relação entre os eixos maioL e menor c]e 2:l a3:1,senclo clLe,

ocasionalmente, essa telação pode atingir 7:1, O preclomínio cle cristaìs euéthicos eviclencia o por.rco

tl¿ìnsporte com relaçãro à área fonte. Ocorrem ainda como fragmentos cle cr.istais, pol.vezes snb;rngulosos



e, mais tiìrâütolltc, sub¿ìl le(loncl¿ì{los,

Devitlo ao evenlo rnilonítico em algumas amostl¿ìs, e em leitos m¿ìis ricos em minerais mìchceos,

os porfitoclastos podem estat levemelìte estitâdos ou apresentaÌ' fo|mas amendoad¿ts e estar envolviclos

pot tniuetais uricírceos, enquânto que em outlos leitos esses cfistais dettíticos eslão quebraclos, porlen(lo,

ein algLtnras potções, estar clesloc¿tclos ou lotaciouâdos pela S,,, (Prancha 09/[oto D). Nessas lochas

podem-se obscrvar sombras t1e pressão ¿rssociadas aos polfiloclastos,

A maioria clos porfiroclastos dc plagioclásio têm aspecto manch:rclo, não ¿ìpresentam gcminaçiro

e, com fieqtiônciâ, encontram-se recquiliblados em cristais menores de albita corn contatos intcrnos

stltulados e letilíneos, enquanto que outros iìplesentam somente ¿ìs bordas rcequilibradas, Os cl,istais cìe

plagroclásio podenr estar fl atnr¿rclos cleviclo ao evento milonítico.

Esses potlitoclastos pol vezes estão alterados essenciaÌmente para epídoto e, secLÌnclariamentc,

para mttscovita e carbonâto. A coniposição dos polfiloclastos que pleserv¿trâm parcial ou totalmente a

geminação mirltipla corresponde, em geral, à cle andesìna e de oligoclásio,

Os porfiroclastos de feldspato pot/tssico são mâis raros e, de forma geral, fbram menos afet¿rclos

peÌas trarnsl'ot mações metamótficas, Podem seL observadas pertitas, mesopertitas e microper.ritas com

segregâção de fèldspato sódico em filetes e, mais laramente, em gotas. São comuns crisrâis euln

gerninaçãro Carlsbad, sugerindo a ocolr'ência de ortoclásio preselvaclo. Localmente, em nur cristal

euédrico de mìcroclíllio com a geminzrção em gtacle preservada, notam-se inclusões cle plagioclírsio e

cristalização de cârbon¿ìto granulal na borda.

fìt'agmetttos cl¿'tstìcos cle glanitóides, cle quartzitos e cle quartzo-de-veio são menos co¡]L¡rs, rÌì¿ìs

não deixam cle ocoLret em viitti¿rs anìostlâs, De r¡odo gcral, são nrais rarcls cle selem obser.vaclos ¡as

descrições petlogrhficas Ielercntes ¿ro MorLo do Polvilho,

Porfiroclastos de quartzo e clâstos de quartzito variam preferencialmente de snbangulosos a

subarredondados. Most¡am uma forte cominr.riçíio dos antigos crìstais, os quais lecristalizaram em vár.ìos

gr'ãos maris I'inos, por'ém ainda m¿riores que os observados na m¿ìhiz, estando o conto¡no clhstjco

delimitado de modo difuso. Nas ¿u.r.ìostl'¿rs onde foi mais intenso o evento milonítico, podem ¿ìpresenrar.

extinção ondulante e, eventtl¿ìlmente, ocouem clastos cie quartzilo alongaclos segunclo ar S,,,, nor.malmente

en.i rochas oncle há grande cristâlização de muscovita sin-S,,,,

Na tnattiz, clevido à gr-anulação fina e à forte lecristalização snpcrposta, torna-se clifícil a

qualltificação do conteúdo cle feldspatos, e assinr, confiLmal se as âmostras coLLesponclem a netaLe¡itus

arcose¿ìnos ou ¿ì met¿ìrcóseos fol temente |ecristalizarlos.

O quartzo predomitìâ na m¿rt¡iz. É límpido, granular, anguloso, com contatos varianclo clescle

irregulares até retilíneos, moslrando localmente textura em mosaico com outros crist¿ìis cle qual.tzo e de

feldspatos. Pode estar um pouco orientaclo exibindo extinção ondr.rlante e, nos leitos mais ricos ent

minerais micáceos, eventuâlmente exibe formas alongadas segundo a S ¡/S,,,.

Os cristais de plagioclhsio e de feldspato potírssico da matriz encontram-se bem recristalizaclos.
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pre(lornìnânclo os de plagioclásio com geminâção âusente oLr difusa, Com fteqüência, grancle palte clos

cristais de plagioclírsio estão reequilibraclos em albita.

Deviclo ¿\ ¿rusôncia de geminação e de alterações, o conteúdo de feldspato potássico pocle ser.

subestilnaclo. De moclo gerâl, enttetanto, parece ser mais raro. Ocasionalmente lcm aspecto "slrjo",

cstanclo parcialrncnte aLteraclo paua clistais mr.Ìito fìnos cle epícloto e sericita, o que Iacilìtat a sua

identil'rcação, ao p¿ìsso que os cristâìs maiores dispersos na m¿ìhiz palecem preservar a fbrma clhstica

original, subangulos¿r a subatreclondacla.

A biotita cristalìza na fbtma de finas pâlhetas curtas subeuédlicas, ocorrendo de for.ma

subordinada nas potções ricas em felclspatos e quartzo. Pode estar aleâtoriamentc clìstribuícla ou orienta¿a.

matcando uma foliação S¡ ìncipìente. Limonitâ/goethita em geral ¡el¿rciona-se à altelação supér,gcn:r cla

biotita.

A cristalização de bioti¡a como ctistaìs maiores ¿rssocia-se à transformação parcial clos

potfìloclastos de feldspato, podendo também fotmar agregados junto com o mineral opaco, Por vezes,

está presente na form¿r de palhetas cultas e gtossas ma¡rom-esverdeadas qr.re tôm, na borcìa, finos crisrais

clo mesmo mineral micáceo c¡istalizados na foliação S1, o Que palece indicar a existência cle r.estos cle

biotitâ detrítica.

A presença de cristais maiores de biotita distribuídos de li¡r ma ¿rleatótìa, sugere cristalização

associada ¿ì um evento de metâmolfismo de contato d¿r intrusão do Maciço Gtanitóide Cantareìr'a.

A mLlscovita pledomill¿ì como cristais incolores, senclo observaclos algtrns vercle-phlicios qucr

ocorrem, em gerzrl, como gralos mais finos. Folma cristais subeuéclricos a euóclricos coltìLrmen[e

otienlaclos segttnclo zr S1/S,,, e, oncle a foliação mìlonítica estíì mais clesenvolvicla, ocorrc associacla ao

epídoto e pode constituir o miÍìer¿ìl micáceo predominante, ambos tenclo crist¿rlizaclo àts ctìstas do

feldspalo mais fino da matriz or.t cla bord¿r de porfiroclastos. Locâlmente, pode estat ausente orì seL muito

lâLa, rì.ìesnìo enì amosttas palcialmeÌlte ¡nilonitizarias, Os leitos mais fbliados são essencialmente

col'ìstittÌí(los pelos minelais mioáceos que, por vezes, podem formal pequcnas lentes ileviclo tì fbliaçãio

rnilonítica.

Observ¿r-se magnetita subeuódtica com forma cribìca/octaócl¡ica compleendenclo cr.istais

disseminados em várias ¿ìmostlas, senclo qtte, eventuâlmcnte, constitui pequenos porfìr.o[rl¿stos or,r

poic¡r"riloblastos de até 0,3 nìnl, por vezes limonilizarlos ou transfolnì¿rdos em leucoxônio e/orì titanita. (Js

poiquiloblastos são ricos em inclusões dc quartzo e epídoto,

Epídoto em geral ocorte na forma de agregados contendo inlimeros ctistais granulates fi¡os e

anédricos, sendo que alguns leitos são constituídos essencialmente por esse mineral, Cristais euóclricos

m¿riores ocotrem disseminados nas porções oLr leitos mais ricos em quartzo e feldspato. Ocasionalmente,

cristaliza na borda da alanita detlítica, ou ainda junto aos agregados anéclricos cle mineral opaco. pocle

t¿rmbóm ser visto substituindo p¿ucial ou totalmentc alguns porfiroclastos (le plagioclásio.

O carbonato em geral compteencle ctistais granulares finos. Localmente, ctistaliza cle 1'ol.m¿r
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incipiente na borcl¿r dc c¡islais cle plagiocllsio, podendo, em arlgnns cnsos, sr:bstiluil conìpletarÌrente csse

ninetal e sel considelado como câlcita, O carbonato por vezes esth (lisseminâclo na malriz em parergênese

com epícloto, muscovìt¿ì e biotita sin-S¡ e, mais r¿ìrâmelìte, erìcontra-se ¡emobiliz-ado em venulações

tarclias.

Ocasion¿rlnrente, ocotte clotita clistalizacla cle folrra aleatórìa on ellcontìa-se or.ientacla c cnl

cont¿ìlo com biotita na matriz, enquanto que cristais m¿ìioles estão presetìtes nas borcl¿rs clos por.firoclastos

de feldspato olr cristalizam associados ¿ro miner¿rl opaco, Na ¿rmostra BT 100b ocorle como porfiroblastos

com cor clc interl'erência anôm¿la azuÌ-violetâ, se tralando, provavelmenle, cle peninita,

Qtlando presente, a litânita moslta formas valiando cle subeuedrais a anedrais e cristalizl ¡ prutil.

clo mineral oparco, sendo que, com freqüência, está parcialmenle sr.rbstiluícla por leucoxênio, Apatita ¡orma

cristais prismáticos euédticos cristalizados taldiamente em lelarção ¿ìos eventos defo¡macionais.

Zircão ó fino er por vezes, constitui cristais bem arledonclados e metamíticos, sugerindo tratâr-se

cle gr'ãos cletr'íticos, ao p¿ìsso que em outras situações é euédrico. Eventualmente pocle est:rr zon:rdo, o que

sttgcre leo istrrl i ztçño mel:rmórfica.

Raramente observam-se grãos cle alanita detrítica quase totalmente clestruíclos, pal.ci¿ìlmonte

stlbslituídos por epídoto, Em algr.rns leitos obselvam-se m¿riores concentraçöes de rutilo m¡ito fino

associaclo ao minerzrl opaco.

A origem sedimentar clos litotipos descrìtos no Morro clo Polvilho, antes consìcler.aclos

nretart iodacitos (CARNEIRO 1983, CARNE ìO et al, 1984b), é denunciacia pela freqüência com q¡e

irltelcâlam-se lentes cle melaconglomerados em contâtos não tectôr'ìicos, e pelo fato cle screm, em c¿r¡¡po e

petrograficanìente, muito semelhantes âos metârcóseos do Mono Doce, clifetencianclo-se apenas pcla

presença maris comum cle porfitoclastos de fèldspatos e pela ocorrência mais restrita de fl.agmentos líticos

na legião clo Motto do Polvilho. Adicionalmente, observam-se intercalações centimótl.icas de quârtzitos

lelclsphticos ticos em epídoto que mostlânr conlatos bruscos com camadas dos melarcóseos no Morro do

Polvilho

Nos metarcóseos do Motro Doce (Prancha O9Æotos C e D) podem ser observados pot.firoclastos

atteclond¿rdos de plagiocli'rsìo e subeuéclticos de feÌdspato pot¿'rssico clispersos em m¿rtriz fina for.r¡¿rcla

essencì¿rlmenl.e po| biotita + muscovit¿r t quartzo Ì plagioclhsro (Foto C), ou aìncla, pod:iro0l¿Ìstos

lìatu¡ados e clefonn¿rdos de plagioclhsro orn rnâtriz constìtuída principalmente por biotitâ + muscovlta 1

c1u:rrtzo, olienterclos segundo a S,,, (Iroto D).

Bssas âmostras são rnuito semelhantes àquelas de metarcóseos do Mor.to clo Polvilho (antigos

metatrioclacitos), que apresent¿ìr.ì'ì unra malliz fina a muito fina composta principalmente por muscovit¿ +

biolita -l epídoto t qualtzo (Pranch¿ì O9Æotos E c F) e onde ocoü em porfiroclastos cle t'eklspato

potássico idônticos ¿ro clesclitos nos metalcóseos do Mono Doce (Prancha 09/Foto D) e, cle fb¡.na mais

restrita, fragmentos líticos de granitóide (Foto F),



b) Biotita-muscovita xistos fittos (nrctagrauvacas)

Esl¿rs rochas ocorrem como pequenos corpos intercalados nos metatcóseos e metarenitos

¿ìlcoseanos, cìifet enc ianclo-se por serem ticas em miner¿ris mìcáceos e poL conterem, aincla que de fornra

subordinada, porfitoclaslos cle leklspato e flzrgmentos líticos cle qualtziro e cle granitóicles. Essas

met¿ìgrauvacâs l¿rmbém ocorrem na Uniclacle clos Metarenitos Felclsphticos, mas sãro tlcscr.ltas

conj untamente nesle item.

Na constituição rr.rincralógica da matriz gelalmente prevalece a muscovit¿r (15 até 807o), estanclo

tambóm ptesenles quârl7-o (- 20 zrté 55ok), biotita (ausente ató 457o) e pequenas qLrantidacles cle felclsparo

potássico e plagioclásio (ralos a até l07o), rninelais opacos (< lo/o) e epídoto (até, lok). Ocasìonalmcnte

ocorle âpatitâ, Petrograficarnente, colrespondem a biotita-muscovita xistos ou, ainda, a muscovita-biotitâ

xistos.

A granr.rlação da matriz é fina, com os cristais dos minerais micáceos menores que 0,3 mm e os de

quartzo menofcs que 1,0 mm. Os polfiloclastos de feldspatos atingem a!é 1,25 mm.

Preclomina nessas rochas a textrìrâ lepidoblástica, dada pela orientação da muscovita e cla bìo¡ita

tlLlanclo ocotLe. Eslão presenles as mesmas foliações descrit¿rs nos metarcóseos e metarcnitos arcoseânos.

Caracte¡istic¿rmente, apresent¿ìm uma forte foliação S¡, que em algumas amostlas pode estar teplesenl¿ìciâ

pol uma foliação milonítica que t¡anspõe localmente o acamamento. Rochas mais ricas em qua¡tzo c
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f'elclspatcl e com composições mais próximas dos metarenilos arcose¿ìnos podem aplesenlâ1. uÌrì¿r

oÌ'ientação incipiente de minerais segundo a Sr/S,,,, As relações de cristalização dos minerais segLrnclo as

cliferentes foliações metamórficas podem ser obselvadas na TABELA 5.20.

Também são mais I'leqüeltles os porfirocl¿ìstos de pÌagioclr'rsio do que os cle felclspato pot.hssico, e

os plimeitos podem mostrau relíquias cla geninação múltipla e lbrmas valiando rLe subeuécfuìca a

anéclrica, sendo que alguns exibem fotmas atledondadas. Fleqüentemente encontram-se sau ssnr.itiz¿rclos.

A muscovita ocone como finos cristais preclominantemente orientados segunclo a S,/S,,, e,

su bot clinaclamen le, segundo zr 52. Pot vezes, ó o minelal mais abunclante, enquanto que em outr,zrs ocasiões

está subordinada à biotita.

Biotita também cristaliza ptìncipâlmente na foliação S1 como cristais subeuédricos ¿r enó¡lricos.

Apresenla-se pleocróica, variando, em zrlguns exemplares, do vercle ¿ro verde-clalo e, em outros, clo vercle

ao castanho, Ocasionalmente, cristais anédricos de biotita são corlados por cristais menores clo mesmo

mineral que cristaliza¡am segundo a S¡, sugerindo a presença de possíveis cristais detríticos cle biotita.

O quartzo em getal está presente como crist¿ris angnlosos e alongaclos segundo a S¡/S,,,, poclencto

exibir extinção ondul¿rnte. Por vezes tem forma granulal alredondacla parecenclo preservar a sua for,ma

clhstica original,

Na matliz o plagioclírsio ó rnais ¿rbundante que o fcldspato pot¿,1ssico, ocolrenclo geralntentc coÍno

clistais não geminados leeqr.rilibraclos para composiçöes mais sóclicas, clenunciados pelo relevo mais

baixo otl ptóximo ao do quâûzo. Ralanìente obseLvam-se gr'ãos cle microclínio com gerninação em gracle,

sr"rgelinclo tratal -se cl istais dettílicos cour composiçãro preservacla.

l]pícloto clistaliza como cristais euéclrìcos mai¡rres taldì- a pós-s¡ e, rnais raro, n1 s2,

compreenclenclo agreg¿ìdos finos clispostos ao redor dos cristais prévios. Os miuerais opaoos oco¡ten1

preferencialmente orientados segundo a S¡ e, loczrlmenle, encolttr¿ìlr-se cloblaclos pela cLivagen clc

crenltlação 52 Ëventuillmente, palecem leclistalizaclos a partir cle gtãos detrílicos de mine¡aìs opacos.

Alguns poss,em folmas cúbìcas, coltespondenclo a mâgnetita, e outros form¿ìs tabulares.

TABELA 5,20 - RelaÇões de clos rninelaìs nos biotita,



5.2.1"2 Unidadc Mctatonglomer:ltica (NPSRrndcg)

a) Mctaconglonteraclos

A dcsciição clestas tochas euvolveu preferencialmente a matriz dos metacorìglomerados e os seus

flâgmentos cl¿'tsticos menores, para fins de comparaçiro com aqueles obseLvaclos nos metarcóseos,

São rochas fotmadas pot fiagmentos líticos cle granitóide, quartzito, rnetâbásica, nlrrâ-

intermediár'ia, epidotitos, Kistos e quârtzo-de-veio, e por pot{iroclastos (10 a l57o) cle plagioclr'rsio,

feldspato potzíssico e qualtzo, dispersos em matriz fina constituída principalmente por quartzo (40 a

607o), biotita (- 2 até, l5fo), r.nuscovita/sericita (traço até 5%), feldsparo potássico e plagioclhsio (anrbos

corì menos de 57o), epídoto (tlaço até 37o) e mineral opaco (traço até, lVo). Como minerais acessórios

podem eslar presentes alanìta, apatita, zircão e, raramente, mtilo, clinozoizita, clorita, calbonato e ritanira.

Na mattiz clessas rochas ocorrem estruturas e textur¿rs muito semelhantes às desc¡it¿s nos

n.ìetârcóseos e metarenitos arcoseanos, Predomina, em geral, a textura lepidogranoblíLstica, clada pelo

atranjo clos ctistzris gtanulates de quârtzo, feldspato pothssico e plagioclásio associatlos com os mine¡ais

mìcáceos o¡ientados. Quando a fohação milonític¿ì é mais intensa, prevalece a textura lepìcloblástica. As

Ielações de clistalização dos minerais com as clifèrentes foliações podem ser observa¿as na TABELA
5.21 .

Os fragmentos líticos estão dispersos na roch¿r e sua glanulação varia cle aleia gr.ossa a seixo. São

su barredond¿rdos a subangulosos, predominando os de granitóide (prancha 09Æoto G), com os cle

.lualtzito, de quattz"ito feldsphtico e de quartzo-de-veio subolclinaclos, sendo l.aramenle vistos f'r.ngmentos

cle rocha metabásica, rnct¿r- in ternrecliltria (Francha 09/Foto Fl) e cle xisto. Nos [iagmentos de q¡irrtziro,
qrrattzito feldspático c quartzo-(ie-veio obse|va-se, por vezesj umâ olientaç¿io clos minerais anter.ior ir S¡ e

caLacteriz¿rcla como herclacl¿r clos protólitos,

Os fìagmentos menoLes dc glanitóìde podem estar lelativamente orientados segunclo a fbliação

pl otontilonítica/rnilonítica, senclo que os seus clistais de felclspato e de plagioclásio assernelhar.n-sc aos

Porl'iloclastos destes nrinet¿ris obselvados n¿r matliz clos metaconglomel aclos. É comLrm ¿l pr.csença c1e

alanìt¿r, e podem coexistir cristais de biotilâ lìlenos pleocr<iicos semelhantes i\queles presentes na maliz
clo metzrconglomet'ado. Porém, arlguns sho castanho-¿rvelmelhaclo-escuros, o (Ìue sugere trât¿uem-se cie

minelais micáceos ígneos não reequilibraclos.

Amostras cle testemunhos de sondagem da região do Morro Doce e cla Fazencla ltayhe fevelaLa¡ a

presençâ de grântrlos e seixos de epidotitos, de rochas metabírsicas, e cle rochas vulcânicas a

stlbvulcânicas cle tendência andesílica (Plancha 09Æoto H) nos metaconglomeraclos, Os fiagmentos (le

tochas metabásicas e mel¿ì-intelmediz'trias podern estar pârcìal ou totalmente alteraclos pata agleguidos clc

cristitis grarnulares de epídoto, ou exibil apcnas Lrma borcla de leação formacla pr.incipalmente por csse

minetal (Prancha 09/Foto H), Apalentemente, qu¿ìn(lo totalmente ¿rlterados parâ epícloto pâssan a

conslittlil frâgmentos líticos cle epiclotito. Eventualmelìte, alguns metaconglomeraclos mais finos

diferenciam-se poÌ'conterem apenas grânulos e seixos cìe quartzo.
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Na malliz dos metaconglomerados pledominam os polfiloclarstos de feldspatos, ocorrenrlo cLe

formn suborrlin¿rcla os de quattzo, com tamânhos valianclo geralmente enlre 0,4 mm a 2,5 ¡¡m, ¡rt¿ts

predominantemente âo ledot de 1,0 rnm, sendo por vezes observaclos clislais com âté 6,5 mnr.

Ocasionalmente oconem leitos suborcljn¿rclos c lasto-suport¿ìd os, Os porfìroclastos de felclsprto sìu

scmelhantes àqueles presentes nos metalcóseos e metalenitos arcoseanos, predominernclo os cle

plagiocl:isio, Sãro comuns os cristais euéd¡icos a subalreclonclados alongaclos segìjndo â Sl.

Como conseqüênci¿r clo evenlo S¡/S,,, obscrvam-se, em alguns polfiloclastos, k¡tk buntL,s,

cleslocamenlos, rotação, microfraturas e sombras de pressão, estando gerâlmente a borda reeqLrilìb|acla ern

clivelsos clistais menores de tenclênci¿r granular'. Locâlmente, clevit{o ao mesmo cven[o, ocorrern

pseudomorfos dos porfìroclastos de l'eldspatos parcial ou totalmente altelados para finos clistais de

sericita, catbonalo e epídoto, ou tectistalizados em grãos menores que conferem ¿ì matliz textura

grânoblástica locâ1,

Os porfiroclastos de plagioclásio podem preservar intacta ¿ì sua geminação múltipla, set'ìclo en1

ttlgttns casos detetminada a sua con.rposição como correspondenclo a oligoclásio, Por.firoclastos cle

plagìoclásio que petdetam a sua geminação encontrâm-se recquilibrados em grancle parte ou tot¿ìlmente

para albita,

É freqüente tambóm a presença cle porfìroclastos cle feldspatos alcalinos com textnras peltíticas,

meso- e mictoperlíticas, A presenç¿ì de crisl¿ris euédricos desses tèldspatos e de plagioclásìo co¡rprov¿r ¿r

proxinidade cla írre¿r fc¡nte (Prancha l0/Foto A),

Porfìroclastos e Iiagmentos (le qll¿ìrtzo em geral stìo menores se compzrraclos com os cle feklspato

e, apes¿ìl de terem sido recristalizados em grãos menores que muitas vezes tâmbém apresentam extinçi.rr)

onclulante, a suzr oLigem clástic¿r evidencia-se nas suâs form¿ìs externas subalreclondaclas a subangr,rlosas.

Nessas rochas, o tamânho dos cristais da matriz- varia entre 0,05 mm e 0,1 mm, atinginclo 0,4 nrrn

nas potções mais grossas. Em geral o cìrìaltzo ptedomina, ocorrendo como crisr¿ris glanulares com formas

varianclo de irregulares a angulosas com contatos suturados, poclendo localmenle mostrar textura em

mosaìco com contatos retilíneos entre seus cristais e os de felclspatos. Comumente, têm forma ¿rmencloacla

e extinção ondtllânte, estando alongados segundo a S¡/Sn,, Localmente, sãìo reconheciclas lelíclLrias cle

grãos detlíticos maìores e atreclonclados de qttartzo que podem ter se recristalizaclo em vhr,ios e¡istais

Ìlìenores, forntando pequenos ag)omeraclos. Eventualmente estão plescntes associados às somb¡as tle
plessão cle erlguns clos polfiroclastos de fêldspato.

O reconhecimenlo cle plagioclásio e de feldspato polássico na r.natliz ó clificultaclo clcviclo à

rectistalização e aos leeqtrilíbrios associados ao primeiro evento deformacional. Ra¡amente obser.vam-se

cristais de plagioclásio com geminação polissindética e de K-felclspato com geminação em grade ou

CarlsbacL.. Os feldspatos da malriz podem mostrar saussuritização incipiente a modeLacla, zì qr.ral associa-

se, essencialmente, ctistalização de sericila. Alguns cristais de plagioclírsio exibem relevo mais baixo quc

o clo quattzo, sendo calacterizados como albita, Os feldspatos da matriz por vezes estão otientados



169

segulìdo ¿ì St e, lìl¿ìis Ì'¿ìro, pela S?, Poden] ainda constituil cristais granulares com contatos polìgonizacLos.

Biotita é o mineral micáceo mais fteqüente da matriz e pode apresenlar un'ì¿ì certa variaçiro no scu

pleocroísmo, settclo que nas regiões clos mo¡ros Doce e do Polvilho preclominam cristais que va¡iam clo

vetcle ao verde-¿rcastanhado, enqu¿ìnto que nos pacotes basais são mais frcqùcntes os que v;r¡iam cio

vercle-acastanh¿rclo ao rralrom ou castanho-ave|melhaclo-escur o. A magnetila paLece lavorecer a

c|isralìzação dessc mine¡al micáceo, pois oncle a biotita abunda o mineral opaco tot.na-se menor, mais ¡aro

e ¿rnódrico.

Ctìst¿ris maioles de biolita sãro anédricos c est¡ro disttibuíclos ¿rleatoriamente pelâ amostla,

l'ocalmente, folmam agregaclos, orientaclos ou não, junto aos quais pocle ocor.r'er mineral opaco. Cr.istais

meÌìores estão principalmente o¡ientâdos segundo zr S¡/S,,, constituindo, pot vezes, finos lertos

anastomosados que podem isolat pequenas lentes com textura granoblástica ou envolver os porfiroclâstos

de feldspato. segundo a clivagem de crenulação s2 são observaclos grãos aincla menores,

MlLscovita cristaliza preferencialmente corno palhetas subeuéclricas finas orientaclas

pr'ìncipalmente na foliação S¡/S,,,, sentlo meuos comum que a biotita. É lncolor., m¿rs foi obselvacla enl

algumas porções com um leve pleocroísno verrle-cl¿r¡o,

Em alguns leitos onde predominam os minelaìs micáceos e a lbliação S,,, está bem desenvolvicla, a

muscovita pocle lornat-se mais comum qr.re a biotita, Localmente, ocoÌTe nas borclas de porfiroclasros cìe

felclsparo otl cristaliz¿ì em mictoftaturas qLre co[t¿ìm esses crist¿rìs maiores, Eventu¿ìlmente, está distl.ibuí(la

clc fot m¿r aleatória pela rocha como crislais aincla maiores qne os cristais anóchicos de biotitâ, suger,i¡c¡r

crescimento posterior aos evelllos clefotmacionais possivelnìeÌlte relacionaflo aos e6itos clo

rretamorfismo cle contâto ger.aclo pelo Maciço Gr anitóicle Cantal.oira.

Observ¿rm-se ct istais subeuétlricos ¿r enórLficos maiores de epícloto que poclem meclrr. até 0,2 mm.

Em raras porções michceas dessas rochas pocle atingir até IOo/a clo volume, constitnincìo, nesse caso,

pequenos porfiloblastos pós-S¡ clistalizados soble biotita e magnctita. No entânto, pr.e¿ominam cristais
glanulares de epídoto muito finos, e que podem estar presentes em alguns leitos associaclos à mag¡erita,

ou ainda. na borda de alanita detrítica. Na foliação S1 pocle estal em paragêncse com c¡ist¿ris menor.es cle

albita que recrìs t¿rliz¡rt am nas botclas dos porfiroclastos cle plagioclr'rsio e, na 52, eventu¿ìlnìcnte cncontl.¿r-

se em ¡raragênese com muscoyit¿r.

Alguns rrtinerais opacos rnosttam folmas variando de cúbicas a octaédricas, sencìo caracteriz¿rclos

como magnetit¿r, Pode estar orientada e âlongada segundo a foliação S¡ e, nos leitos onde é mais
abunclante, observa-se também maiol cristalização cle biotita. Ocasionalmente, foi obser.vacla .jLrnro a

clistais de rutilo,

Outros mine¡ais opacos fotmam agtegados ou clist¿ris poiquiloblásticos com até 0,3 mm que, lì¡o
raro, enconham-se parcial ou qtlase totâlmente tr¿rnsformados em titanita. A írltima cristaliza, pot vezes,

na forma de franjas a partir do minetal op¿tco, o que sugere qì.re esse po(le corresponder.àr titanomagnetita.

Zitcã'o é, um mineral traço f(eqüente, sendo observado tanto na matriz como nos fragmentos
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líticos, gcralmente ocorrendo com tamanho inl'erior a 0,05 mm. Assim como nos metarcóseos, pode

Çonstittlir grãos clehíticos s u bart eclondados e metamíticos que, eventualmente, apÌ.esent¿ìm

sobleclescìmonto/recrislalização nzrs borclas, chegando a exibi¡ faces euéclricas. Também estít prese¡te

como cristais límpidos euédricos, sendo por vczes teconhecidas suas secções basais tetr.agonais,

Alanita ocol'te como clistâìs detlíticos subarredondados ou, quando mais preselvaclos, como

prismas euédticos, Em getal, encontlam-se altelados, mostrândo porções metamíticas, enqnanto que

polções menos alteladas exibem cot lalanja-clato. Geralnrente apresenlarn uma borcla reeq¡ilib¡acla par.a

epídoto, e muitos podem estar presentes como pseudomorlbs. Raros cristais exibem um halo pleocróico.

É comum observ¿rr pequenos cristais de apatita e titanita, estando o írltimo minetal freqüentemente

assocìado â opacos. Cat boÌìato clist¿rliza plincipalmente a pâ¡tir da alteração rlo plagioc¡'rsio

polfilocla'tstico e do plagiocl:isìo presente nos fragmentos líticos cle granitóides, Clinozoizita é r.ara e

constituì finos clistais euédricos. A clorita, zrpesal de ocorrer ocasionalmente, po(le tornar-se o mìneral

micírceo predominante em alguns leitos , estando em paragênese com epídoto abundante.

É notória a semelhança entre os metarcóseos e metatenitos arcoseanos e a matr.iz clos

met¿rconclomerados. Ambos possuem frâgmentos líticos e porfiroclastos de feldspato (Prancha 09Æotos

C até H). Além disso, as m¿rtrizes dessas rochas são compostas essenciâlmcntc por qua(tzo, feldspato e

minerais micáceos com pequenâ variação no conteúclo cle cada fàse miner¿ìl e nas suas feições textur¿ììs,

tessaltando-se a ptesença de porl'iloclastos euédlicos tanto de plagioclásio como cie feldspâto potássico na

rr¿rtriz. dos ìenaconglomerados (Prânchâ l0/Foto A), fâto esse por vezes utilizâclo al'ìteriolmente ll¿ìrÂ

caractetizaL esses ctist¿ris maiotes como fenocristais e sr:gerir origem vulcânic¿r ou subv¡lcânica.

5.2.2 Iîormação Pira¡rora clo Bom Jesus

5.2.2.1 Uni<lade Me tabâsíticâ (NPSRpimb)

As tochas metabiitsìcas cla Formação Pirapola clo Bom Jesus säo semelhantes ¿ìs rochas

¡netab¿itsicas que ocorlem nas fbtmações Estrada dos Romei¡os e Piragibu, sendo portalìto descritâs

colìjuntâ.mente neste item.

a) Rochas ntetabásicas

Diferenciam-se cl¿rs rochas metabásicas do Grupo Serra do Itabcraba pelo fato cle ser comunt a

presença ([e texturas ígneas bem presetvadas, como a blastofítica, a blasto-subofífica e blasto-

poiqLrilofítica (Prancha 1O/Itoto Ìì). Freqüenlemente ocorrem c¡istais cle plagioclásio ígneo e fbnocr.istaìs

cle clinopiloxênio ou restos dos rnesmos (Pranchn l0/Toto C).

Os conslittìintes essencìais são tremolita,/actinolita (30 até, 45o/o) e plagioclásio (15 aró 557o),

enqu¿ììl[o qne foram identificados clinopiroxênio (ausente até 30o/o), qtsartzo (até 5Vo), epícloto (5 aré

l0%), clinoz-oizira (- 5o/o), clorita (aré l07o), tiranita (l até,4o/a),leucoxênio (- l%) e miner,eris opacos

(aùsente ¿ìté lo/o) cono minet ¿rìs acessór'ios comuns. Raramente, encontr¿ìlì.ì-se calcita, biotita, ho¡nblencla,

scticita, turnralina, sullbtos, apâtita e rutilo, Relacionaclos à altelação supér'gena, obseLvam-se alof,aua e
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limonil¿ì/goethita. Pel|ogr'âf icârnerìte, são principalmente replesenta(los por tremolitzLi actinolita anfiboliros

e, sttbo¡clìnaclamente, por clinopiroxônio{remolitâ/actinolita anfibolitos e tlemolit¡/actinolita-

clinopiloxênio anfibolitos.

Essas tochas metabásicas possuem granr.rlação variável de fina a laramente grossa, pr,edominan{o

âs amostras inequ igt anularcs fìnas a médias constituídâs poI polfiroblastos de anfibólios, cr.istitis

teliquìales cle clinopiloxênio e clistais maiores de plagioclásio com tamanhos que vzrriam entl.e 2,0 e 4,0

mm, dìspersos cm uma m¿ìtriz com granulação entre 0,1 a 0,4 mm. são mais comuns as ¡ochas com

cst|utlLla maciça, sendo raras as pouco foliadas, as últimas podenclo apresentar textrìra

glanonenratoblzística,

Pot serem quase sempre mirciças, as relações de cristalização cÌos ninelais cor.¡r as clifer.entes

foliações metamótficas são obtidas, enì gerâI, a paltir de rectistalizações observaclas nas bor.das clos

porfìtoblastos de tremolita-/actinolita e da orientação dos cristais da matriz, sendo sugestivo clue as

condições metamórficas alcançâdas nos evcntos deformacionais S j e S2 encontram-se pr.óximas. O evento

S¡ é local e de ponca intensidade. As relações de cristalização dos minerais com as respectivas loliações

metamórficas podem ser observadas na TABELA 5.22

O anfibólio polfiloblltstico loi catacterizado como sendo uma tremolit¿/actìnolita, cr¡o
pleocroísmo var'iíìvel do verde ¿ro verde-claro segunclo os eixos z e y indica composiçãro mais p¡óxima cia
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actinolita P|edominam os potfiloblâstos subeuedrais onde getalmente podem ser. vistas extremiclacles

esfiapaclas (Prancha l0/Ioto D), ocottendo cle forma subolclinacla aquelcs com lor.rnas enócl.ica ou

anédlica Podem estâl incipiente ou intensamente substituídos por clorita, lest¿ìndo muitâs vezcs só

flagmentos do antigo porfiroblasto, entte os quais observa-se intens¿ì cristalização clesse mineral micáceo

(Prancha l0/Foto E).

Podem set observados alguns fenoclistais cle clinopiroxênio parcial ou totalmente pr.eservaclos que

exibem relevo maìot que o da tremolita/actinolita, fiaco pleocloísmo varianrlo cle incolol.a castânho-clâro

e 2V ao retlot cle 50o. Esses fenoctistais eventualmente se alteram pala tl.emolita/actinolita, senclo cluc

geralnrcnte o anfibólio cristaliza primeiro nas borclas do piroxônìo poclenclo, por vezes, snbstituí-I¡¡ cluasc

completamente, restan(lo ¿ìpenâs inclusões lelicluiales clo último na tremolita,/acf inolita. A constante

preseÍìça de titanita nas âmostras, ocorrendo pol vezes associ¿rcla aos crìstais cle clinopir.oxônio em palte

transformados pala actinolita, sugerc que esse clinopiroxênio é da série da augita - fer.ro-augita.

Locarlmentc, obsetvam-se fenocristais de clinopiroxônio ¿rltelados para um anfibólio com

pleocroísmo ln¿ris intenso, coLrespondelìle ao da holnblencla. Eventualmente, restos clo clinopìr.oxênio

inclusos na hotnblencla podem exitrir uma borda de reação onde ocouc tremolita/actinolit¿ì, o quc sugcre,

adicion¿ìlmente, umâ cristalizâção tarclia desse úrltimo mineral, ao menos pós-S ¡,

Na legião de Pirapora do Bom Jesus, nar fbrmação homônima, o clinopiroxênìo é mais La¡¡,

elìquanto qtte em dircção à Cajamal e proximidades, nas formzrções Estra(la dos Romeiros e piragibLr,

pocle toüì¿ìr-se um (los col'ìstituintes minerais principars clas rochas metabásicas (Prancha l0/l¡otos Il c

c).

A mâtriz das roch¿rs met¿ìbásìcâs é constituídâ essencialmelìle pol plagioclz'rsio e pr.ismas rnenores

de f emolita./actinolita e , suboldinacltrrnente, pol epídoto, clinozoizira, quartzo, tÌelnolita, clol.ìta, biotita e

caLbonaro Cristais maiores de plagiocla'rsio prcservam muitas vezes as suas for.mas ígne:rs ripìiìrmes c

tabulates obsetvando-se, tieqüentemente, cristais com geminação múrltipla e, mais raramente, com a cla

Albira-Carlsbad, Com o avanço da ttansformação metamórfica, os limites das maclas tornam-se difìsos,
Vrrriam de eLlédlicos a anéd¡icos.

Os ctistais de plagioclásio ígneo que não se reequilibr'¿uâm mostram composições que varianr

desde oligoclhsio até andesina cálcica, conr teorcs de anoltita entre An26 e 4n32. AÌguns cristais clo

plagìoclásio ntais sódicos tôm composição próxima à Ab73An22, enquanto que cristais com teor.es mais

clev¿rclos de âÍìoltitâ (Anrs) ocotrem eln ar.ìrosllas do contâto milonírico entre o corpo metabasítìco cla Vila
Lolli e rochas catbonáticas, podendo lefletir urna incipiente calbonacização das rochas metabítsìcas a

partir das lochas calbon¿1ticas.

Alguns dos cristais maiotes de plagioclásio perdem a geminação nas snas bordas, que mostram-se

lecristâlizâdas em clist¿ìis menoLes gLanulares com extinção concôntrica, Freqüel)temente, observam-se

apenas as lbrmas relìqr.liates dos plagìoclhsio ígneo, tenclo esse se rccristalizaclo em finos cristais cle albira

ou de albita + clinozoìzita t epídoto. São abundantes os crìstais menores de plagiocla'rsio recrista lizaclos,
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predominando cristâis gr¿ìnulares Ìrão geminados de borclas irregLrlares a suturaclas com relevo menor que

o clo quallzo, sendo caracteLiz¿tdos como albita,

Cristais menotes de tremolila/âclinolita sin-S2 podem clistaliza¡ como fianjas oLr rgr:lhas nas

borclas dos t'enocristais cle clìnopìroxônio or.r dos porfiroblastos de tremolita/actinolita sin-S1, Por. vezes,

sãto observados pequenos prismas cle um anfibólio incolor sin-S2 cle provável composição tremolítica q11e

geralmente estão associados aos cristais de clorita sin-S,

O epídoto exibe pleoctoísmo variltvel do am¿rrelo ao amarelo-clalo/incolor, ocorrencìo na foLma

cle peqttenos crislais granulates euédticos a suber¡édricos isolados, ou formanclo agregzicJos

l.lìicroc ris tâlin os, Pode eslar clistlibuíclo pela matrìz ou cristalizal nas bordas cla tlemolita/actinolita

(Prancha 10Æoto F), estando, em ambos os casos, em paragênese com o anfibóÌio. Em alguns cristais cle

epídoto observa-se sobrect escimento, sendo que, eventualmente, são visíveis as faces internas mal

folmadas e âs externas bem clesenvolviclas e vice-versa,

A clinozoiz-ita ocorre como cristaìs anédricos finos a muìto finos, podenclo também cristaliz¿rr. a

paltir do plagioclásio. Por vezes, pseuclomorfos cle plagioclásio inclusos no clinopitoxônio ou na

tremolita/actinolita são formados essencialmente por, clinozoizita,

Os cristais de clorita têm cores de interferência anômalas variando entre o malrom, o azul e o

púrpr.lra, sendo identifìcados como de cromo-peninita, A sua cristalização é preferencialmente tatdi-S2 a

pârtir da alteração rett ometamó¡lica da lremolila/actinolita, ocorrenclo em equilíbrio com albita, tremolit¿ì

e cpícloto, além cìe quzrttzo e, maris ralamente, carbonato, Os cristais de biotita geralìlìeute são r.n:rio¡cs clut:

os cle clorita. Pot vezes, ocorre em contâto corn a tl emolit¿ì.hctinolit¿r oU como inclusões nesse aufibólio.

O quartzo está dispelso na mattìz-, ellquarìto clLre o carbonarto (calcitâ) cristâliza

pt edominante mente em venulações talcli¿rs, 'fitarnila conrpr'eencle clistais subeuéclricos q c est¿io rÌn
associação paragenética com tremolita./actinolita e epídoto, or.r constitui âgregados microcrist¿r lin os cm

parte tlansf'olmados pala lencoxênio, Outrâs vezes, pocle ser vist¿ì em contato com minetais opacos. Na

legião norte cla área são lieqtìentes clistais de titanitâ substituídos pol leucoxênio.

O mineral opaco pode apresentar forma tabular esquelótica ou cúbica rep¡escntanclo,

respectiv amcnte, possíveis ctistais de ilmenira e de magnelita e/ou titanomagnetita. Pol.vezes, estiro

pÂlciaìmente alter¿rclos para leucoxêtrio. Localmente cstão presentes como um clos minerais for.maclos pela

alteração metamórfica do clinopiroxênio.

Apatila consisle de finos cristais prisrnáticos euédricos. A cristalização cle turmalina e cle pirira

paLecc estar tel¿rciollada ¿ì atuação de ptocessos câtacl¿isticos taldios que ¿rfetaram est¿rs r.ochas. Alof¿r¡ra

loi obselvada em nm¿ì amostra sìibstituindo parcìalmente os crislais de plagioclásio. Nesse caso, ecor.r'e

limonita associada.



5.2.2.2 Unidade Metacáìcio-pelítica (NPSRpjcp)

Devìdo à altelação que os metacálcio-pelitos aplesentam, não foi possível ef'etual a descrição

pellogr¿lficâ dos afloramentos desta nnidade visitados na Formação Pirapora do Bom Jesus. A descriçãur

dc um lìtotipo muito semclhâllto pode sel observada no ilem 5,2,4.2, r'efe|ente aos metacálciole| tos cla

Fo|mação Estracla clos Romei|os.

5.2.2.3 Unidade Metacârbonáticâ (NPSRpjcal)

O mesmo pode ser dito desta unidade. As descrições petrográficas se concentr¿ìran.ì

essencialn'ìenle nos litotipos cla Uniclade Metaca|bonática da Folmação Esttada dos lìomeiros, descrit¿ts

no item -5.2.4.3.

5.2,2.4 Unida<le Metavulcanoclástica (NPSRpjmv)

n) Rochas nekwulcanoclásticas básicas

Devido ¿ì fbrte âlterâção supérgenâ e à pequena a'uea dc exposição destas rochas, só foi possíveì

coletat cluas íìmostras frescas, senclo que um¿ì clelas pertence a uma intercalação quc ocorrc jnuto às

lochas metabírsic¿rs cle origem ígnea.

São rochas inequigranulates, cle granulação muilo fina a média, constituídas por fragmentos

líticos e raros potfiroclastos de plagioclírsio (atê l7o), dispersos em uma matriz muito fina a fina formacla

por plagioclásio (- 50V"), h emolita/acrinolit a (- 30Vo), epídoto (l5o/a), titanita (5o/o) e c\oTita, (3 a 4o/a),

alénr de goethita/limonita denvadâ da alteração supérgena, Petrograficamente, constituem epídoro-

tremolita/actinolita anfibolitos.

Difetenciam-se das tochas metabásicas de origem ígnea pol apresent¿ìr'em, tìs vezes, Îrâgmelìtos
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al redondados a subal ledond¿ìdos clc granulação m¿ìis grossa de rochas metâbásicas e/ou com composições

tendendo pa[â metândesitos, ¿rssim como agregados arredonclados fbrmados principalmente pol epídoto e

clolita (Prancha l0/Foto G), Esses agregados podem representar tì'âgmentos líticos metamolfiz"ados,

por'énr é nrais sugestivo consliluienl anrígdalas derivaclas, pol altelação hichotermal prévia e/ou por

rnetainolfisno, de vesículas helcLadas d¿rs lochas vulcauoclhsticas. Tambéll dìfcrcncianr-se ¡los

anfibolitos de origem ígnea por serem maìs ricos em epídoto, clorita e titânita, e pol não apresentarern

clinopiroxênio,

Nessas lochas predominrm estlutlrrir maciça e textula granoblástica, Localmente, observa-se a

orientação clos cliferentes mineraìs segundo o plimeilo e o segundo eventos cleformacionais. As lclaçöes

de cristalizaçiro dos miner¿ris segundo esses eventos podem ser observadas na TABELA 5.23.

Os fragmentos de rochas ígneas são fb|mados principalmente por tremolita-/actinolita t
plagioclásìo que, por vezes, exibem texturas blastofítica e bl¿sto-subofítica (Prancha l0/Foto G). Os

polfiroclaslos de plagioclhsio são ripifolmes e podem atingil até 2,0 mm, sendo localmente vistos plisnra.'

com o eixo c muito alongado.

A matriz compreencle principalmente plagioclásio e, subordinadamente, tremolita-/actìnolit¿. O

plagioclásio ¿ìpresenta-se fortemente lecristalizado em grãos menores reequilìbrados para albita, Alguns

ctistais maiotes anédricos do anfibólio pârecem ser sin-St, mâs predominam cristais menores sin-S2.

Ambos exibem pleocroísmo variando enlre ve¡de muito pálido e verde-claro, sugestivos de cor.nposições

mais pr'óximas da tremolita/âctinollta. Podem sel vistos cristais clo anfìbólio com formas aciculates e/ou

fiblosas cresciclos sobre os crislais maiores anédlicos sin-S¡, sugerinclo cristalização tardi- a pós^S2.

Râramente são observados cristais maiores cle cpícloto, prismáticos curtos e euédlicos ou cotìl

folma granular, e clue atingem até 0,3 mm. Pleclominam, no entânlo, finos cristais menores qne 0,1 mm

Localmente, em alguns ctislais euédticos, recupeLa-se um núcÌeo anódrico que mostra um¿ì bolcia cle

reação f'ormada por leucoxênio, indicanclo a exislônci¿r cle clist¿ris prévios à foliação S¡ quc tblam

parcialmente destruídos.

A clo¡tta constitui finos cristais subeuédricos pledominantemente dispostos na foliação S2,

enquanto que â litânila ocorte leucoxenizada fo¡manclo agregaclos cristalinos finos castanh o-acinzentacLos,

TABEI-A 5.23 - Relações cle cristaliz.ação clos minerais nas lochas metavulcanoclásticas b¿lsicas do GlLrpo São
R

Tl.cm./Äctinol¡f â lnorf.l
Tle¡rr./Actir¡olit¡ (rnatliz)

]V;

Plasioc. (C)lis.-And.ì
Albita
Ilpídoto
Clorit¡ f
Titânita
[,eucoxênio

ItÅt:iot Motnm'i$ì¡n

Relìnt Fnlìarãn .\,

-'t -

Irnlin¡îin.t^ Plr-.(- Foliacão,S P¿ís-,S



5.2.3 fforrnação Boturuna

5.2.3, 1 Unirlade Metareníticâ l'eltlspática (NPSILbtaÐ

Po¡ setenr muito semelh¿urtes a estas lochas, os metarenitos feldspáticos da Unidacle Metarenítica

Feldsphtica da Folmação Estrada dos Romeilos estão descritos conjuntâmeÌìte neste item,

a) Metarenitos feldsptíticos e nrctarenitos comfeklspato

São rochas de granulação fina constitufclas principâlmente por quartzo (45 a 65o/a), muscovita (-
5o/o até. 45o/o), biolita (aLrsente alé, - l)Vo), microclfnio e plagioclásio (ambos somanclo ao ¡eflor. cle 57¿ aré

l¿ìÌamente 154lo). Como minerais acessórios podem estar presentes epídoto, carbonato (r'aramente l07o),

minelal opaco, âlanitâ, apatita, zilcão e, laramente, turmalinzr, clorita e rutilo, petrogl.aficrmentc,

cottesponclem a metalenitos felclspáticos ou a melarenitos com feldspato (PÌancha l0/Foto FI). Fìm

algumas amostrzrs observa-se alternâncìa de leitos que mostram pequenas variações qual'ìto à sua

glanulação,

Predominam rochas com texturas glanoblástica e granolepidoblástlca, senclo que em exemplares

com a ílltima textura, o quartzo, os minerais micáceos e, subordinatlamente, os feldspatos, estão

prefetencialmente o¡ìent¿rdos na lbliação S¡ (Prancha 10/Foto H), O primeiro evento clefo¡macionzrì pode

evolttil, localmente, par¿ì um evento protomilonítico. De forma muilo suborclinada, ocorrel.n rninc¡ais

associaclos ao segundo evento defolmâcìonal, especialmente muscovita, As rclações de cristalização entr.e

os r¡inerais e os eventos clelbrmacionais poclem ser vistas na TABELA 5.24,

QuancLo compa|ados aos metarcóseos c rnetârenilos ¿ìrcoseanos pLesentes na Folrlaçãto Motto

Docc, os metâlenitos f'eldsphticos e os rret¿ìrenitos com fèldspatos clas folntações Botlrruna e Flstr.acla clos

Romeitos dì1èlenciam-se pol tarânìenle apresentarem ou estarem ¿tusentes os 1ìagmentos líticos e os

potfitoclastos de felclspatos, e pot exibilem, na matliz, menor abunclância de tèlclspatos, poqLrerìas

quantidades cle biotita e cle nrinelais opilcos, enqu¿rnto quc o qu¿lrtzo é mais comLrm.

Essas rochas possttem cristais maiores de feldspato e de qualtzo (menores que 1,0 ntm), rnas rluc

não chegam a constituir polfitoclastos em funçiro do tam¿ìnho dos outros constituintes minerais. po¡

vezcs, esscs clistais maiotes pleservam as fblmas cletr'íricas originais, podenclo lambém ser.consicleraclos

como gr¿ios leliqr.riares não tot¿ìlmente met¿rmo¡fizados e/ou leequilibrados.

Os clistais m¿riotes de feldspatos constituem até. 5o/a do volume da rocha, preclominanclo os cont

lotmas snbarredondadas a arrctlondadas, elrquarìto quc os clastos ntris glossos de quartzo são lnenos

comuns. Dentre os feldspatos predomina o plagioclz'rsio, senclo qne os cristais maiores poclem

eventualmenle preservar a geminação múltipla e estarem pouco rec¡istalizados, com composições

variândo entre ¿rnclesina e oligoclásio.

Também observam-se cristais cle plagioclásio que exibem um aspecto manchaclo, com geminaçãro

polissindótica difusâ e alteração parcial para muscovita, preclomin¿rm, no entanto, aqueles cluc se

leclist¿rlizaram em gr'ãos menores cle albita.
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Ocorrern, de lblma subordinirda, cristâis mâioles cie oltocli'rsio e de microclínio e, ocasionalmenre,

o plagrocla'rsio ocoLro em quanticlacles menores do que o ortoclásio, Ilm c¡istais maiores e nos raros

polfiloclastos cle ortoclásio observa-se, por vezes, textura pertítìca.

O predomínio de fotmas arledon<ladas a subarredondadas desses felclspalos compzrraclo ao âspecto

anguloso clos potfiloclastos cle lblclspatos preser'ìtes lìos metarcóseos e nletarenitos arcoseanos cla

Folmação Mo¡ro Doce sngere maiol tl¿ìusporte em relação à área-fbn¡e.

Os gr'ãos maiotes e algLtns glânulos (le qu¿utzo, qùando pfesentes, encontram-se get¿ìlmentc

recristalizados em grãos menores e, por vezesJ estão alongados segundo a S¡, Raros agregados g¡ossos

formados pol quartz-o, plagioclhsio e biotita sugerem ser relíquias de fragmentos líticos cle composição

glanítica. Em uma amostla ocorrem agregardos grossos formados por microclíl'ìio e quartzo e, em ontt¿1,

obselva-se um fragmento isolado de metarcnilo.

No resl¿ìnte cla rocha ptedominanì clistais de quarlzo e fèldspato com tamanhos que valiam entre

0,4 mm e 0,7 mm, enquanto que os mineraìs micírceos atingem até 0,25 rnm, O quartzo em geral tcnt

fbrmas gtanulates sltbangulosas a subartedoncladas, preclominando cristais com borclas retilíneas, senclo

qne alguns clcles mostram exlinção ondulante e estão com as bordas lecristalizadas em cristais menoLes,

A maiotia dos ctistais meno¡es de plagioclásio e de feldspato pothssico recrìstalizaram em albita e

microclínio sin-S ¡, mas aind¿r ocorrem cristais de plagioclásio com a geminação polissinclética prcservacla

representando clastos reliquiares não totâlmente reequilibrados.

I)entle os miner¿ris micáceos pteclomina a muscovita, que pocle ser ¿rbundante em aìgumas

anlostl¿ls. Cristaliza em getzrl como ctistais subeuédricos oLientados sin-Sr nos intcrstícios clos c|istais cle

quartzo e fèldspâtos (Prancha 10/Foto H), ou estir distribuícl¿r de forma aleatória pela rocha. Em llguns

exemplares, a biotita pocle estar ptesonte em pouca quanticlade, Ocorre na forma cle c|istaìs cultos

subeuécl¡icos a ¿rnódricos, com pleoctoísmo variando do verde ¿ro vercle-acasl¿urhaclo-claro, e clispöe-se

ptetlominanlenre nte cle forma aleatória.

O epícloto eKistelìle é firlo e euédlico, e serìs crist¿ìis por vezes podem substituit pol completo os

cristais maiores de fèldspato, Dispõe-se aìnda como agregados microcristalinos cristalizados a expcnsas

da alanila.

Apesar de comtlmente anédricos, folani reconhecicl¿rs as formas cútbicas cleformaclas em algn¡s

nlinet'ais opacos, sr:ge|indo a presença de nragnetita. Po¡ vezes podem estal associaclos a finos cristais de

clorita. Eventualmente, esse minetal michceo lambém ocorre como cristais relativamente mâis gr.ossos.

Ca¡boltato é um tnineral acessório heqtiente, sendo que em uma das amostras (VFI 74la) ocupa

até l0% do volume da rocha, cristalizando .t partir do plagioclásio,

A alanita ocorre como grãos detríticos geralmente anédricos e parcialmente metamíticos, estiìtìclo

substituícla po[ epídoto ptincipalmente nas bordas. Pol vezcs, é possível reconstituir. sua forma prismlttica,

Alguns cristais de zitcão e de rutilo ¿rrledond¿rdos fbram consiclerados detr'Íticos, assinr cono

otltlos cl'ist¿lis anódlicos de apatìta e de trrImalina. Alguns desses clistaìs cle zircão mostr.ani-se



palciîlmeltte metamíticos.

No tntanlo, tanbótn folam obsetvaclos cristais de zilcão exibìncio sobrecrescimento com faces

erécllicas, o que sugere ao menos tecr'ìstalização palcial no prinreilo evenlo deforrnacional. A tul.malina

tanlbém pocle ocorrel como fìnos clistais eLrédlicos c¡istalizados possìvelmente nos estágios tar.cli- a pcis-

Sì.
.I'ABEI-A 

5,24 - clos minelais nos

It ) M etabtis ic as s hosltottític as

Sãto |ochas de gtanulzrçãto tìna a muito fina compostas principalmente por quanticlacles vat.ihveis

cle friotita (.50 até 90ok) e de quartzo (traço ou varianclo de 30 a 80o/o). Como minerais acessórios

obseLvam-se plagioclhsio e feldspato potzissico (somando < l0o/o), minelal opaco (tr.aço até 7olo),

muscovita (tlaço até 2o/o), epí<loto (zrté lo/o), além cle clinozoizita, alanita, zilcão, tu¡maliua e apatita. Os

exemplares mais ricos em biotrta (907o) possuem pequenas q.antidades de qtartz,o (4o/o).

Petl ogrâficamente, correspondem a biotita xistos finos,

A l'oliação S¡ foi em grande palte clestmída, mas ó possível recupetar arcos poligonais fot.ntaclos

po| clistais de biotita sin-S1 ott pequen¿ìs lentes formadâs por cristais lelativametìte ¡rais g¡ossos cle

biotita, quartzo e muscovita sin-S 1.

A granulação fina parece tesultaclo da cominuição geracla pela sr.rperposição do eve¡to

deformacional s2, evento esse que pode evohrir para uma foliação milonítica S,, e ao qual, por vezes,

associam-se as foliações S, e S", A sobreposição do evento milonítico também pode ser caracterizada pela

rransposição de ven.lações tardi-S ¡ contendo quartzo essencial por cristâis de biotita s2/s,,,,

Scgundo a S¡ obseLva-se crìstalização incipiente cle muscovita e quartzo, Predomina a lextu¡¿t

lepìclobl'rstica clada pela orienlação cla bìotita, As relações de custalização clos minerais com ¿rs dilèrentes
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t'oliações metamórficas podenr sel visualizaclas na TABELA 5.25

Nessas rochas é câr'¿ìctel ístic¿ì a presença de aglomerados alredondaclos ou alongaclos segunclo a

52, constittlídos em essência por qualtzo t biotita e que foram interpretados como amígclalas pr.eenchiclas

por 0sses minerais. A biotita pode estal distlibuída de folma aleâtória ou estar concentrada no cenrro.

citcunclacl¿r por r.rma espécìe de cotona fo|mada pelos cristais de quartzo (Prancha 1l/Foto A), Essas

fbições são rarâs ou constituem atê lít/a do volume da rocha e, quando mais abnncl¿ntes, costLrman.ì

tamt¡ém ser m¿riores, As amígdalas nìe(lem ¿ìté 3,0 mm, e ao seu recJor poclem oconer.sombras de prcssão

nas rochas rlilonitizadas. Nesses casos, observam-se zrglomerzrdos cle cristais de alé 7,0 mm.

São rochas inequ igranulat es, com os crisl¿rìs m¿ris finos tendo menos cle 0,1 rnm, enqlrânto q¡e os

maiores podem atingir até 0,5 mm.

Em amostl¿ls frescas, a biotita é pleocróica do câstanho ao verde, estando ptincìpalmente

olienlacla segunclo a 52. Amostras intempelizadas exibem aglegaclos finos avermelhaclos cle

goethìta/limonìta ¿rssociados a esse mineral mìcáceo.

O quarrtzo, cle tnoclo geral, tcm tbtmas ittegul:rres tenclen(lo a angulosas, senclo os cor)tatos c¡tre
setts ctìstaìs pt elèt e ncialmente stttltlâdos mas, não l¿uo, mostlârn-se grarnulares e com cout¿tlos retrlíneos a

poligonizados Nas rochas afeladas pela S,,, pode-se obselvar estiranrento dos cristais cle quartzo segunclo

essa loliação. Adicionalmente, oùorrem pequenos rrranjos com folmas sigmoidais fbrmailas pol.qualtzo

ou peqLren¿ìs lentes ¿rmendoatLas ricas cm qtì¿ìr'tzo, por vezes scccionadasr e que parecem corresponcler a

antigas amígdalas dcform¿rdas segunclo a loliação S,,,,

O plagioclásio encontra-se reeqr:ilibrado para albita. Raros crìst¿ìis cle felclspato potiissico se

(lestacam pol setem lnaiotes e euéchìcos e mostl¿ìrem relíquias cla geminação em g|acle, senclo que

encontr¿ìm-se em parte alletados para selicita, enquâÌ]to que algnns cr,istais maìs finos ocorr.em nao

geminados

O mineral opâco ocorle clisseminado como cristais anódtìcos ou que exibcm forrla cúbica. Ent

gerâ1, estão or'ìentados segundo a S,n, os cúrbicos foram c¿rractelizados como cle mâgnetita.

A muscovita é rara, comltmente ¿rssociada à fblìação 52, Tarnbém pode estâI. clisseminacla or¡

tlispor'-se pet pendicularmente à S,,,, senclo caracte¡izada como sin-Sr,

Alanita, quando obsetvada, cm geral ó anédtica e sLrgere ser reliquiar, Ocasionalmente está bem

preservada com forma tendendo à prismática. Foi observada também no intcrior cle uma amígdala.

Epídoto cristaliza a pattir da borda da alanila ou pode estar disseminaclo pela amostra, Só ocasionalmente

ocol le elinozoizita ness:rs Lochas.

O zircão, apesar de raro, ocotre orâ como cristais normais ofa como cristais patcialmente

melamíticos, Alguns dos normais sito prismáticos e euécl¡icos, porém a maior.ia dos cristais metarníticos e

outl'os nornlais tôm fbtma art edoncl¿rcl¿r, suger'ìndo tambórn a ocolrência cie cristais r.eliquiales. A lpatita e

a tru malina são oc¿tsion¿ris em algumas letìtes quartzosas,
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'I ABIILA 5.25 - I(cl ircs clc ct istalì

5.2.3.2 Unidade quartzíticâ (NPSRbtqz)

Por seLem muito semelhanles, são descritos em conjunto neste item os quârlzitos e metapsumitos

que ocorrem tanto na Formação BotulïniÌ como aqueles d¿ì unidade NPSRerpm da Formação Estracl¿r clos

Romeiros,

a) Quãrtzitos e ntetarenilos

São ¡ochas cle granulação muìto fina a módia, composlas plincipalmente por quartzo (85 até 98Zo)

e muscovila/sericita (traço até l5Va). Como minerais acessórios, podem estat presentes minerâl opaco,

zircão, biotita, lurmàlina e rutilo. Corlesponclem, petrograficamonte, a qlr;rltzitos e metârenitos, telmos

acloraclos, respectivamente, devido ao m¿rior e ao menor gr¿ru de recrìstâlização observaclo.

O prirneiro evento clefbrmacional é marc¿rdo preferencìalmente pela olientação e estir¿rme¡to cLo

qtlâl tzo e da muscovita sin-S ¡ (Prancha ll/Foto B), enquanto qLre a foliação 52 é localmente tesponsável

por ondnlar a foliação anterior, âpresentando incipiente clistalização de quartzo e de muscovìta. As

t elações cle cristalização clos minerais corì.ì as {bliações metamórficas são exibidas na 'I'ABELA 5.26.

Ness¿rs rochas os clistais cle quartzo podelÌì não estaf orientados, observanclo-se então a textLlra

granoblástica, ou ocorlem oÌientados principalmente segundo zr S1. Em alguns exemplares ou por.ções clos

mesr¡os ticas em muscovita potle-se obselvar tanlo textur¿ì g|anolepidoblhsticâ como lepicloblitstica,

senclo que, nesse útltimo caso, os cristais cle quartzo sin-S ¡ encontram-se corÌìumeÌlte orielìt¿ìdos e estilaclos

segundo a foliaçãro,

Os cristais de quattzo medem pledominântemente enlre 0,05 e 0,6 mm, senclo raros os gr.ânulos

com potlco mais de 2,0 mm. Os cristais de quârtzo menoles têm fbrmas subangulosas a subar.Lecloucladas,

Alguns grãos recristalizados segultdo â S I estãro estirados e nìostram extinção ondulante; outl os podem ter

sofrido {¡rte cominuição, configurando texlula senelhante ¿ì moltar. Norm¿rlmente esses cristais exibe¡n

botdas ilregr.rlaues a lobadas (Pranchn ll/Foto ß).

Nar Formação Boturuna, no morto homônimo, os qLrartzitos e melalenitos por vez"es portânì raros

grânulos de qnartzo clispetsos pela mattiz, sendo muito ocasionalmente observaclos finos leitos oncle h/r

básic¿ìs shoshoníticâs do G

1fl0
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preserìça de l¡iotita e de ftagmentos líticos de arenito fino rico em miner.al opaco.

A muscovita é fina e clistaliza entre os clislais granuÌales de quartzo. Biotita vercle-clara cristaliza

localmente, estanclo associada a crist¿tis cle mnscovita e de quârtzo.

São vistos tanto crìstais de zircão attedondados, denot¿rnclo possível oligem clet¡ítica, conro

ctistais pr:ismiíticos e zonados que sugerem recristalização metamórfica. É mnito raro encontl.ar gri-rcìs

:trrc(lonJit(lôs tle tL¡rmalina detritic¿r.

O minelal op¿ìco lem lbrrna octaódlica, tratando-se plovavelmente de magnetita, Pot. vezes cst¿i

intemperizado pala limonita, que pode fblmal uma carâpaça que envolve os grãos de quarr?-o

rect istalizados. Rutilo foi caracterizaclo na região do Várzea do Sonza em quartzitos cla Formação Estracla

dos Rol¡eilos, sendo possivelmente dctrítico.

TABEI-A 5 26 - Relações de clistaliz-ação dos minetais segunclo as dilerentes tbliâções metamórficas nos qrriLrrzitLrs
Botr¡nr¡ra ç Ëstr'¿rda dos Ror¡ei

5.2"4 I'orrnação Dstrada dos Romeiros

5.2.4.1 Unidade Mctarrítmica (NPSRerpm)

Estão descrilos em conjunto os metanitmitos desta unidade e aqneles que ocorrem intercalaclos na

Unidade Me¡acálcio-Pelítica desta formação (NPSReLcp), alén clos que constituem a Uniclacle

Metalrílrnica cla Folmação Piragibu (NPSRpgmr.).

u) Metaffitnùtos

Estas rochas mostram câracteristic¿ìmentc a intercalação de leitos de metassiltitos e metar.elìitus

finos ar grossos (Prancha 11/ Foto C) com filitos e qllartzo filitos (Prancha 1l/Iroto D), sen¿o cluc, por.

vezes, tanllélÌl ocottem leitos de metaconglomerados interpostos, A espessura desses leitos cm secçòcs

delgadas var-ia de milimétrica até centimétrica, mas em campo são obse¡vadas inter,posições cle espessur.a

até decalnétrica.

Nos Ìeitos fiÌíticos ptedomina ¿r mnscovita/seLicita (até 907o) sobre o quartzo (até 30o/a), enquanlo

qtre nos metassiltitos e metarenitos ocorrc o inverso, predominando amplamente o qu¿ìrtzo (zttó 95o/o)

sobre a mnscovita./sericita (5 até 30ok). Nest¿rs rochas também podem ocoLrer, de forma subolclinacla,

mineral opaco (traço, taramente até, l5o/o), clorita, turmalina, zircão e epídoto, Iìaramente são obsel.vaclos

claslos de quartzo e fragmentos líticos de veio de qualtzo e (le quartzito/metarenito fino,

Os rnetalritmitos exìbem esttttlura laminada a bandada, Nas rochas onde a cleformaçno c a
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fecristalização fot¿rm menos it'ìtensas podenì ser lecupeLadas feições sedimentares, colro finos leitos de

minctzris opacos que reflctem o acamâmeiì[o original e efbilos de plessão de calga exe|ciclos pot clastos

maiotes depositados sobre delgados leitos de granulação mais fina e que podem indicar topo e base

(Prancha 1l/Foto C).

O pLincipal evento deform¿rcion¿il tambóm eslá representado pol uma foliação S¡ que exibe forte

ctistalização dos minerais micírceos, enquanto que a foliação 52, flêrìos comum, pocle sel responsilvel ¡ror

uma ondLrletção su¿rve cla St, compleender uma clivagem de crenulação penetrativ¿ì, ger¿u. um

bandeatrle¡rto diferenciaclo (Pranchzr lllltoto D) ou, localmente, evoluir pala uma foliação n.rilonírica S,,,.

As lclações cle ctistalização dos minerais com os everltos defìllmacion¿ris poclem ser observaci¿rs na

TABELA.5.27,

Nos leilos de metassiltitos e metarenitos fìnos a grossos predomina a texlura granoblásticl c, nos

filitos, â textuÌâ lepidoblhstica, sendo que nessas últìmas lochas pode ser obselvacla a orìentação clos

minetais mic¿'tceos er por vezes, dos clistais de quartzo, predominântemente segundo a S1, Nas r.ochas

mais quartzosas e qrÌe eÌ'ìcolìtr¿ìm-se intensamente foliadas ou afetaclas pela S,. tambóm poclem ser.vistos,

com certa freqüência, a olicntação ou mesmo o estir¿ìmento dos cristâis de quartzo sin-Sr/S,,'ì.

O t¿rmanho dos clastos de qnarlzo e dos fragmentos líticos de veio de qnaltzo e clc

rluâr'tzito/metâl enito fino varia de 0,2 mm até 1,0 mm, podendo eventualmente atingir até 3,0 mm, Ilntre

os menoles predominam formas que tendem a angulosas, enquanto que nos maiores são mais comuns as

su bal t edondadas, cotrcsponclendo, provavolmente, às folmas como foLam sedimentados, Em ur¡ leito clc

metarenito conglomerátìco são obsetvaclos fragmentos clispersos cle qrÌartzito com até 3,0 mm

corìstitllídos pol clistais de quartzo que exibcm contzrto poligonizaclo (CJ 169).

F,m algumas roch¿rs mais foliadas pode ocolrer uma intensa percolação cle óxiclos/hiclróxiclos cle

fêrlo que envolvem os clâstos ou frâgmentos líticos,

Ness¿rs toch¿rs predominam ctistais fìnos sin-Sr dr: muscovita e/ou sericita euédrica a s¡beuédrica.

e são obsetvadas em alguns leitos pequenas quantidades de clorita fina sin-S¡. Su bordinadamente, podenl

ocotler minerais micáceos srn-S2, distlibuídos cle forma oblíqua ou perpendiculat à foliação princrpal,

sendo qtle nas toch¿rs onde o segunclo evento rleformacionâl foi mais inlenso, aincl¿r ó possível tecLrpel.ar

os ctislais de clorita e cle muscovita sin-S¡ formanclo alcos poligonais. Ocasionalmente, ocolen1 cri\t¿Lis

cle mnscovit¿r e de clorita mais grossos, e que por vezes estão dìstlibuídos cle fo¡ma ale:rtór'ia pela amostt.a,

sugerindo cristalização pós-S¡. Oulros encolìtlam-so rotacionaclos preferencialmente pela folìação S1 e

podem exibir klnt bttnt)s, tendo sido inrelpretados como relíquias detríticas,

(l quallzo dos metassiltitos predomina na forma de grãos reclistalizaclos que exiben contatos

retilíneos ou poligonizados. Em alguns leitos qualtzosos dos metar¡itmitos observam-se clastos cle quartzo

cle mais ou menos 1,0 mm dispersos em um¿ì malriz muito l'ina lblmada principalmente por qu¿utzo 1

setjcit¿r. Esses cl¿tstos em geral tôrn formas ¿r edondadas a suba|redondacì¿rs (Pr¿¡ncha 11/ Foto C).

Nos filitos ou nas Lochas onde o quarlzo ocolre subordinado em relação aos minerais micáceos, o
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Iìrineral é ollsel vado como grãos dispersos rectistalizados que podem mostr¿ìr uma incipiente orìentaçãc)

ott eslar estiraclos segunclo a tbliação S1. Nas lochas afetadas pela tbliação miloníticzr poL vczcs sirg

reconhecitlas feições sigmoidais conslituídas prinoipalmente por finos crìstais de quârtzo alonga(los,

lèições essas derivadas clas foliações S, e S", Iìemobilizações tardìas clo qu¿ìltzo que oco¡.erar-n no

prit-neito e segundo eventos de 1'ol nlac ion¿ris pr-ocluzilam venulações que cortâm pr.eferencialme nte os

leitos qnartzosos, senclo raLas ou allsentes nos leitos mic¿.rceos.

O mineral opaco é teconhecido, na maioria clas vezes, na forma de cristais finos e euéclricos cle

hábito cúbico, consiclet ados como de magnetita. Poclem estar alealoriamente clistribuíclos pela arnosrra oLr,

eventu¿ìlmente, quanrlo mais abunrJanles, chegam â coÌlstjtr.ril' finos leitos que mär.cam o ¿ìc¿¡Ììameuto

oliginal Raramente são vistos orientados segundo a S¡ e/ou 52, o que sugere recristalizações tarcli- a pós-

Sl e/ou tardì- a pós-S2. A borda vetmelha rie aìguns cristais inclica transformação parâ limonita clevido ¿ì

alteração supérgena,

Coexistenì c¡istais euédticos e anédrìcos de turmalina, sendo sugericla para os últimos origern

detlítica, enquanto que os primeiros parecem lesultar cle lecristalização no final clo primeiro eve¡to

deform¿icional. Epídoto é muito lalo, tem for ma er.redral, suger.inclo cristalização tardi- a pós-S ¡ .

Em um¿r âlnostla de met¿ìrritmito intercalado na uniciade quartzítica clo Morro do Botul.una

ocollem cristais euédricos cle zircão com nricleos detríticos arledonclados, sugerinclo r.ecristalização e

sobrecrescimento das bordas que se relacionam, possivelmenre, aos estz'rgìos tar.dì- e pós s ¡,

lAB¡,LA 5 2? - Relaçõcs dc ctistalrzação tlos tntnetais corn as fbliaçõcs nos metarritÌnitos nâs unicladcs
Mctarrítmica c Nlctacálcio-¡rclíticâ tlâ lìounaçtìo Ëstlada clos lìonìoiros c na Uniilaclo Mctârrít¡ìica rla For.maçiur

b) Metarenitos

São rochas inequ iglanulat es fbrmadas por porfiroclastos de qnartz-o e cle plagioclásio que podcnr

constituir alé lOo/a d,o volume da tochzr, e pol rnros porfiroblastos de muscovita e de clorita clìspe¡sos em

mattiz ric¿r elì quartzo (60 a65%), com mnscovita (20 a 25ok) e clorita (- l0Zo) sr.rbordinaclas, e oncle

também podem ocorrer minetal opaco 0 epídoto como traços (prancha llÆoto E),

Ness¿rs rochas são comuns a estruturas macìça e a que exibe uma incipiente orientação, a úrltima

matcada pela isorientação clos minerais mic¿lceos segunclo a foliação S¡ dispostos de forma slrbordinada

entre os clistais granltlates cle quarlzo, produzìndo Ltma textura lepiclogr.anoblástica, Segunclo a S2

obsetvam-se pouca blastese e reorientâção dos porfiroclastos, As relações cle cr.istalização dos minetais



com as rcspectiv¿ìs foliações nìetâmórfic¿ìs estão na TABELA 5.2g

Os clâstos cle quarrtzo e cle felclspatos têm diversos tamanhos, a maioria cleles var.ianclo entr.e 0,2 e

0,6 mm. os maioles chegam a constiruir porfiroclastos (prancha lll Foto E) que encont.an_se
otient¿rclos segttnclo zr Sr oìi estão rotacionâdos pela 52, ou ainda poclenr se clistr.ibuir cle forma aleatór.ia
pelar locha.

Predominam polfiroclastos de quartzo angulosos a subangulosos com mocleracla extinção
onclul¿ìnte (Prancha 11/ Foto ll). Alguns aglomeraclos formados pol divelsos cristais cle qu¿ìrtz.o s.gcrem
tlâtal-se (le flagmenlos líticos de ântigos veios cle qualtzo. os porfiroclastos cle plagioclhsro sãro mais
r¿rros' exibinclo comtrmente formas subenéclticas, senclo que alguns pleserva¡'ì par.cial ou totalmente a

geminação múltìpla Localmente, a borcla pocle esrar lecristalizada em grãos menores não gerninaclos e

com lclevo nìenol qùe o do quartzo, o que srìgete reequilíbr.ro para albita,

R¿rLamenle ocorrem potfitoblastos euóclricos cle clo¡ita e cle muscovitar, distÌrbuíclos cle fo|ma
aleatór'ia pela ¿ìmostra, o que parece indicar. cl.istalização tardi_ a pós-S¡.

os mincrais da matriz em geral são menores que 0,1 mm, senclo que o quartzo eslá ¡ecr.istalizaclo
e parcialmente otientaclo na foliação S1. A muscovita ocorre preferencialmente orientada como finos
cristais subeuóclricos a euédrìcos sin-sl, podendo cristalizar entre os grãos de quarrzo, enquanto que a

clorita constitui crist¿ris verdes mais finos do que os de muscovita e que, em geral, encontram-se menos
ot ientaclos, observam-se pequenos cfistais cle mine|al opzrco subeuedral e com fbrma cÍrbica, tratanclo-se
de magnetita Eventuzrlmente, ocorrem finíssimos cristais eLróchicos clc epícloto cl.is¡aiiz¿rclos
provavelmente nos esthgios tarcli- a pós-S ¡ ,

J,ABFLA 5'28 - Relações dc crist¿ìlização clos mìnerais scgtrnclo as foliaçõcs metamór,lìc¿rs nos rncrarenitos claljlìidadc Motarrítrnica dn Fofln¡¡äo l.-.h.rd. .r^. Þ^-^i"^"
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c) Metaconglomerados

Esttada dos Romcir.os,

Apenas duas amostras frcscas fbram obtidas deste litotipo. São rochas compostas pr.incipalmente
por fragmelltos líticos (- 907o), sendo mais comuns os cle quartzitos, de metarenitos finos a muito finos,
cle filito, cle quartzo-de-veio, além de clastos angulosos de q[artzo, cle qualtzo-cÌe-veio e ra¡os gr.ânnlos cle

quârtzo su bâl redo ndados, Os fragmentos líticos e os clastos preclominam sobre uma matl.iz muito fina
constituída por quârtzo recristaÌizado, muscovita e/ou se|icita, que somaclos atingenr ao redo¡ cle l0Zo do
volume d¿r tocha, São caL¿rcterizaclos como metaconglomerados clasto-supor.tacios (prancha lll¡oto I,.).

o tamanho dos fiagmentos va.ia cre grãos grossos até grânulos que têm ao recror.de 3.0 mm.



185

IJn zrlguns clos fragmentos líticos cle met¿ìr'enitos e cle filito poclem-se observ¿rL cristais de quar.tzo

e rie minerais micáceos orìent¿rdos segundo uma fbliação próvìa a S ¡ , Os cr'ìstais cle muscovita/se¡icita e

cle quat tzo ria matt iz cristalizam Iro porrco r'sp¿ço cxistente entlc os fragmcntos líticos, estando orienta(los
principalmente segunclo ri foliação principal S I . As relações clc cristalização clos minelais com âs foliações

melaulórficas podem ser observ¿rdas na'I'ABËLA 5.29,

Localmente, a foliaçãro Sr pode tolnar-se mais intensa oLl mesmo evolnir par.a ¡ma foÌiação
milonítica S'', Neste câso, algLrns dos fiagmentos lítìcos ocorrem orientados segundo a S,,,.
'fABELA 5 29 - Relações ile cristalização clos rnincrais nos meterconglornclaclos cla UnicÌacle Met¿ìr.r.ít¡rrica cla
Formacão Estradâ (ios Ro¡neir.os

5.2.4.2 Unidade Metacálcio.Pelítica (NpSRercd)

a) MetacáIcio-pelitos

Devido à forte alteração intempórica que âfeta o litotipo clesta unidade e da Unidacle Metacítlcio-
pelítica dâ Formação Pilapora do Bom Jesus, apenas uma amostra permitir.r a análise petrográfìca,

Nessa ¿tmostl ¿ì observa-se alternância de lâminas e banclas, Nos leitos de gr.anulaçãn mais fiDa a

locha é formatla ptincipalmente pol carbonato + muscovìt¿r + quartzo, scnclo clifícil estimar.o volume cle

c¿rcl¿t ttnl desses minerais pelo fato de a granulação seL menoL que 0,01 mm, com raros crislais de qual.tzo

alìngindo 0,02 mm. Nesses leitos preclominzr a textura granoblásrica,

Os leitos de granulação telativ¿ìmente mais grossa são constituíclos principalmente por flogopita
(35 a -55%), e ocorrenì de foflna subordin¿da qì.ìartzo (10 a 257o), ser'ìcita (- l5ok) e carbonato (5 e l0o/o).

Nesses leitos ptedomina a textura lepidoblástica, sendo que os cristâis de flogopita poclem artingir até 0,3

tlm, ocotLendo essencialmenle oticntados segundo a S¡/Se, Localmente, obser.vam-se lâminas tbrmarias

essencialmente por qu¿ìt tzo, e pode ocorr.er, ocasiorralmente, g'zrfilâ zrssociacla.

PoL vezes, obscLvam-se ctistais de um minelal opaco identifìcados como pirilâ. Encontram-se

parcialmenle Iimonitizâdos rleviclo ¿ì âlteração intempérica e, localmente, pode oco¡rer associacla a

percolação de óxidos e hidróxidos cle ferro.

As relações de cristalização dos minelais com as foliações metamórficas estão na TABELA 5.30,

5.2.4.3 Unidade Metacarbonática (NPSRerctl)

a) Rochas carl¡onáticas

Pela semelhança clos litotipos, são desctitas em conjunto ¿rs Loch¿rs carbonáticas presentes n¿ìs

folmações Pirapora do Bom Jesus e Estrada dos lìomeiros.
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São lochas constirttíclas p|incipalmente por carbonato, qrÌe ocup¿ì mais cle 90alo clo conteúclo
podenclo atingir ãté 98Eo (lo volume tla rocha. Como miner¿ris acessó¡ios pol vezes são iclentìIicaclos
c¡uatlzo, fìogopita, glafita, clorita, set ic ita/musco vita fina e pirita porfiroblástica (prancha llÆoto G).

A granulação dessas roch¿rs ó muito fina, em gerar meno¡ que 0,05 mm. Em algumas amostras

¡rtctl0tttiltlt rl tcxtura g[anoblistiea. enquilnto que cm outras a orientaçào prelcrcnci:rl ,.]os ¡¡inr,r.r-ris

segundo o ptimeiro evento clefolnracional confere à rocha uma esh'utura laminacla (prancha llll.oto G),
Loc^lmente' o p.imei.o evento crefo.nracional pocle evorui'para uma foriação milonítica S,,,.

O c¿rrbonalo recrist¿rliz-a essenci¿rlmente na S1. Nas ¿ìmostras afetadas pelo evento milonítico S,,,,

os clistais cle catbonato mostram formas amencloaclas sin-S,,, e os c¡istais de q¡artzo estão estira(los
segunclo essa foliação, podendo, localtnente, ocorrel pequenas lentes constituídas essencialmente por
quartzo. As relações de cristalização dos minerais com as foliações encontram-se na TABELA 5.31.

Em algumas alÌlostr¿ìs o carbonato está remobilizaclo em finos veios e venulações pr,ov¿ìvelmel.ìte

pós-S2, onde cristaliza ptincipalmente calbonalo t qrìaltzo e ocorrem cristais de carbonâto que âtingem
2,5 mm Nessas remobilizações ¡:rtcclominam contatos poligonizados elltl.e os cristaìs cle car.bonâto, e os (lc
quartzo também podem ocorrer em jbr.ma de iita.

os clistais de quarlT-o mitis gtossos em gelal preservâm suas carâcterísticas clásticars, que sc
rel'leter¡l em suas formas arreclonclaclas a subarrecloncladas, Grafìra, muscovita fina/sericita e flogopita
clistalizam essencialmente na s1. Alguns clistaìs cle selicita ¡rodem exibir um fiaco pleocroísmo va.iírvel
do incolot ao vetcle-claro phliclo Também são obscrv¿rdos cristâìs ¡ncolorcs cle clor.ita que inclicam
composições nlaglesìatlas. Raros c|istais m¿riores, euócûicos, e de h¿'rbito cúrbico, medinclo ató 0,5 mm,
folan ídentificaclos como pirita, Ilncontr¿ìm-se p¿ìr.cialmente limonitizados.

TABELA 5,30.
Pit

Relações dc cristalização dos mine.ais com as fbliações rnetarnór'fìcas nos netacálcio-peliros das'¡ do Bom Jesr¡s e Estr.udl clos Romciros.

TABELA 5 31 - Relações dc cristalização clos minerais com âs foliâções nìetâmól.ficas nas lochas cal.bonáticas clâslolmacões Pilanor¡ do Bnñ TeqI,r e Ëcr¡arla ¿ln. Þ^-^ì.^"o¡n Jesus e Ëstracl¿r dos Romei¡os,



5.2.5 I,'orrnaçño Piragibu

5.2.5.1 Unitlade metapclítica (NPSRpgmp)

Pot sua semelhança petrogrhfica, são também considerados neste item os filitos que oco¡ern na

Unidade Metapelítica da Formação Estrada dos Romeiros,

a) Filitos

São rochas de granulação fina constituíclas predominantemente por muscovita fina,/seticita (35 até

907¿), enquanto que o quarlzo geralnlente ocorte de folma subordinada (entre 15 e 35o/a, por vezes ató

607o), Também podem estat presentes clolita (ausente úé, 'loo/o, em alguns leitos restritos), biotira,

mineral opaco (tlaço até 27o), grafita, carbon¿ìto, zilcão, epídoto e tu¡malina, A gr,anulação é fina a rrrr¡ito

fina, menor qne 0,1 mm, comunrente nlenor que 0,05 mm,

Os filitos têm ¡¡m¡ estrtttut¿ì que varizr de laminada a banclada, que geralmente ¡epresenta ou o
acâm¿ìmento original preservado ou um bandeamento composicional S¡/S¡ gerado no primeir.o evento

deform¿rcional, São comuns âs intercalaçöes cle finos leitos ricos em muscovita,/sericitâ com arqueles mais

pobres nesse minelâ1, e também podem ser obselvados finos leilos intercalados constituíclos quase

exclnsivamente por quartzo, Por vezes, ocorrem leitos r.icos em gr.afita.

A foliação principzrl corresponde à S1, Que se dispõe paralela ou oblíqua ao âcamâ1ìlento. Umâ

clivagem de crcnulação S2 pode se sobrepor à folìação S1 e procluzir, eventu¿ìlmente, arcos poligonais

formados pelos mitterais micáceos da lbliação prévia. Por vezes ocorrem, em algumzrs amostr¿ìs, finos

leitos qual tzosos clobraclos intrafolialmente e isol¿rclos no interior d¿r S2. Ocasionalmente, as foliações S 1 e

Sr podem estal afetadas por ttma clivtrgem tle fì-atula S1. As relações cle cristalização clos mineLals com as

fbliações encor'ìtl¿ìm-se na TABELA 5.32.

Localmente, o segLtndo evento deform¿rcional também pocle evoluir p¿ì1.¿ì um evento mílonítìco S,,,,

ocorlendo associadas, em zrlguns exemplerres, inlensas recristalização e tr¿ìnsposição, oncle ¿ìs estrlrtur¿rs

oliginais e o bande¿ìmento S¡/S0 poclem sel totalmente oblitelaclos, tlansformando as Lochas em filonitos,
Nos f ilitos mais preset vados poclenr ocorrer a textura lepicloblástìca, mzrrcarcla pela for.re or.ientarção

dos nrinerais micáceos essenciais sin-S1 e pela presença dc quattzo muito subordinaclo e est¡ado, e a

gr anolepiclobÌiistica, em lâminas e banclas oncle o quartzo torna-se relativamente mâis comum e tem fol.ma
predominantemente granular, estando ponco orientado, A textula granoblásrica é observacla nos leitos

folmaclos essencialmente por quartzo,

Evenltl¿ìlmente, ocolrenì cristais maioles e anéclricos cle muscovita e de biotita, cujas formas
sugerem tratar-se de ctistais detríticos, Pledominam, no entanto, cristais finos cle muscovita/sericita. Nas

amostl ¿ìs âfetâdas pela S,,, não é raro observar muscovita/sericita ¿rmolcianclo-se etos grãos cle quar.tzo, qLre

podem estar estirados,

CIo|ita sin-S¡ cristaliza em pequen¿ìs quanticlacles em alglrns leitos finos ou pode constitu¡.o
mineral mais abundante em outlos, âo pâsso que o carbonato fblma agregaclos maiores que par.ecenr

cofles¡ronclem a grãos detríticos felativamente mais gfossos que foram recristalizaclos,
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O mineral opaco pol vezes concentla-se em finos leitos qlre tefletem o acamarnento or.iginal,
podenclo ou não estar otientado na S¡, Ocasionalmente, quanclo constitui clistais muito finos, to¡lâ-se
difícil clistingtrí-lo da glafita. Tr¿rnsforma-se parcial ou totalmenre em agregados microgrzrnular.es cle

limonit¿ì./goethira, devido à alter.ação intempérica.

ocottem finos cristais anéclticos cle zircão e de turmalina detríticos, senclo que rar.os cristais
euódricos de turmalina e de epídoto parecem ter sido cristalizaclos tarcli- a pós_S ¡.

Venulações tardias cortârn as foliaçöes, senclo responshveis essencialmente pela remobilização e

cflstalização de qr'lartzo gt'anulat oLt com forma fitada ao qual associam-se, suborclinaclamente, cristais cle

lnagnetita ou de sulfeto. Microfalhas tardias provocam rejeitos milimétricos enr alguns leitos.

b) Ardósias

Estas rochas são formadas por raros pot'firoclastos de muscovit¿r, c|istais cletríticos de biotita e

clistais maiotes cle clotita, dispetsos em um¿r matliz cle granulação muito fìnâ, em ger.al menor.que 0,05
mm' que te¡rì colno p|incipais mineraìs clolita (- 450/ô), quar.tzo (30 a 3570), ser.icìra (até 20%), rnineral
opaco (3-57o) e biotila (menos de lZo). petrograficamente, corresponclem a arclósias.

os pot fìr'oclastos de muscovita poclem medir até 0,5 mm, e por vezes exibem sombra cle pr.essiro

nas slt¿rs extremidades (Prancha 1l/Foto H), Ocasionalmente, ocorrem relíquias detr.íticas cle biotita com
até 0,3 mm na forma de ctistais alongaclos anéclricos, assim como cristais maiores de clorita sin-S,.

Em cert¿ìs lâminas de granttlação relativamente mais grossa, os minerais micáceos e o qra¡tzo
estão preferencialmente o¡ientados segundo a foliação S1, que clispõe-se obliquamente ao acamamenro,
sendo que arlguns desses finíssimos cristais cle quartzo estão estiraclos. Há tambóm pouca cristalìzação de
minerais no segtlndo evento cleformacional, por vezes sendo desc¡itos muscovita e quartzo sìn-S2. As
relações de crisralização clos mine|ais com as diferontes foriações poclem ser vistas nâ TABEL,A 5.33,

A clorita pode concentral-se em leitos que, em geral, são mais ricos em mineral opaco clett.ítico.
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6 METAMOIìFISMO

A cliscussão do metarnotf ismo clos grupos Sella clo Itabelâba e São lìoque tem por bâse as

patagêneses observ¿rclas nos nretabasitos e melapelitos e algr:ns metapsamitos, litotipos que poderr

g arclat irtfotrnações importantes sobre o tema além cle estatem expostos cm graucles áreas e/on em

clivelsas das legiões onde esses grupos aflor.am.

As dentais toch¿rs não serão abotclaclas cLevìdo ¿ì qLrantidacle lelativâmente pequena cle arlostr.as

eslndad¡rs, além clo fìrto cle serem sulicientes p¿u¿ì a c¿ìractelização clo grau e tipo de metamorfisn1o â

¿n¿llise rlos litotipos acima considerados. As reações utilizadas para a cliscussão clo capítLrlo foL¿L¡1, c¡r
gran(le parle, consultadas em JULIANI ( 1993),

6.1 GRUpo Suì.rìA Do ITABERÀBA

6.1.1 Rochas mctabásicâs e rochas metâvulcânoclásticas básicas

Fotam analisadas de fotr¡ra conjunta as rochas metabásicas descritas como hornblencla-

holnblend¿/actinolita anfibolitos, hornblenda anfibolitos, hornblenda xìstos e granada hornblencla

anfibolilos, e as rochas metavulcanoclásticas mais grossas, incluindo metabrechas e metatnfos básicos,

pot exibilenr paragêueses bastanle semelhantes. As lelações de cristalização clos minerais dessas roch¿rs e

su¿ìs respectivâs loliações meramórficas poclem ser consultadas n¿ìs 'IABELAS 5,1, 5.2 e 5.3,

As associzrções minerais mais comuns observaclas nessas Lochas nas foliações s ¡ e s2 sãro:

hornblcnda + plagiocl:ísio círlcico I ilmenita t clinozoizita 1quârtzo

hol nblenda t plagiocLísio c¿ilcico t granada I ilmenit¿r t quar.tzo

hornblenda + plagioclásio cálcico t cliopsítlio t ilmenitri I quartzo

No retromet¿ìmorlismo associado às foüações 53 e Sa que se desenvolvem principaÌmente nas

bordas dos minerais d¿rs paragêneses ânteriores observam-se as assembléias:

hornblcnda + plagioclásio sódico t actinolita l ilmcnita t titanita t quârtzo

actinolita+âlbitâttitanitàtcloritatepítlototclinozoisitâlquârtzotcalcita

O anfibólio das foliações Sr e 52 plesente é sempre uma hornblenda com variaçoes par.rL

holnblencla actinolítica e o plagioclásìo tem composição variando entre oligoclásio e labradorira com

ptedon.rínio de termos andesínicos, indicando condições metamórficas ca¡acterísticâs da fácies anfibolito.

O anfibólio na regìão do Stock Granítico Tico-Tico em geral é verde-escuro e homogêneo, mas

não são raros os cristais associados à S¡ e à 52 que estão zonados e apresentam núcleos de hornblenda

cotr pleoctoísmo mais lolte e finas botdas (le tendênciâ mais actinolítica, textura que sugere gradativo

l e trorÌletamorf ismo sobre tochas que alcançaram o pico térmico com equilíbrio cle fases. Nricleos nlais

CAPITULO VI



folteiììente pleocróicos cstão comumente ¿ìssocia(los ¿ìo primeìro evento ìretamórlico

Em ottltas âmostrâs da mesma tegião e em direção à porção snl cla área também foram obse¡vaclos

ctistais de anfibólio com núcleos mais actinolíticos envolvidos por uma fase intermecìiária de homblenda

que g|ada pata botclas de actinolita, Tal textrua sugele falta cle equilíbrio du¡ante o desenvolvimento cla

lbliação S¡, com o anfibólio não tendo siclo totalmente leequilibracìo para hornblencla cle mars alta

temperatula que o envolve, e c1ue, posteriormente, sofreu retrometamol.fismo nas bo|clas associado às

loliações S2, 53 e Sa,

O plagioclÍrsio t¿rmbém se ¿ìpresenta zonado e tende ¿ì sel mais cálcico no nricleo c nrais sóclico

nas bord¿rs, cheganclo até composições cle albita, Mais r'¿rlamente ocorrem cristais com núcleos menos

cítlcìcos que, plovâvelmenle, estavam em equilíbrio com nírcleos clc hornblencla menos pleocróica.

YARDLEY ( 1994) descleve que na transição da fácies xisto-verde para a fácies anfibolito hh Lrm

decréscimo em abtlndância de actinolita, clorita e epídoto, além do desaparecimento da albita. ao passo

qtle ocotre unl âumento clos leotes rle holnblenda e de plagioclhsio mais cálcico gerados a par.tir cle

re¿ìçoes contínu¿ìs, tais como:

' 3 clorita + 12 epídoto (rico em Al) + 4 quartzo = l0 hornblenda tschermakítica + 4
anortita + 2 FI2O;

o albita + actinolita = hornblenda edonítica + quartzo;

o actinolita + 7 clorita + 28 quartzo + 24 epídoto = 25 hornb. tschermakítica + 44 H2o
A clinoz-oiz-ita tambénr pocte constituir nm dos reagentes comuns p¿ìr¿r o clescnvolvinlento cle Lrr¡

anfibólìo de r¡¿ris alto grau ¿ìtl avés da leação:

o actinoli ta + 7 clorita + 24 crittozoizit¿t + 2'u qtartzo = 25 tschermakita + 44 l¡.zo
SPEAR (1995) cita, elttrc outras, algumas reações comuns na zona de trânsição cla fäcies xisto-

vercle pala anfibolito:

n tremolita + clorit¿r + cpídoto = tschermakita + FIzO

o zoizita, + quartzo = anortita + [IzO

O componente anortita ptoduziclo em algumas das |eaçõcs acima mistura-se com a albita pÉ-
existente getanclo um plagioclírsio nrais chlcico. Uma das muclanças mais significativas na tr¿ìÌìsiçtìo entr.e

essas faicies, alétr.r do apalccirnento clo olìgoclhsio, trata-se clâ remoção da clorita e cia substirurção da

actinolita pol um anfibólio tico em AI. O limite superiol da estabilidacle da clo¡ita ocorre ¿ì temperaruras

de 550"C, podenclo aptesentar varìações de mais or.r menos 30oC em função da composição total dos

metabasitos e cla fugacidade de 02.

SPEAR (1995) admite llão ser incomurn a coexistência cle oligoclásio e albita na mesma Locha na

zona de tÌansição xisto-vercle para anfìbolito, JULIANI (1993) observou que entre os c¡istais cle

plagioclásio r.netamórfico dos mclab¿rsitos clo Grupo Serra do ltaberaba, na região homônima,
ptedorninam antplamente aqueles com conteútdo de An > 20.
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Composìções semelhanles tâmbém são observadas com maior freqüência na região aqui abor.clacla,

com o oligoclhsio sempre acima de An¡7, o que, de acordo com WINKLER (1977), indica conclìçóes cle

glau médio, mais sevetas que as âtìngidas na lácies epídoto-anfibolito, e que também as conclições cle

coexistência de dois plagiockisios (albita c oligoclásio) admitidas pol SPEAR (1995) para a zgna cle

tl ânsiç¿io fbranr uitrapassadas,

J'anto o epídoto como a clinozoizita não são comuns ou estão ausentes nas paragêneses associaclas

tìs loliações S I c 52 Iìos metab¿ìsilos pr'óximos clo S'lock Granítico Tico-Tico. Contudo, são relarivamerìte

n]ais freqiientes na foliaçãro 52 na potção sul da área, nas ledonclez¿rs clos maciços graníticos Cantareir.a,

Itaqui e São Roque, indicanclo qtte as patagêncses a el¿ì associâclas encontram-se melhor. reeqLri¡b¡a¿as

enl grau netamólfico um pouco mais baixo.

A ausência rle clorit¿r nas rochas metabásicas e metavulcanoclhsticas básicas e a presençaj mesmo

mais IaLa, de epídoto e de clinozoizita observ¿rdos na região sul nos est/rgios tarcli- e pós-S2 também

indicam as condições mínimas do l¡elamolfismo progressivo cla S¡, pois a ausência de clol.ita define

tenlperâturas superiores a 550'C e a presença de clinozoisita inclìca pressões relativamente altas, acima cle

3,6 Kbar, segundo ¿ìs paragêtreses observadas Íìos metâbasitos, mas certamente acima cle 5 Kbar, se

consicler¿rda a Presença de ciantta nos metapelitos encaixantes, JULIANI (1993) admite que a tempelarura

mínima para a formação do olìgoclírsio é de 550"C t 5OoC para pressÕes ao redor de 6 Kb.

Em dileção c nos atredotes do S¡ack Glanítico Tico-Tico associam-se às foliações 51 e 52

defotmações, iìs vezes intensas. A prirneira delas, cle ìclentil'icação mais c.lifícil, foi responsável perla

clistalização preclominante de hornblenda em arranjo nematoblástico, É comum observar.a recristalização

c o clesenvolvimento cle dobras, ¿ìs vezes inllafoliais, associados à 52, Essas podem est relacionaclas à

evolução da fbliaçãro S2 pata uma fbliação milonítica. Os cristais ile anfibólio clesta região cristalizaclos na

52 são homogôneos e vetcle-escutos, inclicando as conclições metamórficas mais rígiclas, fâto tamSóm

confil maclo pela presença eventutrl cle glanada e de diopsídio.

A g|anacla é z,onacla e possui telações textur.ais indicativas de cristalização m¿ris efetiva nos

est¿'lgios tarcli- e pós-S2, alóm de um provável clescnvolvimento no p¡imeìro eve¡to metamórlico-

de{'ormacional, A stra presença inclìca qLre, ¿ìo menos locâlmente, os anfibolitos atingirâm conciições cle

fTrcies anfibolito ¿ìlLo, ou da subf¿'rcies alrnanclina-anfibolito, o clinopìroxênio (cliopsíclio) obser.vaclo na

mesma legiäo, ¿ì sudoeste do stock, ìndica um grau ainda um pouco mais elevado.

Os cristais ocasionais cle diopsídio clescritos em contato com hornblenda S? estão parcialmente

clestt uítlos e lr'ânsformâdos em epídoto e leucoxênio associaclos à Sr e à Sa, o que inclica sua instabiliclacle

nos eventos I r]tlometamórficos. Por scr r¿rto e instável e exibir relação com a hor-nblencla S2

aparentel.nente tâmbém de desequilíblio, o diopsídio reprcsenta, possivelmente, restos da foliação S1, o

que indica quc no segundo evenlo delbrnìacional as condições pala sua cristalização podem não ter si¿o

manticlas. A p|esença do diopsídio inclica que a temperatur¿r máxima da S¡ foi superìor.a 730oC e inferior
a 800"C, em conclições bár'icas ban.owianas, clevido à ausência cle ortopiroxênio.
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Deve tambónl ser consicleracla a rel¿rtiv¿r abundância dc mineral opaco nos anfibolìtos que irflo¡am
pr'óxitlos clo s¡ar:fr, notâ(ìamente a ilmenita, em detrimento cla titanita, mais comum cle ocorter em rochas

que atingeur ató as condições de f¿.rcies epícloto-anfibolito,

Rel¿rciotl¿rclos âo everrto S2, os anfibólios clos litotipos bi'rsicos que ocoLrem mais próximos clos

nlaciços granitóicìes Cantateira, Itaqui e São Roque na porçãro sul cla hrea estãro tipicamente rnanchaclos,

com LlÍtì núcleo vetde, que sugere composição mais actinolítica, e borda vercle-escur¿r inclicando
composição cle hornblenda.

GOMES (1971' 1973b) e GOMES ¿¡ at. (1972) consiclelalam estas textu¡as nos metabâsitos do
Jaraguh como tesultantes do efeito cle metamo¡flsmo ternìal do Maciço Granítico Cantareir.a, clue aflor.a
em contato JULIANI (1993) sugere que textulâs semelhantes dos metabâsitos a NE da cidade clc São

Paulo tepresentem relíquìas de trm evento antetior preservâdo deviclo zìs alterações relativamente r¿uridâs

das condições de P e T, mas relacionad¿rs ao metamorfismo regional com minerais em conclições de meta-
estabiliclade, o que teria impedìdo o equilíbrìo em gÌ.aus mais elevados ou mais baixos.

Ap¿ìrenlemente, lrât¿ì-se t¿ìmbém clc textrìr¿rs cìe meta-estabiljclade nas pr.oximidacles clos macrços
granitórcles na regìão sul' potém em grancle patte associacias à 52. A presença de epídoto associaclo com
esses cristais manchados de anfibólio pocie sugelir que as conclições de estabilidacle em fãcies epídoto-
anfibolito predominaram.

I)rtas outras textulas de desequilíblio estão presentes nos anfibolitos. A primeir.a cielas fbi
observacla ¡ìolâdâmente a sul clo S¡o¡:k Granítico Tico-Tico e a nor.te-r'ìoroeste do Maciço Gr.anitóicle
Itaqui. Éì clacla pol peqLrenas botdas cle ho|nblencla no anfibólio associado com reequilíbr.io clo plagiocli:rsio
de composições mais sódicas ou intet meclií¡rìas parâ composições de anclesina cálcica, o quc parece

indicar que essas roch¿ts foram tambóm irfètaclas pelo metamorfismo.le contato clessas intlusões

Nestas t ochas ocoffe¡n comullìente quartzo, turmalina e biotita associada, provavelmente formncliì
por metâssomâtismo poti'lssico prodr.rzido pelos fluidos clerivados das rochas graníticas, corformc
repor tado pol WINCFIESTEIì ( I 972, in JULIANI 1993) segunclo a reação:

o 2 hornblenda + 2 microclina = biotitâ + 4 anortita +4 quartzo

EvenlualmoÌlte, também lb¡am obsel v¿rclos alguns cristais de cummingtonit¿r associaclos com a

hornblenda e cristalizados nos esti'rgios taldi- e pós-s2. MiyASLIIRO (r96g) reporta que o

clesenvolvimento clo mineral pocle ocorrel em conclições cle fácies anfibolito a partir do consumo de
hornblenda tschermakítica e de quartzo, conforme a renção:

. 7 tschel.nrakita + 10 quartzo = 3 cummingtonita + 14 anortita
Contttdo, YARDLEY (1994) comenta que eln metabâsitos afetados por baixa pressir' o¡ po¡

met¿rmoLfismo de cont¿rto é comttm o desenvolvimento cle anfibólios pobres em Ca, notadamente a

cummingtonit¿ì, catactetiz¿rndo fácies hor nblencla-hornfels, As relações texturais e a assocìnção com
tnt malina nas l ochas metavulcanoclítsticas básicas que afloram muito próximas clo Maciço Granítico
ItaqLri parecerr sugerir.r.elação local com um evento termal pós-S2,



A seguncla textura ó dada pol um lotte tcequilíblio local clos rnincrais, conr o anfil.¡ólio telclenclo à

acri¡olita e o plagioclásio à albita, plovavelmcnte lel¿rcionado ¿ro mct¿rmorl'ismo clinâmico vincula¿o ¿ìs

zou¿rs de emputtão que colocaLant o Grupo Sãro Roque sob|e o Grupo Serra do Il.aberaba, e que lambóm

poclcrl ocolrcl nas pâltris intelnas clos gr.rr¡:los.

Ileclis lalizações isol ientaclas clos miner¿ris ¿tssoci¿rdos à iolìação S1, pot vezes plano-axial a clotrras

abcttas clesenhatl¿rs pelos anfibólios, fbr'¿rm t¿r¡nbém veriticaclas. Porém, nestc cirso, predomina a actinolita
(c tlenrolitâ) cor¡o anfibólio câractclístico que, associacla à clistalizâção cle clor.ita e clos miner.ais clo

gl upo clo epí(loto, ao deselìvolvimento cla albita, à presença mais comum cle qu¿rtzo, titanita e leucoxônio

c, localmcnte, de calbou¿rto, cleuotalr corìdições de {,ácies xisto-vercle.

Nas TABELAS -5.1, 5 2 e -5.3, nota-se que as condições (lo rctrorrr: talÌìorl'isno associadas ¿ì

foliação S,1 são semelhantes àclnelas da Sr m¿ls não tão intonsas, como poclc ser constzrta¿o pela

cl istâlizâção e clesetvolvimenlo menos efètivo clos miner.ais retrometamórfjcos.

Este collrìnto clc rochas âptesclìt¿ì-se metamorfizado tle moclo ¡nuito semelhante ¿os metâbasitos

clo Grupo Setra do Itabcral¡a tla legião homônirna (JULIANI, 1993), senclo possível aplica¡ os mesmos

diarglamas clc fascs, como pode sel visto na FIGURA 6,1.
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dcsenvolvimento da primeira e da segundzr fbliações, e clessa com relzrção zìs clemais, cheganclo à fhcies

xisto-ve|de durante o L(J trometamor fismo.

Compalações elìtre â porção sul da área, nas proximidades dos maciços granitóides Cantarcita,

Itaqui e São Roque, e os atredoLes do S¡a¿k Glanítico Tico-Tico permitem afirrnar clue, nos clois plimeiros

cventos delblm¿ìcionais e cle tegiãro para região, são comuns as diferenças texturais e mineralógicas, como

já constatado por JULIANI ( 1993) na legião da Setta do Itaberaba, o que indica variações apreciáveis nas

condìções do metamorfismo,

I)e forma gelal, as condiçöes cle P e T registradas nas foliações S¡ e 52 indicam o amplo

preclonrítrio da f¿lcies anfibolito, seutlo observadas valiações locais n¿r legião sul até a fzicies epídoto,

anfìbolito, enquanto que ptóximo ao,S¡ock Granítico Tico-Tico são atingidas, também localmente, gr.aLr

anfibolito alto (subfácies almandina-anfibolito) ou mesmo condições rm pouco mais clrásticas no

plimeiro evento, clenunciadas pela presença cle diopsídio,

6.1.2 Metapelitos c metâpsâmitos das formaçõcs Morro da Pedra Preta e Pirucaia

São discutidâs a seguir as principais assembléias minerais que calactelizam esses litotipos

segundo o aumento do grau metermórfico.

6.1.2.1 Xistos finos rítmicos

Est¿rs roch¿rs ocolrem na tlansição entre os metassedimentos tufiticos da Uniclacle

Metavulcanoclástica e a Unìdade dos Xistos Pelíticos da Folrnação Molro da Pedla Pr.eta. As relaçóes cle

cristalizaçãro clos minelaÌs corn as lespectivas fbliações poclerr seL observadas na TABELA 5.7.

A assernbléia minclal ìclentilicacla nesse conjunto é:

biotita + qu¿ìrtzo + mrtscovita + grâfitâ t epídoto:È turmalina t mineral opâco l andîluzita

L'lss¿rs roch¿rs se arssemelham, em parte, àquelas de mais baixo gran descritas por JULIANI ( 1993)

nâ lìol n.ì¿ìção Mono cla Pecha Pteta na tegião noldeste dâ cidade de São Paulo, rras nas r.ochas aclui

estudadas fbi identificada andaluz.ita cristalizada nos estágios tardi- e, possivelmente, pós,S1 (Prancha

7Æoto Ä).

[Jma das possíveis reações p¿ìla a clistalização da andaluzita selia a partir cla quebra cla pir.ofilita

cm conclições de fãcies xisto-vetde (MIYASHnìO 1973) ou de início da fãcies anfibolito sob p¡cssõcs

suficientemente baixas pata não cristalizar cianira (JULIANI 1993). A ausôncia cle clorita e a obscr.vaçiro

comum de biotita sugete que a cristalização cla anclaluzita e clo miner¿il micáceo pode ter ocorriclo, em

grande parte, pelo consumo da clorita através da r.eação:

e 3 clorita +7muscovitâ + quartzo = l3AlrSiO:+7 biotitâ + 18H2O

A associaçãro paragenética clessas rochas podelia ser relacionada à fácies xisto-vercle, porém

ocotrem ptóxìmas de metatttfos biírsicos finos com hornblencl¿r e plagioclásio rie cornposição anclesina-

oligoclzisio e intelcalâm^sc com xistos linos que contêm estaurolita, implicanclo terem sr(io

metamorfizadas em conclições de fhcies anfibolito. A ausência de inclusões cle minerais op¿ìcos n¿ì
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andâlu7'ita reforç¿ì csrâ dedLrçãio (DEEII et ttt. lg92) c inclica o clesenvolvimento no limite superior.cle sua
estabilìclacle.

A lazão da fìlta cle ninerais úlclices de grau médio deve ser então explicacla pela composição
quírnica da tocha, possivelrncnle porìco aluminosa ou com alt¿r tazão MgO/FeO. A varração no teor.de
biotitâ nessâs rochâs, presenle como traço até fäse anrplamente predominante sobre a muscovita e o
q*al rzo, pârece indicar fo'tes gradações clas composições químicas orìginais neste litotipo,

Confbrme obsetvaclo por CHINNER (1960), a cristalização de biotitâ e cle granada cleve-sc, em
grande patte, ao quimismo otiginal, repottanclo qne rochas com alta taxa cle oxiclação tendeln a djl.icultar
a cristalização de biolita e tle granada e facilitar o clesen volvimento cle muscovita e clos óxiclos cle ferro.

A presença comttnr de biotita e a ¿rusência de granada, porém, sugerem que essa última lenha siclo
consumida segundo ar r.eação:

c al¡nandina + ¡nuscovita = 2 andaluzita + biotita + quartzo

Essa teação tesponcle, enì palte, àt presença cor.num cle biotita e de restos de andaluzita obse¡varlos
nestes litotìpos, rlesenvoiviclas na foliação S,.

A freqüêncla com que se obseLva muscovita sin-Sr associada à biotita sin-S¡ sugere que esses

minerais mic¿iceos podem repÌesentar os prodrÌtos cle reações onde a crorìta, que poderia ter se

cristalìzado ainda no início do met¿rmorfismo progressivo, fosse consumida como, clentre outras. atr.avós

das leaçÕes:

. I fengita + clorita = 5 rnuscovita + 3 biotita + 7 quartzo + [I20
o nricroclina + clorita = biotita + muscovita + H2O

A ptesença de epícloto em uma clas amosttas pocle ter envolviclo ar r.eação:

c muscovita + stilpnomelano = biotita (rica em ferro ) + cpítloto
Associada à foliação 52 ocorre ¿ì clistalização mais intensa de biotita, mnscgvìta e clo quarrzo, e

substituição cla anclah¡zita por tnuscovita lina/sericit¿r, No tercei|o evcnto metarnórfico, notado apenas
pelo menor crescirÌ'ìeÍìto dos minerais, não houve g'ancres valìações rÌas condições físicas.

6.1.2,2 Xistos finos com biotita c/ou magrretita porfÏroblásticas

Estes xistos estão dispostos no topo tlar Fo|mação Morro cla Pechâ preta e afloram na região clas

fazendas Itayhe e Tambor'é Exibem porliroblastos de magnetita e de biotita isolados or"r em agregaclos, As
telações de cristaliz¿ìção dos mineraìs com as respectivas foliações metamórficas podem ser consultaclas
na TABELA 5.10.

A associação miner.al típica observada nestas rochas é:

qu¿ìr'tzo + biotit¿ì + rnuscovita + magnetita t turmârina l estaurorita t grafita
Dacla :r ptesença comurn d¿r magnetita pa|cialmente consumida e de biotita cr.istaliz¿rda na mesllta

fbliaçito, urna ¡rossível teaçito pa[a a ctistalização clo mineral micáceo, conforme leporta GANGULy



(1912,it JULIANI 1993) é;

A estâtlrolitâ nestes litotipos oristâlizolì-se no final clo primeiro evento metamórfico c, rnais

efelivamellle, nos estlìgios tardi- e pós-S2. CARNEIIìO (1983) clescreve apenas biotita ness¿ts r.ochas e

¿uÉiumenla (lue sua cl istalização como ag|egados estaria associ¿rcla ao clesenvolvimento da foltação S2.

Contuclo, os agtegados porfilobltisrìcos de biotita+magnetita c os porfiroblâstos de biolita exibem

col'ntllnente sombtas cle ptessão qlre associam-sc à forte orientnção da foliação 52. A<licionalmente, em

amostr¿ìs do mesmo litotipo que ¿rflot ¿r a sucloeste do Maciço G¡anitóide ltaqui, nota-se claramenre que os

porfiroblastos cle biotita l¿rmbénr se clistalizatam cle forma estáticâ no final clo pr.imerro evento c estão

estìr¿rclos e/ou tl¿llrspostos nos fl¿rncos invelsos de clobras rompiclas geradas na foliação 52, o que inclica

terem sido clistalizaclos em um esthgio prévio, possivelmente tardi- a pós-S¡,

A ausência cle clotita (excetuzrnclo clistâis retrometamór'ficos) e a não obser.vação cle gr.an;rclzr

poclem indicar qtle esses minerais for'¿rm consumiclos para o desenvolvimento da estaur.olita, além cla

cr'ìstaliz-ação parcial da n.ì¿ìgnetit¿ì e da biotita nos estzigios tarclios do primeil.o evento deformacional c/oLr

pós-S ¡ ,

A cristalização da granada clepencle sobremodo cla composição química da rocha, segunclo

ATHERTON (1964), Em rochas ricas em sioz e pobres em Al2or a granada não se desenvolve,
permanecendo estáveis assemblói¿ìs com qualtzo + biotitâ + clorita (muscovita). Altas fo, podem também

inibìl a cristalização cla gtanacla (CHINNF.R l96l). Estas roch¿ìs apresentam magnetit¿t ent relatìva
¿rbunclâtrcia, o que slrgere tLnl¿r l¿ìx¿r de oxiclação bastante elevacla que pocle ter. impeclido o seLr

clesenvolvimento.

Algumas possíveis teações pala geração cla biotita e da estaurolita, além cla magnetita, seriam:

. clorita + muscovita + alrnanclina = estaurolita + biotita + quartzo + H2O

e 54 almantlina + 6 fI2O +23 Or= 12 estaurolita + 46 magnetita + lll quar.tzo

Altel nativamente, alguns minetais zrinda presentes pociem ter sido parcialmente consumiclos para

â geração da estaurolita, como através da Iezrção:

. lnuscovit¿ì + mâgnctita = €staurolitâ + quârtzo + KzO + HzO

A ptescnça tle estaurolita inclica rlre fb|am atingiclas conclições cle fácies anfibolito (TURNER

l98l) e define pâr¿ì esses metapelitos o grau médio cle WINKLER (1977),

No segnnclo evento deformacional, as condições cle P e T parecem não ter sofi.ido modificações

¿rce¡rtuadas. Nola-se a cristaìização de estaurolita nos estágios tarcli- e pós-S2, a presença mais comu¡¡ cle

muscovita, alénr cla biotita.

À foliaçao Sr, retrometamól fica, associa-se recristalização local do quartzo, cle muscovita e cle

rragnerit¿r fìna e clorita, indicando condiçöes compatíveis com a fácies xisto-ve¡de.

c muscoyita + nragnetita = biotita + Oz



6,1.2.3 ßiotit¿¡estaurolita xistos com grana(la

Esses litor\ros ocotrem principalmente a sul-sudoeste do S¡act Granltico Tico-Tico, na Uniclaclc

dos Xistos Pelíticos cla Formação Morro da Pedra Preta, na forma cle um pacote mais ou menos contínno,

A assembléia minelal típica observada nessas rochas ó clada por.:

cstaurolit¿r + biotita + quaÌtzo I muscovita t granâdâ t turmalina f minerâl opâco

Ësses xistos com fteqiiência estão sobrepostos aos metasseclimentos tufíticos, e graciam c se

intercal¿rnl com os xìstos pelíticos com aglomeraclos grossos cle fìbrolita, As relações de cristalização clos

minerais nos biorìta-esraurolit¿ xistos com glanacla e suas Lespectivas foliações metamórficas poclem se¡

consultaclas na TABÐLA 5.8.

A análise petloglrifica ressalta a preseÌìça de mat¡iz marcacla por conspícua foliaçãro 52 e que,

comLrnlente. pocle evoh-tit pala umâ S,,,. Supetpostos â essa orient¿ìção observam-se porfiroblastos de

biotita, granada e, principalmente, de esraurolita, além da muscovita mais r¿ua.

A clistalização da granada ocolteu nos estágios tardios e posteriores às ¿eformações S, e 52, A
ausênci¿r cle clorita tel¿rcionacla ao metalnorfismo progressivo nessas rochas sugere seu consunìo parâ

ploduzir a glanadajri no primeiro evento metamór'fìco, através clas reações:

. cloritâ + 4 quârtzo = almandina + 8 HzO

. clorita + biotita 1 + quartzo = grânadâ almadina + biotitâ 2 + P'2O

A fâlta oLl o peqlleno volume de muscovita no prìmeiro evento deformacional sugere qre, caso
esse mineral telìha sc cfistaliz-¿rcìo, pocle tarÌbóm tcr siclo consumiclo em reações como:

u clorita + nruscovit¿r + quartzo = âlmandin¿ì + biotita + HrO
c clorit¿r + muscovit¿r = granad¿ì + biotita + quartzo + H2()

os cristâis cle gtanacla exibem com fueqüência alterações intempórìcas lirnoníticas, o que sugere
qlle su¿ì composição esteja t.nais pLóxitra do lnelrbro alm¿urclina. HSU (1968) cleterminou c¡ue a
cspessartita puta se desenvolve a 385"C/lKb e a 415"C/3Kb, enquanto que almanclina pu¡a crist^liza a

525"C/lKb e a 550"C/3Kb.

Segundo JULIANI ( I 993), as granadas almandínicas gelerclas no limite cla fácies xisto-ver(le para

a f¿'rcies antìbolito são bastante pequenas e licas enr Mno, o qr:e palece não corresponcler ao observacio

nesfes xistos, pois mosttam-se rel¿ìtivamcnte grandes e isentas clâs alterações manganesíferas típrcas.

AcLescenta-se o fato de ocollelem bem fblmaclas, sugelinclo estabilidacle nas mesmas fbìiações enr que

estão presentes os cristais de estaurolita.

A abunclância de estaurolitâ nestes litocipos pocle inclicar uma zona cle grau metamórfico .n.r
pottco t'nais baixo (zona da estâurolita) qnanclo comparaclos aos xìstos com silimanita/fibrolita conl os

quais intercalam-se, ou ainda, influôncia térmica de r.ochas graníticas,

YAIìDLËY (1994) sugere que esse mineral tem seu crescimento facilitado em rochas pelíticas
ricas em Al e pobtes em Câ, e só lalan'ìente se clesenvolve em outtos litotipos. Nos pelitos aluminosos a
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cst¿ìttrolitâ é procluzida, tlm geral, a paltil cla qtrebra clo clo¡itóicle, Contuclo, a ¿rusência tle grãos

teliquiales de clolitólde na form¿r de inclusões na estaurolita ou aincla na grauacla nesses xistos cle aspecto

maciço sugerc qùe essas rochas tôm composições impróprias para o clesenvolvimento do cloritóide sendo.

provavelmente, relativamente pobres em alumínìo,

SPEAR (1995) deslâca quo o primeiro apatecimento de estaurolita em paragênese com biotira e

granada em pelitos com baixo teor de alumínio está ligado à reação:

o granada + clorita = estaur.olita + biotita + H2O

Essa reação pode Ìevar ao desaparecimento dâ cloritâ e, através clas reações abaixo, podem

lâmbém ter siclo cons'mìclas a muscovita e a granacia para a cr,israliz-ação de estaurolita:

c clorit¿r + ¡nuscovita = estaurolita + biotita + quartzo + H2O

o granada + muscovita + clorit¿ì = estaurolitâ + biotita + quartzo + H2O

Segunclo FIOSCHEK ( 1969), a primeira reação acima bal¿rnceada:

49 clorita + 151 muscovita = 44 estaurolita + l5l biotita + 360 quartzo + 696 H2O, ocore a

Pr = 4l(b aT = 540:!15"C c a Pr = 7 Kb aT = 565 +l5oC, conclições essas que devem ser consicleradas

como lnínimas à I'or,mação das par.agôneses com estaurolita e granacla da 52,

A atlsênci¿r de polimolfos de AlzSiO¡, principalmente a fìbrolita, comum em aflorâmenros
ptóximos, e a presença de nrttscovita enr relações paragenélicas estáveis com a biotita, o quartzo e a

estaurolita pocle sef devida à composição cl¿r rocha, menos alumínico e com menor razão Feo/Mgo, que
impede a ct istalização dos polirnot flos antes cla quebra cia estaurolìta. Contrìdo, como as paragêneses estaìo

em textì'lfas cle fet[Ò- ott Le-metanloLfisrno clzr s1, um¿ì vez que concentt¿rm-se na s2, caso tenha haviclo
silimanita nas patagêneses de mais alto grzru cla S¡, ela poderia tel sido consumicla seguncìo a leaçaìo:

" 98 Alzsios + [l biotitâ + z0 Hro = l0 esta*rolita + g ¡nuscovita + L5 quartzo
F)ssa reação ocorre em tcmperaturâs infe.io.cs a 540:t l5"c ap = 2,0 Kbar e a 675 t l-5"c a p =

5,5 Kbar.

Levando em consìcletação a attsêncìa de clorita e cle muscovita no primeiro evento <leformacional,
a não obselvação de polimorfbs de Al2Si05 e a presença comum de granada bem desenvolvicra, o que
indica, segunclo JULIANI (1993), plessöes supeliores a 3Kb, é possível afirmar que esses xistos lbr.am
submeticlos a [empelâtulas entre 540 - 675'c paLa faixas cle prcssões cle 4 aj Kb, ou até g Kb, segunclo o

czrmpo da estabilidade cla estaurolit¿ì.

Pequenos cristais prismltticos cle estaurolita sem inclusões e envolvidos por poiquiloblastos clo

mesmo mìneLal foram catacteriz¿rdos como clesenvolvidos, possivelmente, nos estágios tardi- e pós-S¡. Os
poiquiloblastos com incltlsões (le qu¿rrtzo orientadas e por vezes onduladas, indicam que a crìstaÌização cle

estau.olita, âo menos nesses litotipos, também está lelacionada ao esrágio tarclio cla fbliação sr.
Contudo, poiquiloblastos que crescem superpostos ¿ì mattiz milonític¿ì 52 com bor.d¿rs euéchicas e

muilas vezes sem inclusões inclìc¿rnt desenvolvimento pós-S2. muito provavelmente gerâdo por el,eito cle
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tnelamol lisnìo clc contato dâ intrlrs¿io granítica (lo S'¡¡¡y'c 'fico-'lico.

COUTINIIO (ì972) obselvou a plesençíÌ do estaulolita poiquilobl:'rstica em parte geradzr por

metanorl'ìsmo de contato, conludo destâcou que no nretamorl'ismo legional oude a silimanit¿r cstivesse

presenle a estatllolita não ocoreria. Seti:rm apenas vistos em cocxis[ônci¿r clevicì9 a ¡m r'hpiclo

aqucoirrelìto clue letia elevaclo strbi!¿rmenle o gtadicnte termal e plocluziclo a aproximação ou rnesllo a

mistulâ cl¿ìs isóglaclas clesscs nrìncrais jr.rnto ao .Sl¿.¡ck Glanítioo .I.ico_Tico.

Iìelacionado à t'oliaçãro Sr Ie h.ornet¿tmól.fica pocle ser.obser.v¿rclo clesenvolvimento (le biotita e,

lì1¿lis corr.ìumenlc, cle trtuscovila, e a lecristalízação do c¡ualtzo, sugc|indo conclições cle lãcies xisto-veldc.

6.1.2.4 Xistos com cianita cVou silimanita/fibrolita

Estas tochas de composição rnais pelítìca com aglomelaclos cle libLoliLa da Uniclacle Metapelítica
cla F'orm:rção Motto cl¿r Peclra Pteta arflolam plelelenci¿rlmente entle o Pìco clo Jaraguai e os arreclor.es tjo
Sroclc Granítico Tico-Tico e crr clircção ao Maciço Glanitóicle Cant¿rrcir.¿r. As antostr'¿rs estrcladas clos

xislos qu¿ìrtzosos tla F-olmação PiLucatia ocolrcm, cle folma gerzrl, pr'óximas clo S¡¿ck Gr.anítico Tico-.fico.
As lelações cle crìsLalìzação dos rninerais em ambos os litotipos e âs respectivas foliaçÕes

metamórfic¿ts poclern sel consultadas uas TABBLAS 5.9 e 5,I g.

As assembléi¿s minel¿ris m¿ris l[eqüentes observaclas nestas Lochas poclern ser.agr.upnclas em:

biotita + quartzo + muscovita + fibl'olitâ l turmalinâ I minetal opaco 1grânad¿ì + ciànitâ t
silinranita l cordicr-itâ (1 plagioclásio t estâurolita t feldspato potássico?)

A cianll¿ì cslll plescnte cm mictolitous S1 pleservaclos nâ S? nos xistos cFlârlzosos ¡rouco afetaclos

pela nrilonitizaçño e, clc l'otrnl ntais lala, rìos xistos políticos com aglon.reraclos cle I'ibr.olita. segun(lo
MIYASFIIIìO (1973)' a ciatlila sc desenvolvc no início da lãcies anfibolito cnr concliçöes clc pr.essiro

l elativ¿rn]ente elevacl¿, o que inclica que as conclições b/uicas pata o ptimeiro cvento def'orm¿rcìonal fbram
cle ptessão ìlltefnìediílria, sendo o met¿rmolfisno caractelizaclo conlo clo l.(ro barr.owiano, pela pr.imeira
vcz leconhecitlo na legiito norte-not ocste da ciclacle rLe São paulo.

LJ.ra cl¿rs ¡rossíveis'earçõcs para a c'istalizaçãro clo polìrnorlo de AlzSios é clacla ¡ror.:

" 3 clorita + 7 muscovit¿r + quartzo = 13 cianita +7 biotit¿ + 18 HrO
A ausôncia de clotil¿r e a ocottêtrcia mnit<t lara cle estaurolit¿r nesl¿rs rochas no ¡:rlinrei¡o cvento

cletbt m¿rcioll¿rl slrgere qlle o clesenvolvirnento da ciarnìta, caso tcnha siclo ntais olctivo na S¡, iarnbérn pocle

tct ocottìclo a par:tir cla quebta claquelcs miner:ais, conformc as reações discuticlas em JULIANI ( 1993):

o 6 cstaurolit¿r + 4 muscovita + 7 quartzo = 4 biotita + 3l ci¿ìnita + 3 FI2O

. estaurolita + clorita = cianita + l¡iotita

conenr¿rndo rrabalhos de GANGULy (1968, 1969 e 1972), JULIANI (1993) destaca que a falra
tle cstantolit¿r em tochas cla tegião cla Selta clo Ilabelâbî, bâstantes scmelhantes ìrs ac¡ri descr-itas, poclc'ia
ser explictrcla pelo quimisnro cla rocha, pela Por, mas também pol sua cluebra cn rochas ¡elativa¡lente



l icis enì ci¿ulitâ e glanâ(lâ.

A pteseuça mais fteqliente da granacla nos xistos quarlzosos pode inclicar que a sua cr.istalização

também resulta da learção que tove como plodrrto a ci:rnitzr:

o 6 cstatrrolit¿ì + l1 quartzo = 4almandina+23 cianita + 3 HzO

A exislôncia cle uma possívcl irtclttsito cle lLrtilo em um clos crist¿ris cLc cianila sugere que, neste

cvenlo deforlÌìâc io nal, as coudiçÕes de pressão podem ter sido ¿incla urr pouco rnais elevaclas. BOHLEN

et al. (1983) sep¿ìram os graruzrda-ciarnita xistos de pressãro mais alt¿ì, que contêm lutik¡, clas v¿¡¡ieclacles cle

plcssho tnzris baixa, que aprcsent:tm ilmenitzr.

Em arlgumas amostrâs dos xistos pelíticos dos alr'edores d,o Sktr:k Granítico Tico-Tico sáo

obsctvados t¿ros ctislais lelativ¿tmenle grossos cle anclaluzita associaclos aros csthgios tar-cli- e pós-S1,

Segunclo JULIANI (1993), â plcsençâ ocasional clesse polimorfo poclc inclicar. conclições de meta-

es¡abiliclade ou vatiarçõcs locais da pressãro, Andaluzita coÌrrenclo F-e"' c Mn:r' pode teL scu campo cLe

cstablliclade estendido por r.nais dc 200'C, est¿rndo prcsenlr: âté n¿ì zon¿ì cla silimanira. COUTINFIO

(1972), contudo, as consideta associadas aos efeitos do rnetamolfismo telrnzrl rlaquele slor:/c.

A silimanita prisrnlttica ou gtanular também lbi observada ral¿ìmente em relíquias cla f'oliação S ¡

rlãù totalmtnte ll¿l¡ìsposta pela l'oliação S2/S,,, e, ainda, como rcstos (le cristais envolvitlos pclos

âglomeraclos glossos cle fibrolita S2. A presença clesse polirnolfb nos xistos pelíticos e nos xistos
qualtzosos llìiìrc¿l ¿t zoÌìa cla silìmanita nessas |ochits. As reações p¿ìta o seu desenvolvimento poclem set

¿ls n]esllì¿ls quc ¿lpr(]sentâlî colÌìo ploduto ¿r cianila. Enlretânto, na evolução clo metamor.lismo pt.oglcssivo

c llo conseclüt)nlc ¿lltnìento clo gtau rnctamótl'ico na lbliaçiro S¡, a siliLnanita talnbém po(le ter si(lo

clerivada tla invelsho clireta da cianita scgunclo a Leaçho;

a eianil ¡r = silinralrita

Aind¿r associ¿rclo à foliação Sr pode-so ¡rolâr, Iocalrnenle, o clesenvolvimento cle fibrolita. Mas a

cttstalização irtcllsa de librolita ocorte no segunclo evento cletblmacional, eviclenci¿rnclo c¡re as concliçõcs

cle P e'f alcauçatlas por cstas rocllâs dtuante a 52 folam preclominlntemontc cle ÍTrcies antjbolito na zona

cla silimanit¿r.

Nas toch¿rs oncle os trglomeraclos gt'ossos de fibrolita são comuns qrLîse sempre a est¿rnrolita não ó

vistâ, o qtle pocle sugetit, confbrme cotnentado ¿ìntefioÌmente, que esse rnincral não se desenvolveu t¿ìnto,

deviclo. por exemplo. às composições químicas impró¡rlias cl¿rs tochas. A fiblolita, rìesse c¿lso, é obscl.vacla

com fìcqtiôIcia em crescimento epiti'rxico col.n a biotita nos xistos pclíticos. CIIINNBIì (lgó1, l966)
lePorta qLle no aLlÌrerìto do gtan metamórfico â biotita pode fìncional eorÌo Lnìr irgcntc nuclcador paua a

l'iblolita, deviclo àr disposição dos seus arranjos atômicos,

Contudo, junlo aos polfìr'oblastos de fibrolita eventu¿ìlmente são recuperados r.estos cle cristais cle

cianita e de silimarrita prismática do primeìro evento cleformacìonal, confirmando que os po¡firoblastos cle

1'ìl¡r'olrta, ao menos enì pâlte, originaram-se a pâltir da rransfbr.maçãro clesscs miner.ais,

Nho ó r'alo reco¡lhecer pseuclomorfos de cianita nos aglornelaclos grossos clc libr.olita,
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iclentilicados pelo arlanjo clas clivagcns lcliquiales agola clescnhaclas pol r.ninúsculos Lninerais opacos,

situagão essa tarmbóm reportada por JULIANI (1993) na regiiro da Serra do itaberaba.

A milonitizaçho intensa S2/S"' deve tel contribuíclo crn muito para a clestruição cla cianit¿, sc esse

polinrollb por ventula aind¿r eslivesse estável no início desse evento, collsiderantlo que o

clcstlllvolvitnento da fi[rrolita lbi r]ìais efetivo. Segunclo JUI,IANI (1993), o lbrtc r/r¿j.r ateta â

estabiliclade d¿r cianit¿r e aruinenta a possibilidade rlo reequilíbrio met¿ìmórfico.

A geração de fibrolira associada às micas por meio de f'olte ação metâssonì1ìtica tem si¿o

cr¡nsiclet¿rcl¿r pot vi'rtios âulorcs, qüe ¿rdrnitem que os lluidos são pr'óplios cla ativiclacle metamórfica ou

ailda poclem peltcncer ¿ìs intrusões gr.aníticas,

A clistaliz.açãro principal da fibrolita se dá rro início do scgunclo evento clelìrmacion¿rl, esta¡clo

clispostâ cslir¿da e orienlzrcln na S2, poclendo coltar e/ou cristalizar na trolcla clos agr.egaclos por.fir.oblhsticos

de muscovil¿r S¡. Seus ct istzris estão dobl¿ìdos e clelblmaclos pelo evento S¡, o Que tor.na ar vinculzrçào com
os t:ventos Iclrometamór.l'icos ponco ltr.ovhvel.

Pol outro lado, ¿ìs inlrûsõcs graníticas clos arreclolcs clos xistos pelíticos e dos xistos quartzosos

são clatatncnte pós-S2, tt quc (ltscalta a hipótese cle cristalização ¡alclia vìnculacla aos fluidos geraclos nâs

inll usões.

Ao aborclar o assLll'ìto, JULIANI (1993) comenta que a intensa mobilização dc alumínio, potírssio

c hichogônio potlc gcrat teequilíblios locais, e que, de l'orma geral, a percolaçãro clesses ll¡irlos ¿rtua em
zonas tr¿ìis foliaclas ou ft¿rturaclas ao longo tle iletenninaclas lbliações nretamór.ficas, o que pode sel.

avelìla(lo pata explicar', crrì palte, ¡r fotm¿t clc ocolrência clos nglorlclaclos gr-ossos clc l'ibr.olita clescritos

acinra. Segtrndo o ¿ltltor, esses fluiclos gelaclos clulante a progradaçãro clo metamor.l'ismç pecleriam tcr
exe|cido significativo efèito na fibtolirização cl¿r cì¿rnita e, prìncìpâlnìelìte, cla silirnanita.

Assim, ¿rs texturâs fotaln inlerpretâdas como geraclas por'l'olte ação de lluiclos n.ret¿rssomáticos

colr K c Al2' associ¿rclos ¿ìs zonas clc cisâlhamento e/on flancos ìnvcrsos cle dobr.as cla s2.

A ptescnça muito evcntttal (le estaurolita colro lcstos cle c|istaìs consumitlos ncstes litotipos
ittclica clue as couclições cle estabilidacle rlo minelal fbram ultr:rpassaclas intelìs¿ìmente ou por. loÌlgos
per'íodos.

IJtilizanclo lcarções clc clivetsos autorcs, iULIANI ( 1993) r'epoltou que a instabiliclacle clos cr.isr¿ris

cle estautolit¿r ou seu qu¿se desnpzuecimento, danclo origcnr a polimorfos de Al2SiOs em rochas bâstânte

sernelhalltes às aqui comcntaclas, pocler'Ìa ocolrel segnntlo ¿ìs seguintes reações, denrre ontras:

. 6 estâurolitâ + 3 quâr.tzo +2o:=27 
^l2SiO5 

+4magnetita+ 3 ÉI2O

o l8 estaurolita + 19 biotita + 52 quartzo = 31 AlrSiOs + 19 muscovita + 9 H2O

CAIìMICHAÊL (1970) detelminou que a qltebta cl:r estâurolitâ lì¿ì zona cla silimanit¿r pocle oco¡e¡
pela leação:

o estaur.olita + rnuscovita + quartzo = silimanita + almantlina + biotita + HrO
I{econhecicla oc¿ìsiolìalmcnte, porém com mais fleqüência nùs xistos quulzososl 1 cst¿tnrolita
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cllcolìtr{-sc qltase completamcntc llâl}sforûìada c envolvi(la pot ctistâis de l uscovita un âgregados

por:f iloblhs ticos, sugetindo.luo, ¿o nrerìos cm p¿rle, csses agregaclos e, talvez-, a muscovita por'l iroblítstica

que ocoÌlem nos xistos qu¿ìrlzosos e principalmerìte nos xistos pelíticos, poclem sel tlel.ivados cl¿r

translbrmação cla cstar.Llolitir S ¡, ainda antes do evento cleformacional S2.

JIJLIANI (1993) consitlera clue a sericìtização qlrc alèta zrlguns ctistais dc estaroulita pocle

telacionar-se aos processos lnetassomír[icos deviclos ¿\ percolação de lluiilos ricos em I{' e Kt presentes

lìos evelltos (le l etl otìlet¿ìmorfisnìo, EntretaÌìto, citando GtIIDOTTI (1968), clestaca também a

possibiliclatle da 11âns forlÌ.ìâÇ¡ro tcr se dirdo duranle a ptograclação clo metamorfisr.¡xr, ji'r na zon:r cl¿

silinanita, com â clissolução cla estautolit¿r e o clesenvolvimento de mic¿r blarnca, situirçãro mais plausível

seguuclo as lelações textulais obseryadas.

A cotdielit¿ì, qttaudo ocoLt-e, substilui quâse inteil¿ìmeute alguns porlifoblastos cle librolita ou clc

estauÌolila' oì.1 cristtlliza sobte â mâlriz milonítica como crist¿tis maiores ou porliloblastos dìstribuíclos

scm orientação. Algumas possíveis l.eâçóes quc tôn cor.dierit¿r corno pl.oduto são:

o 2 cstaurolita +7 quarazo =2cordierita+AlrSiOs+H2O
. l0 €stâut.olita + 10 mâgnctitâ + 84 quartzo =27 cortlierita + 6H2O + 5 (),
Devìclo ¿ros râros clistâis observados, a cristalização clo miner¿rl associad¿ ao {inal cla tbliação S,

ioi cat ¿rctet izacl¿r com maior segur¿ìnç¿ì ilm ¿ìlgul.r'ìâs amostras clos xistos pelíticos, erìquanto cluc nos xistos
qu¿rtzosos rlão fica clato se ocorre âprnas no fìnal clo p|irneìr'o evel]to ou tanrbém sin/tar.di-S2. A
crislalização cle cotdietita potle estat vinculad¿ ao clesenvolvimento cla 52 cleviclo a uma cÌescornpr.essão

a¡rt oxìmatLantcnlc isoLórntica, prov¿Ivelrnelìte associ¿rcla à int¡Lrsiro cle glanitos t¿ìrclios ¿ì. csLe evento.

A prcscnça rrais ltcc1ücnte cle fìblolila (e silinranita), glauacla, biotita, rni¡erais opacos, alóm cle

alguns ctistais de colclie|ita ltcsses litotipos, palece inclicar, scgundo JULIANI (19g3), que esszrs fàses

podenì tel sitlo gertrclas pela quebla da estaulolita. Consicleranclo aincla a ocolr'ênci¿r cle cranita e

cliscutinclo dentrc outras, as |cações expostas tcima e os clados cle BASI ,IAIì lìAO & JOI.TANNBS
(1979, in JULIANI 1993), estimou qlte as conclições de m.:tamortisrno às quais rochars muito sernclhantes

fbr'¿rm submeticlas são cle tcn.ìper'¿rtula ao redoL cle 620"c e pressões varianclo eûtle 5 e 6 Kl¡,

A ptesença muito rara de fblclspato polírssico r.ros xistos pelíricos, nãro sâtislatot.iamentc

colll'itmada clcviclo à granuliçãto mu¡lo fina clo miuelal, e ¿rincia, dc plagioclirsio nessas rochirs, pocle

ittclicart contlições cle nr¿ris ¿rlto gtau metanrór'fico. A eventual ocorrência clc or.toclírsio, se confilLnacla,

pode inclicat qLle o col'ìjttnlo atingìu a seguncla isógrzrda cla silìmanita, p¿ìr'tc supelior cla tãcrcs an{'ibolit<r
(subtTrcies almandina-anlibolito), enl acorclo com as palagêneses clescrit¿rs nos metabasikrs qne aflorarm na

mesma regiãro.

A cristalização da cotdierita após o desenvolvimento da silimanita c a presenç¿ì ¿e cianita S¡ pró-

silimanita S¡ sugetem que ao final do plimeiro evento metamórfico regional houve acentuacla quecla cla

¡rtessão, t'tma vez que ¿l cotclietit¿r, nesta paragênese pelítica, não poderia se| magnesiana o suficiente para

cristaliz¿tt'se ent pressões clevadas. No ptit.neilo cvento clel'oLmacional, essa c¡:ecla cle pressão ó possível
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dc ter ocot t ido logo após a invcr sãn cla ci¿urit¿r para silimanita, lliste padläo evolnLivn [lo metânorfisrno ó

o lresl.no velificado lì¿r Srrra do Ir¿betaba (JULIANI 1993).

A clislalizaçho dc porfiloblastos de rnuscovita e, eventrì¿ìlmente, de biotitâ, no fin¿rl clos eventos

mct¿rnlótficos, enr tegimes estltlicos ou n¿io, tenl siclo atlibuícla a proccssos melassoíníì.ticos originaclos

pela percolaçho tLe lluiclos pol infiltração ou por difusão iônic¿r nos litotipos, vinculados Ìrs int¡¡sões

gtzrníticas e/ou aos evel'ìtos re h ontel¿rmór'ficos. A maiolia tlos aglcgaclos porfi[oblhsticos cle rnuscovit¿r

clos xistos pelítícos estãì.o frcqrientemente estir'âclos nâ I'oliaçãro Sr, poclem exibir sombras de pressiro e, niro

r¿ìlo, sãlo trllllcilclos c/ou corlaclos pot ctislais menores clc biotitâ e de muscovita claramente ¡elacionaclos àr

foliação milonítica S2, indicando que esses aglegaclos porfiloblásticos crist¿ìlizal am previamente,

QLlallto à bìotita, seus cristais maiores estão tleqüenlemente associ¿ìdos ao evento clefot.macional

Sr, como pode s(]r observa(lo nos xistos pelíticos com aglomeraclos grossos de fìblolita e nos xistos

qLlarlzosos, onde se recuperam leuliculalizações em f'orm¿rs sigmóides muitas vezes isolaclas pela fbliação

rrilonítica S2.

Na FIGURA 6 2 es¡ão as ptincipais paragêneses dos nrctapelitos clo Grupo Ser.r'¿r t1o Itabe¡aba.

Nas Ioliações rctrometâlÌót'f icas Sr c Sa são teconhcciclas parzrgêneses típicas de lãcies xisto-ve¡de, com ¿r

pr{rsença de clor-ita, ntuscovita fina/seticita e lccristalização clo cluzrrtzo. Dilèrenciam-se pela cristalização

mais efetiva clos minerais n¿r Sr e pela plesençzr mais co¡num de biotita,Sr nos xistos qlL¿tltzosos.

IìIGIJRA 6.2- Palagôneses rnctamórficas (a, b, c) c I otromctamórfìcas (d
Itabûrâba.
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6.2 Grupo São Roque
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6"2.1 Mctabasitos das formações Pir:r¡rora tlo ßom Jesus, Estracla dos l{omeiros c I¡iragib¡
São aqni cliscutidas as patagôuescs urìnerais clas loch¡rs tnctabhsicas distribuíclas erìtte as

Ibttìações ciLaclas ¿rcinla. 'lambóm são comcntadas as pecnliatirlarlcs e as possíveis var.iações cle gra¡

trletamórfico que ocotrem cntle essas rochas nestas f'o|mações, Aincla fbram utilizadas pzua avaliiu.o

luretanrolfismo as lochas metâvulc¿ìlìocl,tsticas clzr Fotmação pirapora clo Bom Jesus.

As telações cle clistalizaçäo dos miuetais nessas lochas e srLas respectivas loliaçõcs metamórl'icas

poclcm ser consttltadas nas TABìILAS 5.22 e 5.23. A assembléi¿r niner¿rl observ¿rclzr nos metabasitos (e

nas roch¿¡s met¿ìvulc¿ìnoclltsticas bírsicas) do Glupo São Roclue ó dacla por:

actinolita (tremolita) + clorita + plagioclásio sódico + epídoto f quârtzo t calcita 1
clinozoizita I tifanita I minerais opacos 1 leucoxônio

tsssa associnção ó típic¿t da zon¿r ¿rlbila-¿rctinolita-clofita (WINKLER 1977) ou cla {:ícies xisto-

vctde (MIYASFIIRO 1973). As conclições de baixo grau rnetzrmórfico ¿ìs quais estas rochas loram

submetidas também podem ser evidenciadas pela presença de ct istais ígneos teliquiares cle clinopiroxênio

(diopsíclio-augita) .. cLe plagioclzîsio que preservam a cornposição de oligocle'rsio a anclesina.

(JULrÁNr 1993)

cord.¿lo¡rf/br
èor¿ .,¿¡ ' clo.

t ) t)¡I T'

(i)

\ ....\ \



206

A ocotrônci¿r dc actinolila e a ansêtrcia de pumpellyita slrgere que temperaturas de ao menos

300"C fbram alcançaclas, ultrapassanclo o limite inferior cla fácies xisto-vercje. Segunclo MIYASFIIRO
(1973), a quebra cla purnpellyita e o aparecimenro da actinolìra se dá a 310"c e a 5,5 kb, segundo â

leação:

' 41 pumpellyita + 2 cloritâ + 47 quartzo = 7l clinozoisita + rl rictinolita + r09 Hro
De acordo com SPEAR ( 1995) o aqLrecimento progressivo nos metabasitos gera actinolita via uma

complexa teação (não balanceacla) quc envolve:

o clorita (conl bzrixo Al) + carbonato (calcita, cìolomita ou ankerita) + óxidos = actinolita +
+ zoisitn + COz + HzO

A âclinolit¿ì foi tarnbém clistalizada em fianjas di¡et¿rmente a parrir clo clinopir.oxênio ígneo, por.

hìdratação, semelh¿rnte aos processos de ulalitização, o que pocle indicar, conforme YARDLBY (1994),
que o metamorfismo cle baixo grau não foi eslritamente progressivo, pelo fato do anfibólio não se

desenvolver em toLlìo de minelais metamórficos prévios. Essa textura é comum nos metabasitos das

formações Esttacla clos Romei¡os e Piragibu nos a¡reclores de Cajamar-Jordanésia, onde o grau

metamórfico parece ser-arinda ¡nais baixo,

ZEN ( l96l ) assinalou que o metamorfismo às vezes parece iniciar-se diretamente nas associações

da fäcies xisto-ve'cle a partir tle mìneraìs primários, sem o clesenvolvimento da fácies zeólita.

A fácìes zeólita é típica de metamotfismo oceânico, o que pocle sugerir, conforme comentado nas

clescrições cla geologia, que parte clas rochas cla região de Cajamar sejam intrusivas e não vLrlcânicas.

Entretanro, as zerilìtas podem nño se cristalizar sob pressão parcial cre co2, mesm. peQ*ena
(THOMPSON 197 I ), o quc poderia explìcar as textutâs verificadas em pafte dos metabasitos, já que esszrs

roch¿ìs estão quase sempre associacl¿rs a sedimentos carbonáticos.

SPEAR (1995) lepoltâ que o apatecimento e estabilida(le da actinolita envolve a pco2 além clas

conclições de P e T, Blevaclas Pco2 contrìbuem para a estabiliclacle cla clorita e carbonato ao invés cle

âclinolita e epídoto o ptedornínio de actinolita e epícloto nos metabasitos do Grupo São Roque sugere
que nessas rochas atuaLam baixas pressões de CO2 e que as temperaturas lblam suficientemente altas pal.a

o apalecìmento rle actinolita,

O plagrocli'rsio sóclico nletanrór'fico relacion¿rclo ao evento S¡ é essencialmente uma albita.
Localmenre, obseLvam-se clistajs cle oligoclz'rsio com a geminação mal preservada. Esses poclcm,

enlrefanto, lepresental reequilíbrìos par.ciais dos cristais ígneos,

A p.esença cornum de clo.itâ estável na foliaçãro sl suge.e que o plagioclársio com essa

composição seja reliqniar', poìs LIOU et aL. (197 4) destac¿ìm que a clorita inicia sua desestarbilização a

panil de 475"C e, simultanezrmenle, se eslabeÌece o começo da transformação da albita para termos cle

composição mais cálcic¡, attavés dâ reação:

. epídoto + clorita + quârtzo = actinolita + anortitâ + H2O

Nessas condições poderia coexistir com a albita S¡ o oligoclásio metamórtjco. Tal situação ser.ia



possível se o corrtpûrìcntc auol tita plo[luzido prla reaçãÒ âciû]¿ì oll ainda pela reação;

. €pídoto + quârtzo = anortita + fIzO

clissolvesse palle dos cristais pr'é-existentes de albita, r'esultando em cristais de oìigoclásio,

SPEAR (199-5) report¿ì qre o clistalização do oligocl¿'rsio é um bom inclicaclol clo início cl¿r zona

dc llansição paln fíicics anl'ìl¡olito. Neste c¿ìso, ¿rssociados a cssc plagioclírsio cocxìsti¡iam,

car'âcteristicamenLe , dois anfibólios cálcicos em cor'ìt¿ìto mútllo, aclinolita e hornblencla, como pode scr'

obsetvado nâ FIGURA 6.3, Nessas conclições, o epídoto tenclerì¿r a desaparecer dur'¿rnte ¿r pro(htção (lo

anfibólio e clo plagioclásio rnais círlcico,

T

T

Hornblendo.
Plogioc lósio

.(o./Aclinolilq+\ Ahdesiho

^S /uonn¡tnn¿o * \

"ð"/ 
otigoctásio \,-

T

Hornblendq '

Aclinolito + Albito +

Clorifo * Epidolo

Contudo, ¿r ansôncia cle oligoclásio

metamórfico, a relâtiva abundância cle clolita S¡

eslável e â plesença comum cle epídoto em

paragênese com actinolitâ nessa foliação suger,em

que as condições de metamolfismo foram

relativamcnte suaves, possivelmentc bcm pr'óximas

do campo clelimitado com a elípse na FIGTIRA 6.3,

e que de modo gelal, não clevem tef sido

ultrzrpassados os 475"C clurante zr S¡ tìos metabasitos

do GrLrpo São Roque.

A plesençzr nl¿ris ¿rbuncLante cle clinozoisita

associada ao primeiro eveuto e a cristalização nrais

intensa cle clorita e de epídoto a partir.dos miner.ais

melamórficos, como pocle ser obseLv¿rclo na

TABELA 5.22 e, em parte, nas rochas

F'ICURA 6.3 - Onde T1 (tircies xisto-verle), T2
(zona do transição) c Tj (1ácics an[rbolito).

mctavulcâ.¡ìoclásticas bltsic¿is na TABELA 5.23, indicam que durante o desenvolvimento d¿ì S, âs

condições físicas clo metamorfismo for'¿rm m¡ris brandas, caracterizando retrometamorfismo,

Essas paragôneses podem sel visualizadas na FIGURA 6.4.

Cabe ainda ressaltat que nas rochas metabásicas da Unidade Metabasítica da Folmação Pirapota

clo Ilom Jesus a presença cle clistais reliquiâres cle clinopiloxênìo cle modo gelal é muito mais rara, em

particular no corpo metabasítico de Pilapola do Bom Jesus, quanclo cornparadas às rochas metab¿isicas

que ocorlem nas formações Estlada (los Romeiros e Piragibu, onde o leucoxênio é mais freqüente, a

titanìta tende a ser fina e mal lormada e os minerais opacos são mais latos.

Estas infottnaçõcs reforçam a hipólese cle que no Grupo São Roque, na região estnclacla, o glaLr

metâmórfico ó ainda mais ftaco ou mesmo incipiente nas proximidades de Cajamar-Jor.danésia,

As associações metamórficas observadas nos metabasitos são típicas de fácies xisto-veLde, em

consonânci¿r com as assembléias velilicaclas nos metâpelitos do Grupo.

Xo,*
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6.2.2 Nletapsamitos dns formaçõcs Mor.ro l)oce o Iloturuna
São disc[tìdas tr segttit as parzrgêneses obselvadas nos r.netzucóseos, metarenitos ¿¡coseanos,

Ínetagl¿luvacas e lìa rn¿ltliz dos metaconglonrerados da Folmação Mono Doce, posicionzrdos n¿r base clo

Glupo Sãro lìoque, e ¿ìs que ocorrcm nos metarenitos tèlclsphticos e nos quartzitos micáceos cla Formação

Botumna.

As telações clc clistalizaçãto dos minelais nessas lochas c snas lespeclivas lbliações metamórlicas

lroclenr ser obselvaclas ¡as TABELAS .5. 19, 5.20, 5.21, 5.24 e 5.26,

A etssocìaçãto mais comum cncontÌ.ada nessas rcchas ó;

qtlartzo+biotitâ+muscovit¿r+feldspato¡rot:issico+albitatmâgltetitatepíclototclol.itâ

Scgttnclo MATFIER (1970), a biotita se clesenvolvc prirucilamcntc eln grlLLrvuc¿rs currr l-elclspato

polllssico cletr'ílico que proprialrenlc nos metapelitos, oncle vão se cristaliz,ar. a temperatruas mais

elcvatlars, lazão pela qual estes litotipos não podern ser consìcler'¿rclos como perl.enceutes ¿ì zona cla biotit¿r.

lìel'or'ça ainda rnais esta conclusãto o f¿rro clas cam¿rd¿rs cle filitos intercalaclzrs possnír.enr apc¡as

mLrscovita./sericita c clorita, o qlrc os posiciona claramente na zona cla clorita

o aparecinlento da blotita depende ltugzrmente da oomposição química do sedimento (JULIANI
1993) SLla crislalização pode inclusive ocorrer etrr ccltas rochas no início clo rnet¿rmorfisr¡o
(MTYASFIIIìO 1973).

seu clesenvolvimento, dessa forma, pode ter ocon iclo nessas rocllas segundo a r.earçãor

¡ feldspato potássico + clorita = biotita + rnuscovita + quartzo + H2()

Nos litotipos da Folmação Motto l)oce e nos metaLenitos felclspátrcos cla Formação Botutuna
tan]bóm está preselìte a c¿rlcita e, considelanclo a ocolr'ênci¿r comum cle epícloto na S¡, cor.¡o pode ser

obsetv¿rclo n¿s TABELAS 5.19,5.20 e -5.21, o seclimento original cleveria ser l.elâtivarrentc l.rco em

(o)

clz

(b)
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câr'bonâto nìais rnagtlcsiano. l)csta lbrma, outla possibilidade palzr o sulgirnento cla biotita nessas I ochas

selia pol descarbonatização, conforme a leação:

. 3 dolomita (ou ankerita) + K-feklspato + HzO = biotita + 3 calcita +7 CO2

A presença cle clorita mtrito subotdinada nestes litotipos sngere que boa pârte tenha sido

consumicla na reâção anteriot que tanrbém envolve o feldspato pothssico corno leagente. Contnclo,

localtnente, â presençâ de clotita em paragênese estável com a biottta na St pode ser interpretada como

devida a um evento nretamórfico de plessão mais baixa, não barrowiano, conlo observaclo por JULIANI
( 1993) na legião cla Serra clo lt¿rbelaba.

O 1èlclspato pottissico cletr'ítico foi r'ecrislalizaclo nas bor(las para microclí¡io, inclicanclo

tampelatulas baixas, Entlet¿ìlìlo, o mic¡oclûrìo l'ino da mat¡iz pode tet tâmbóm se desenvolviclo conlorme

â r'eaçaÌo:

¡ 6 fcngita = 3 muscovita + biotitâ + 2 K-f'eldspato + 3 quartzo + H2O

o plagioclásio cla marriz enconrra-se em grande parte reequilibrado para albita, que pode

permânecer estÍìvel ató a zona dâ granada YARDLEY (1994),

6.2.3 Metapelitos e metarritmitos tlas fbrmações Estr.adn dos Romeiros e piragibu

Nas formações Estlada dos Romeiros e Piragibr.r os litotipos comumente têm granulação fìna a

tluito fina e são fleqücntes as estnìtur¿ìs sedimentares preservadas, As relações cle cristalização clos

¡¡ineraisearstes¡rectivasfoliaçõesmetarnórficaspoclemselconsnltaclasnasTABELAS5,2T,5,32e5.33.

A associação mineral mais fieqtiente observacla nestas roch¿rs é:

quâr'tzo + clorita + sericita/muscovita t nlineral opaco t €pídoto t carbon¿rto t grafita
Assim como observado nos nlet¿ìlcóseos, a presença cle calbonato e/ou epídoto na associação

derìva, muito provavellrenre, cla mistur¿¡ cle seclimentos carbon¿íticos nos metapelìtos.

Os gr-ãos cle plagioclhsio idcntificaclos erl metarenitos cla uniclacle metarrítmic¿r cla For.nração

Éstlada dos Romeitos são dellíticos e albíticos, Apresentam reequilíbrio metamórfico associado à S¡, mas

não se descar ta ¿r hipótese de ocofrcrem composições reliquiares preser,vaclas.

A clorita presente nâs foliações S¡ e 52 pode ser derivada da reação:

ô l0 fcngita + 26 SiO, = clorita + 4 pirofilita + l0 feldspâto potássico + H2O

Devido ¿ì grattttlação muito fina, não l'or possível distinguil petrograficamente a pir.ofìlita cla

fengitâ dentre os crist¿ris cle selicita. YAIìDLEY (1994) consiclera que a sericita associacla à clorita em

conclìções metâmórl'icas de epizotta cm gelal ó uma fengita, mas repolta a coexistência local de fengit.r +
paragonita + pirofilita.

Segundo SPEAR (1995) a assembléia cloLìta + K-feldspato é estável em condições de pressão

inte|mccliária na z-ora cla clolita para qualque| r'clação FeiMg, ao passo que pelitos relativamente ricos em

lero e com ¿rlto contcúcio cle Al podcm possuil pirofilita + Fc-clorila -¡ muscovita + qu¿ìrrzo.

Nos pelitos cotn b¿rixo Al a palagênese espelacla é muscovit¿r + clorita + K-feldspâto + qu¿ìrtzo, e



2n

¿ts colì(lições nìírìimas a parlir dessa ;rssenibléiâ par¿r o ¿rp¿ìlcciínento da biotita tônì iuício a 3.50"C e 2 Kb,

conclições cssas que não for:rm alcançadas, d¿rcla a ausôncia cle biotita metamór'fica.

Ctist¿is mais gtossos tle lriotita o de muscovila identificados nos metapclitos e mctalritmitos são

dctr'íticos.

Corn base nos conlent¿'uiôs acirna, pocle-sc dizer clue o mctainor'lismo nos metarpclitos e

lrletârl itmilos tlo Glupo São lìoque drìr'ânte o pl imeiro evento defblmacional é de fãcies xisto-vercle e

rcsltito ¿ì zon¿r d¿r clolit¿r.

Os urittet¿ris associaclos iì clìvagem clc crenulação 52 de alguns exeurplales não incLicam muclauças

signifìcativas das conclìções fTsicas no evento re ttomet¿mórfico. Nas uniclaclcs (lo topo são obscr.vacl¿rs

clisralização c t eclistalizaçãto (le qt-lârtzo, cle sclicil¿r./nluscovita fin¿ e, evr:ntuâlmente, cle clorita.

Nas toch¿ts da Folnìaçãto Mot'to Doce, a biotita clistalìzou nriris L¿rL¿rnlcnte c, irssinl comu a biotit¿r

S ¡, fbi palcialmente substituída por clor'ìta. As relações metamór'fìcas e retromet¿ì¡1óI.licas cios

metapelitos, met¿rtritmitos e tochas com K-lcldspato detr'ítico podem ser obselvacl¿rs na [igÙr.a (r.5.

lo
IJolB

-'l{?ló

?l:
l<

(JULTANT 1993)

0,1 0,2 0,3 0,

6.3 Síntcsc do ¡netr¡lor.fìsmo dos gnrpos Serrrr d<¡ ltaberaba e São Roque

No Glupo Serta do lt¿tb{]laba pleclomiuaram condições de fZrcies anfibolito na S¡, atìnginclo

localmenle läcies anfibolito alto (subfãcies almanclina-anfibolito), corï a clistalização dc cor-clie¡ita após a

silimanita, o possivelmenlc, oltoclásio lìos metapelitos, e de allnanclina e cliopsíclio nos anfibolitos, A
ptesença de cianitzr sin-S, cirtarcletiza o melamorfismo como de pressão interrneciihria, clo lipo bar.r.owiano.

Na 52 as pa|agôtreses ìnclic¿m quc o gr'¿rt¡ me[amól l'ico foi rnuilo semelh¿ìute, com xistos com fbrte

clistalização de tìbrolita m¿rrcando a zona cla silir¡anita. Localmente, p¿uece tel sìclo atingicla, t¿rmbéln, ¿r

zon¿r cla corclicrit¿r, Contudo, a ausôncia de cianita indica que as conclìções dc pressão não se mautivcr¿rm,

siluação essa muìto semclhante àr observad¿r na legião cla Serla clo Itabetâba oncle, arpós a inve¡são cla

4 0,5 0.ó

M9o
¡90+FeO

Irigula 6.5 Palagôncses rnst¿ìmórl,ic¿ìs e
lctr'oltìctaûì(jtlic¿Ìs clos uìctapeiitos,
¡rct¿ulitrnitos c rochas corn K-iblclspato
(lctr'ítico (rnot¿rrcósoos, rllotalonitos iclclspdticos,
matliz clos tnctaconglomel'aclos) clo G|Lrpo São
Roc¡uc.

0.7 0.E 0.9
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cianif¿r p¿ìla silimanita, ain(lâ niì Sì, JUI.,IANI (1993) reconheceu lrcentracla cltrcda clc pressão, c

catactcrizou condições cle p|essão r.tm pouco ¡nais baixa pzrra a 52.

As rochas nletabltsicas c as rochas metâvulcalìoclásl.icas b¿'rsicas com texturas d¡: metâ-

estabilicLacle cìutl ocollenì nas ¡rtoximirLacles dos maciços graníticos lelletem condições de fácies cpícloto-

anfibolito locais tta loliação 52, com tcnclência clc leequilíbrio oLl que se rcequiliblaram pa¡a fãceis

anfibolito no tresmo evento, corro visto pelas borclas verde-escnlas dos crist¿ris nranchados cle anfibólio,

clue dennnciarn composição rle holnblend¿r e condições cle gt'au nréclìo. Xistos pelíticos associaclos contêm

cstzu.rrolita sin-S2 e inclicaur que cssits conclições for.am atingidas.

As foliações Sr e S.r, rctromet¿Lmórficas, ¿ìplesentam clistalização de muscovita, clorita e qLt¿utzo,

alóm cla biotiLa suborcliuatla, compatíveis com a fhcies xisto-velde, mais elètìva nos rnetapelitos (e nos

rrtetapsamitos). Nos anfibolitos, em geral, not¿r.-se o predomínio cle ¿ctìnolita (trenolita), albita, clua¡tzo,

epícloto, clinozoìsita, clorita e c¿rlcit¿r, além dâ titanita r.nais comnm rlue o minclal op¿co, inclicanclo

condições de pressão e teìnperatur¿ì cle gr'au frarco. Looâlmente, em anfibolitos próximos clo .S¡ocÀ

Gtanítico do Tico-Tico, observ¿rm-se clistais dc hornblencla e cle holnblercìa-acLinolita associ¿rdos àr

t'oliação S1, que podenl sugcril conclições um pouco mais drírsticas nessc evelìto letlometarnórûco.

Nas tochas nìetallhsicâs do Glupo São lìoclue observar-se, na S¡, epítloto (e clinozoisira) em

patagônese cotn ¿rctinolit¿r-hemolita e albita, relativa abundâncìa cle clorita e de quartzo, alé¡n da ausência

cle oligoclírsio t¡lcl¿nórfico, o quc inclica condições clc mel.amolfisnro cle l¿ícies xisto,vcr.(Le ou cle gLznr

fì-aco, sendo cltc uão l'oram rtlltapassaclas tempelatuÌas ao reclor clc 475oC nessas rochas cla ¡o¡narção

Pirapola rlo Ilorn .lesus.

Nas tochas metabítsic¿ts clas I'olmaçõcs Estracla clos Iìomeiros e Piragibu r 1ìcaltientc ocor.r'ôncia clo

clinopiloxênio ígnco lclic¡riar e cle lcucoxênio associaclo com titanit¿ì pouco clesenvolvicla iuclicar¡ clLre ars

as conclições metamólficas l'olam ¿inda m¿ris bl.anclas.

Na fbliação 52, I etrotretâmórf ica, ocotle cristalização ntais eletiva cle epícloro, clorita, calcita c
lcucoxêuio, alé¡l cla tlemolita, em condições Próximas cìc plessão e de ten.ìpel.¿ìtur.a.

Nos ntctapsamitos clo Gtttpo São Iìoque ¿¡ clolita, em relzrçãto palagenótica cstável con biotita,
stlgerc clue o metamorlismo ó cle ¡rtessão ¡nais lraixa que clo tipo balrowiano. A cr:istalização cle biorita

ncssas rochas oncle o K-lclclspato ó comì.llr não pe|mite clefinir a zona cla biotita e os fiLitos interc¿rlaclos

contenclo apenas musoovil.ztlsericita e clolita, indicam te| siclo atingida tão somente a zon¿r da clor.ita.

Nos metapelitos e metalritmilos clas formações Estlada tlos Romeir.os c pir.agibu o grau

ntctamólfico tarmbém alczrnçou apenas a zona da clorila. As conclições cle pressãro c tempel.atura

¿lssociadas à foLiação 52 não zrplesentau mudanças signil'icntivas, como obselv¿rclo pelas c¡istalizações

metlos eletivas da biotitâ na liort.nação Motlo Doce e d¿r sericit¿r nzrs fblmzrções Estracla clos Romeil.os e

Pilagibu.



7 CoNSIDrlrìAçÕrìs IrrNArs

c O levallt¿Ìnlenlo bibliogr¿'rfico soble as Tochas granitóì(les que oconem na região possibilitou ¿t

compilaçãto dos dados geológicos bi'rsicos, principalrrrente qLrânto à Iaciologia clesses corpos. Um¿r sí¡tese

dos conhecimentos dessas rochas que ¿rflorar.n na área pesquisacla ó apresentacla nos capít¡los II
(Tr-aballios Anteliores) e lV (Geologia e Litoestlatiglafia), O lesultaclo clessa compilaçãro tâmbém está

disponível no n.ìapa geológico (Anexo Il), atravós clâ aprcsent¿ìÇaro <las divcls¿rs tZrcies

lrtológicas/petlogr'¿'rfìcas indiviclual izaclas.

' No extremo noroeste da htea aflor¿r o Complexo Itäpila (PaleoProtelozóico) com qual.tzitos â nortc, e
grtzrisses na porçito nlctidional milonitizados c trctonicarnente imbricaclos corn o S/aclr Granítico
Guaxâtub¿/Pica+au. Os guaisses do Cornplexo e o S¡or.rk não lbr'¿m inclividLralizados (levi(lo ao il.ìtenso

imbl icamento e ¿ì e scala de m¿tp¿t a.dotadâ, e esses limitam-se atrâvés d¿ìs zonas clc cis¿rlh¿rnre nto Itu-
Juncliuvira e Moreilas com rochas clo Glupo Sãro Roquc.

' A legião sul estlt ocupzrda pelo Complexo Embri (Mesopfoterozóico) quc ó intrucliclo pela Fhcics
Ibiún¿ tlo Maciço Gl anitóide Ibiúna. No Maciço, a norte, rochas cla F¿'rcics Itapevi estão em contato
lectônico com litotipos clo Grupo Serra do Itaberaba e com fírcies dos inaciços glanitóiiles Itaclui c Sào

Roc¡ue ahzrvés cla Zona cle Cisalhamento 'l'axaquara.

Lrlolrs'tRÄ't'I(;nÀr¡rÄ pos GluPos s[ltìRA po I'tÄBriRAt]A It sÃo RoouI'
o Os csludos geológicos nas tochas supr¿ìclustâis a NW da ciclacle cle São Paulo permitiu observzrr zr

cxistência tle clltas ltnitlades litoestlatigt /rficas com histór'ias deposicionais c evolutìvas clistintas: o Grupo
Serta clo ltabctaba, otiginaclo no Mesoploterozóico, do caracterísfica essencialmenle vu lcano-sedir¡en laL,

e o Grupo São lìocllte (Neoproterozóico), tambórn com contlibLrições vulcâ¡icas, porém
prrdonrill¿ìntomcÌlte coilsLittlído por. scqüências metasseclimentares.

o A scqüôtlcia rretavulcauo-sedimentar terr anrpla conelação conr o Gr.tqro Seu.a do ltabelab¿r que allora
a Nlì cla ciclacle tle São Paulo, scnclo possívcl uliliza| as {brmaçires clefiniclas por JULIANI (¡993). A
no|oesle cl¿ cidade cle são Pa lo, o Grupo sc¡'ra do Itaber¿ba é constituíclo pcla:

' F'ol'lnâcão Morro da Pedrâ Pretà, calacleriz¿ìdâ como b¿rsal e vulc¿rno-seclimentar c subclivirìrcla em:
o Unidatle Metabásica, onde predominam anfibolitos e anfibólio xistos contendo holnblencla/actinolita
e plagioclaÍsio (andesina a lzrbradorita) com glanada anfibolitos e anfibolitos com cliopsíclio rar.os, senclo

teconlrcciclas na legião estrtltLrras Li¡;o piLlow lavcts em loch¿rs cle m¿ris alto grau rnetzrmór.lico. Oco'rem
¿iucla ¡och¿rs met¿rvulc¿rnoclásticas básicas, metasseclimentos trÌfíticos, rochas calciossilicírticas. xistos
pelíticos variados, zìs vczcs grafitosos, e metapelitos calcíferos.

' Urlitlade Mct¿rvulcirnoclhstica, allola eln gLancle extensãro cla íu.ea, apl.esentando arnplo p¡etlomhio

CAPITALÛ WI
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clos metassetlimentos tulíticos e contellclô intercnlações tle metablechas e net¿ttufos bírsicos, alérn cle

met¿ìpelitos com conrtibuição tul'ítica, xislos pelíticos vauiaclos, mctâpelitos glafitosos, fèr.r'o-

mangàncsíf'etos e c¿rlcíf'cros, mctabasitos, rochas calciossilichticzrs, rochas metavulcanocl¿'tsticâs quaÌtzo-

anclcsític¿ls a liolíticas, nlelu:h¿r1, tLrrnralinitos e metaniólitos. Foram t¿¡nrbém Icconheciclos

n'ìetîssedimenl.os silto-¿renosos t ítmicos, pot vezcs com lcitos micloconglonrer'írticos, t1r,rc coLresponclerl

a possíveis mctaturbitlitos, não clescritos na Serra clo Itaberabâ,

o Unidade Calciossiliclltica, constituída em essência pot rochas calcioss ilicáticas e por

trclasscclimentos lul'íticos, lretatul'os bi'tsicos, plagioclírsio-biolita-qual tzo xistos com biotitâ
porfiÌoblírstica, metâpelitos mangernesífèros, calcíferos e glafitosos, nlérr cle cliopsíclio nrármor.c com

frornolilâ, xistos g¡:anatílèros, llogopita xistos com epídoto e n,ekLcherî slltorclinarlos

' Unidatle dos Xistos Pelíticos, t¿rmbém de glande drstribuição na ár'ezr, representada por xistes

divetsos que podem conter fìbrolita, granada e, mais rar:rmente, estaurolit¿r, anclaluzita, silimanit¿, ci¿nita

e corclielit¿Ì, alóm tle aglegados polfiloblásticos de muscovit¿ì+quartzo+biotita ou cle muscovita. Na base

da uridade ocortem nretapclitos com contribuiçãro tufítica e biotìtâ-cstâul olita xistos com glanacla. para o

topo eslãìo preselltes xistos com lliotita e ¡Ììagnetita pofl'iloblhsticas. Me tâssedillìcnlos tufíticos, xistos

quâltzosos com leitos cottglotnet iítticos ou não, r'ochas met¿rb¿'rsic¿rs e mel¿rvnlcanocl¿,'rstic¿rs bhsic¿s, xisto¡
turmaliuíticos e gtarfitosos c mot¿ìpelitos calcíferos encontrâm-se intercalados de lorma subor¿inacla.

Lcitos dc tulmalinitos, roclìas rrcta-intormcdilu ias e nlela¡¡iólitos sào rarus.

' Unid¿rde dc lot'tnação Fct'rífera, onde ltlìtos de meku:hert e lbnífelos estão inteÌcalâdos com

nlctasseclimelìtos ltlfíticos ticos cm lutmalina, turm¿linito, xistos glal'itosos cont pir.ita l¡ xistos cot.n

estautolita e granacla,

c Unidadc Mctapelític:t Grafitosa, consliluída eLn glande palte por xistos grâl'itosos que gra¿am e

tntercligitzrm-se com xistos pelíticos corn glalita ou est¿ìutolita e tôrn contato brusco corn

melabâsitos/¿nlibolìtos. Os xislos gl¿ìfitosos contêm pilita clisserninacla t: iutel.calações de Icitos
(|"lartzosos e tnuscovíticos, às vczes com andaluzila, lntercalanr-sc aincla lorrnações fèr'r'íf'elas, tur¡ralina

xìstos, tulmalinìtos e n.ìetapelitos com contribuições manganesílèr.as.

o Na Þ-ottn¿rção Morto cl¿r Pcdr-a Pleta os nìetabasitos são suborclinaclos encluâ¡to quc as r.och:rs

met¿ìvulc¿ìnoclllsticas b¿isicas, cln palticulal os metâssedimenlos tr.rl'íticos, pr.edominam, o qLre aliatlo à

prescnçâ de cxtensos p¿ìcotes (le xistos pelíticos indica quc o ambirnte clcposicional clo Glupo Set.ra do

Itaberaba nestâ região ó lelativ¿ìlì.ìenLe mais p|oximal ao oontinelìto, tlistinguinrlo-se do arnbiente dt]

MOIIB dos ¡netabasitos e metapelitos da Folmaçãro Mono da Peclra Preta na Sel.a clo Itaberaba.

' A presenç¿ì de clivetsos cotpos cle xistos grafitosos, de metacherts e de for.mações fe¡.ít'eras, ain¿a r¡re
cle pequeno potte, além de leìtos de tutmalinitos inlelcalados nos metassedimentos tufíticos e nos xistos
pelíLicos e grzrfitosos clenota que oco.eu ex¡rressiva atividacle vulc¿uro-cxalativa.

' As rochas lamin¿rtlas a b¿urdad¿rs altetaclas c de cclrcs variegzrclirs que ocori.eÌìr n¿r Roclovia AnhangLrcr.a
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nî [egião suclestc da áleâ represent¿u.n lLma seqüência cle |ochas metavulcanoclhsticas bírsicas com arnplo

pledomínio de metasseclimentos hrfíticos, e não lochas calcìossilicÍrticas decompostzrs, co¡fo¡1e

loporlaclo por CARNEIIìO ( 1983). Colpos relâtivâmelìte exteusos de rochas calc iossilichticas são berr

mais taros nessa tegião, contuclo pucleram sel inclivichLalizaclos na Uriclacle Calcìossiliclttica.

. Nesses nìetassed irnen los lrtlÌlicos e nâs zon¿rs cle cis¿rlhamento cle cnrpurlão associa(las estaro

concenlraclas as principais minela izações de ouro da regiiro (MARTIN 1998a).

o Os xistos conr fibtolita comumente milonitizaclos e com pzrtzrgôneses de liírcies anf ibolito móclio a

suporior colìstituem rLma jatlela est|ululal |elacionacl¿r ¿Los efbilos clas zonas dc cisalhamento cle empurr.ào

sonraclos ¿ro zrlçirmento provocaclo pela colocação clo S/r.¡r:k Granítico do Tico-Tico.

o Lltotipos clas unitlacles Metavulc¿rnoclhstica e clos Xlstos Petílicos cla legiãro sudeste estão

frcqiienlcmente nilonitizaclos devido às zonas cle cisalhamento cle cmprlr'ão c¡ue, em gelal, apresentaln

tr'ârìsporle ll:clônico para NNW, e fblam lesponshveis por invelsõcs esttatigra'rficas na lìormação Morro d¿r

Peclra Preta, rlue colocalam, localntente, a seqüêncizr metavulcanoclásticâ sobre os xistos.

. I'ormacão Nhânqucu, mangarnesífet zr e carbonátic¿ì, depositâdâ om bacia cle retlo-arco, eoorr.e

geralmente sobrepostâ à Uniclacle Metavulc¿ìlìoclíìstica cla f,ormação Mol ro cla Pedra Ptetâ atravós de

intercalações bntscas bem marc¿rclas entre met¿ìpelitos mzrngancsítèros e c¿rlcílèr'os e os metassedimentos

tufíticos sotopostos. Contatos graclncionais subolclinados aplesenlîm contlibuições manganesíferas cacla

vez rnais exptessivas nos ¡net¿rsseclimentos tufítìcos. A Formação Nhanguçu lbi subcliviclicla ern:

' Unidade tlos Mctass€dirncntos Mangancsíferos, rellresentiìclâ ptc(lornìnântcmente por

metâsseclimentos mânganesít'eros onde intcrcalam-se cotrr fìeqüência metâpelitos calcílèr.os que

gelalnìenre ¿ìpresentam inlelcalâções e graclações pzrra rochas carbonáticas. Met¿ìsseclimontos grafitosos e

tul'íticos, metapclitos com contt iburção ttrfítica, rochas calciossiliclìtic¿ìs com escapolita e an[ibolitos estão

prcsenles rle fìl nla subo¡clinacla.

c Unidadc clas Rochas Cal'bonáticas, que contóm rochas carbon¿'rticas laminacl¿rs a banclaclas o¡ de

tcnclôncia tnaciça, ottcle preclorninanr telmos clolomíticos e estão presentcs tipos calcíticos. Bssas rochas

podem ter ou não tremolìt¿r e/ou diopsídio. Litotipos interc¿rl¿rdos snboldinadamentes são, corn rnaior

frecltiência, lÌìelapelitos calcífbros c metasse(limelttos mangzrnesífcr.os.

o Formacão Piructi¿r, constitr.líd¿ì pol seclimentos litorâneos cle base clc tâlucle colltinental, estír

sobteposta ¿ì Uniclade clos Xistos Pelíticos cla Formação Mollo cla Pcclra P¡eta ¿ìtlavés (le contato

transicion¿rl. É composta pela:

' Unitladc dos Xistos Qu:rltzosos, onde predominzrm xistos qu¿ìttzosos e muscovita-biotita quârlzitos

com gtânulos cle quartzo dispelsos. Podem contel granada, fibrolita ou estaurolita, alénl cle raros clistais

de cianita, silimanita e cordìerìta. OcorLern iuterc¿ìla(los muscovita-biotita*quartzo xistos e, mâis

rarafiìcnte, xistos conglomet írticos oligomítìcos e qu¿utzitos pnros, Na base cla unidade estão pl.esentes



interposições comuns cle xistos pe[íticos.

o Dil'eteucia-se tla Fotmação Pilucaia cle JULIANI (1993) por sclcnì r¿ros os (luiutzitos rluuse pulos. A

NW cll cidade cle São Paulo os xistos qu¿lrlzosos l'olam mapeaclos essenci¿rlrrente nos ¿uletlor.cs ¿o S¡¿ct

Glanítico Tico-Tico e pala noldeste, intlicando que cleposição clárstica mais glossa clo Grupo Se¡a dr:

Itabe¡aba ocorre rÌess¿r região, A Folmação Pilucaia pode sel correl¿rcionada âos xistos quartzosos cla

lJnìclade Intèr-iol do Grupo Sãro Iìoque (DANTAS 1990).

' O Grupo São Roquc constitui nâ r'egiiro Lrma enliclacle geotectônic¿i blasiliana posiciona(Lâ cle fbrma

cliscorcLante, atÌavós de zonas cle cavalgetmcnto, sobre o Glupo Serla clo ltabelabn, Fol.a¡n parcialmente

iclentil'icadas no Gnrpo São Iìoquc ers l'ormzrções propostas por l.lASUI et tt. (197 6) e BERGMANN
( l9lltt) com algumas ledel'inições. I)urante csle trallâlho também foi propost¿r Lltì¿t nov¿r lbt.marçio para o

Gfupo, de c¿rt ¿'tte¡ basal. As fblmações ¡econhecid¿rs para o Grupo São Roqr-re a NW cla ciclade cle São

P¿rulo, cla base pala o topo são:

o l"olm¿rção Morro Doce, indiviclualizada por JULIANi et at. (1999), est¿l representada por. lentcs de

metaconglomerados, met¿ìrcóseos e mctarenitos feldsphticos depositados cm ¿tmbiente dc leques aluviais.

Zouas de cisâlhamento de empul'rão ocorrem no colìt¿ìto tectônico com a Uniclade Metavulcanoclástica clo

(ìrupo Serta do ltaberâha. (ìompteencle, ntr |egìão sudeste dâ ár'ea ¿r base ilo Glupo São lìoque. A
lbr:rnação 1'oi subclividitla em:

o Unitladc Mct:lt'coscana, que oco e em contalo tectôllico co¡rr os ¡nctasseclinìentos tufíticos clo Grupo

Sct¡¿r do ltabclaba. É constit[ícla por metâlcóseos com cl¿ìstos cle lelcls¡rato potrlssico, plagiocli'rsio,

rltl¿lftzo, qtlarlzitor e laros cìe glanitóiclcs. Grzrclam pnra sub¿u-cóseos e estaìo interciìlâclos com lentcs

subotclin¿nlas cle mctaconglotrtct artlos, quarlzitos e mct¿uenitos Iclclspírticos, mctarcnitos f,inos.

i etagrauvacas c filitos.

' Unitlade Metaconglomerírtica, ap¿ìr'entemente sobreposta à uniclacle antcrii¡r, il constit¡írla po¡

ìÌìetacolìglomeraclos con seixos e c¿rlhaus tle granitóicles, (lentle outlos, e claslos cle fèlclspato potássico e

cle plagioclíLsio Ìts vezes euéclricos. Seixos mais raros de xistos, de roch¿rs metabásicas e cle rochas cle

tcnclôncia anclesítica patecem incliczu contlibuiçiro proveniente clo Grupo Serra clo ltaberaba pzu.a a bacizr

são Iìoc1ue. Nletarcóseos, metarenitos fbldspáticos ou não e I'ilitos estão subor.clin¿rdos.

' O r-econhecimeuto clc pzrssagens gr¿ìdrÌais entle ù suposto met¿urioclacito (CARNF,IRO 1983) e corpos

cle metacouglomel ado na legião tlo Morlo do Polvrlho, e a presença de estrt'tturas sedi tentales e

frâgmcntos clásticos cle tochits grzrníLicas iclênticos aos encontrâ(los nos rnetalcóseos clo Mol.ro Doce

cluranlc o desellvolvimcn[o desse ttabalho, pelmitiram definil que o "nretal.r'ioclacito" ó, em verclaclc, um
metarcóseo conr intercalações de metaconglomer aclo (JULIANI et at. 1997d).

A allírlise petrogrítfica tevelou a semelhança dos porfitoclastos de plagioclhsio c de feldsparo pothssico

llos sl'Ulostos lnetat t iocl¿rcitos, uos mel¿ìlcóseos e n¿r mahiz dos melaconglometacLos, muitas vezes com
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suas [aces preservadâs, inclicanclo oligem comnm e proximiclacle da ár.ea fonte

o l"onnacão Pilapora clo llom .Iesrts, qlte collesporrde em glande parte àr Formação Pirapora

(BEIìGMANN 1988), aplesentando característìca vulcanosseclimentar. Él tarlbórn basal, sencìo

crollocorr(rlatâ àr Formaçãxr Motto Docc. Contudo, cleve constituil ilhas oceânicas do início cla deposiçãro

clo Gnrpo são Roque, como sugelido por JULIANI ( 1993). A Folmação pirapor.a do Bom Jesus fbi

sLr bdividicla em:

' Unidacle Metabnsítica, que conl.énr rochas melab¿isicas com ¿rctinolita e albita, com relíqr.rias

oc¿tsionais de clinopir-oxônio ígneo c estmtura tipo pillow-Lavan^. Interc¿rlam-se, suhorclinaclamente,

rnetalul'os básicos, filitos manganesíl'eros, metacálcio-pelìtos com lcìtos clc rochas carbonáticas,

netassedimeuto tttfítico ct¡n leitos tlc ¡ocha metabásica amigclaloiclal, r'ocha met¿r-ultlabásica e camaclas

de itabirito.

o Unidade Me tacálcio-I'elítica, oncle oconenr metaci'rlcio-pelitos lamin¿rrlos ¿r banclaclos ató rnaeiços

oom seticitzr, clorit¿r e carbonato, alóm (le grafita, qìtartzo, óxiclos e hidróxiclos ¿e manganês e níveis

sulletados. Intetc¿rl¿rm-se lìlitos sericítico, glafitoso e manganesílèro, além de leitos car.bon¿.rticos. níveis

|cstr-itos cle nexK:lrert c quartzitos lèr'ruginosos.

¡ Uniclade Metacarbonática, quc gel¿ìlmentc estíì en'ì contâto transicionâl com a unicl¿rcle anter.ior..

Colltém roclìas c¿rtboniirlicas c¿rlcíticas c dolomíticas bancladas e laminaclas, alérn cle tipos maciços,

[:ìstlLttuttrs estl omatolíticâs potlem r:stâr preseÌìtes localrnel]tc. Metachlcio-pclitos e metâsseclimentos

rnanganes Ífèr'os são subolclinaclos.

' Unidatle Metavulci¡noclástic¿r, corìstituícla pleclominantemer'ìte pol netâbrecl'ìas e metâtufis 6ásicos

ci¡m aclinolita e albit¿, e onclc intercalam-sc rochas metabírsicas l'inas, rnetassedi¡Ììcntos tul.íticos.

rretapelilos e me talritmitos.

c llormâcão lloturuna, ocrqta posiçãro lrtoest|atigr:írfica inter'¡neclii'u ia no Gflrpo Sãro lìoque,
aprescnt¿ìlìclo ua tegiãro do Pico tlo Jatarguír, metzu'enitos lèlclspírricos r:m cont¿ìto transicional com os

n]eta|cós{]os da Þ'oltnação Motro Doce. Sobrepostos, os met¿ìtenitos lelclspírticos glaclam em posição

llortlal pala os qualtzilos. No Molro do Boturuna os metalenìtos felclspi'rticos forrnam cor-pos clelgaclos na

b¿rse e os tluattzitos ptedominam pala o topo. A formação replesent¿ì, possivelmentc, r'etr.ab¿rlh¿rmento cm

ambientc litolâneo, talvez com dnnas associaclas.

r Os met¿rrcóseos cla Fonnaçño Boturuna (BEIìGMANN 1988) l'oLarn em glancle parte l.eìnterpretados

colrìo mct¿ìrcllìtos felclspi'rticos. Esses, na rcgião clr: Pilapora do Bom Jesus, estãto sobrepostos ¿tos

rnet¿ìl ritlìlitos cla Fonr.ração Estrada dos Rorneiros, inclicanclo que os metarenitos teÌclspz'rticos tambóm

poclem ser crorìocorrelatos ou ter sido depositados, ao menos em parte, após os met¿Ìrritln itos,

c Na porção sudeste cla ¿irea, a llânsição em contato normal com litotipos cla Formação Molr.o l)oce
aliacla à plcsença clos mctarenitos tèltlspírticos âbundautes com metalcóseos col.tì¡ns e clnartz,itos mnis
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râros indic¿t dcposiçato cla F'-ornìação Boturlrna mais próxima àr hlea fonte c/on aincl¿ conl inflLrôncia de

lcques aluviaìs. Nessa tcgião, os litotipos clessa lblrnagão, redefinida, são collcl¿rcion/rveis ¿ìs rochas cla

potção sttpetiot do pacote de met¿ìpsamitos impulos cle CARNIIIIìO (1983). A lrorrrnção Botuluna fbi

sr.rbdividida em:

" IJnidârle Metareníticâ f-elclspática, tbrmada por metarenitos blclspz'rticos finos it glossos com rftr'os

Iìagmenros de I'eldspatos, Meta|cóseos, metarelìitos, metâlÌihnitos, I'ilitos selicíticos, quârtzitos por vezes

tnicáceos c lnetaconglomerados são subolclinados. Loc¿rlmente ocolrem inlelcalações cle ¡ocha

tnetavLrlcânic¿r básica amigclaloitlal ricâ eÍrì biotita, rocha met¿rbásica, r'och¿r metavulcânic¿r ìnter-mecliírri¿r a

írcicla amigrlaloiclal e metâgl ¿tuvâca.

' Unidatle Quartzítica, compost¿ì prel't>rencìalmente ¡rot quartzitos finos a glossos com gr.ânulos clc

qu¿utzo. Mel¿ìÌ{]nitos lelclspa'rticos, metarcóseos, metaconglomelados oligomíticos m¿ìtliz-supoÌlzìdos,

(ltlartzitos micáceos, xistos com biotita, metalritmilos e filitos selicíticos compõem os litotipos

sLtboltlinaclos, A ocolrôncia cle toch¿r metasubvulcânica intelmecliária ¿r ¿'rcicla no topo t{a Folmzrçho

Botttrtlnâ indica qr.re ess¿r ¿rtiviclade vulcânic¿r foi m¿ris extensa do clue o ¿ìntes a(lmitido (BERGMANN

l9u8) A Unidade Qualtzítica tâmbém cleve sel correlacion¿rcla à È,or-mação Boturuna cle

' I"IACKSPACFIEII, et aL. (1992tt, b), poróm sobreposrâ à For.n.ìação pìrapo.a clo Bom Jesus.

' I'ormacão Ustrada dos Romeiros, reclefinicla, pode ser correl¿rcion¿rcla ¿ro Membr.o Arenoso da

I'iot rnaçito þ,stracl¿t clos Romeiros (BEIìGMANN 1988). O caráteL lelativ¿rmente mais gr.oss¡r ¿os tlepósitos

tla regiãto cle Pilapota tlo Boin Jesus comparado ¿ros rnetasserlimentos rílmicos mais li¡os cluc

pLcclominam tro senticlo cle Cajainat sustenlarn a hipírtcsc de quc Iitotipos tlas lor.nraçoes Bstracla clos

lìonreiros e Pir-agibrr replesentam apenas clilèrenles 1äcies cle ambi(]nte cleposiciouarl (JULIANI &
ìIELJAVSKIS t995). Constitui a gr-aclação da FormaçÃo Botrìr ra, com litotipos r'ítmicos cleposirados cm

base de talucle, possivelmcnte como turbiditos ploxirnais grossos. Iìeinterpl.etada, a lbr.mação é

conslitr"rícla prclèr'cncialmente pel¿ì:

' Unidade Metarrítmica, oncle pteclominam rnct¿uritmitos bandados e lami¡raclos compostos pol.

metatenitos I.naciços l'iuos a métlios com gr'âuulos e pequenos scixt¡s cle (ÌLLiìrtzo, metassiltitos c quaLtzo

lilitos, qlte ocotrem intetc¿rlados com filitos sericíticos em contato bmsco. Slrborclin¿ìdîmente estão

prescntcs mctacltlcio-pelitos por vczcs com lcitos grafitosos, rrel¿ueuitos corn ['eldspatos,

trtetaconglomertrdos, lìetarenitos grossos e qualtzilos, Pacotes de filitos sericíticos intel.caiam-se

comumente e lochas metavLÌlcanoclhsticas bhsicas estão presentes muito oc¿rsionalmente,

Outras unidades menorcs tbram individualizadas nest¿ì Þ-orm¿ìção, qLttis scjlnr:

' Unidade Metarenítica ffeldspática, corn me[alenitos felclspáticos oolten(lo ltuos fragnrentos cle

Ièldspalos, alóm de Ìnetalcóseos, metar¡:nitos c met¿ìnitmitos snboldin:rclos; Ulridatlc ùIctacálcio-

¡relítica, oncle ptedontinaLn mctacárlcio-pelitos que estiìo interc¿rlados com mct¿ur.itnritos ¡nais finos c



Iilitos, e quc gradârn conì hct¡.iêncìa paia rochas calbon¿'rticas. Metâpclitos manganesífìros, r.ochzrs

calciossilic¿'Lric¿s, me[ârcnilos leldspa'rticos e mctâgrauvacas constituem lrtoripos mais rar.os; Uni¿ade

MctacaÌbonátic¿ì, colnpost¿l pot tochas carbonáticas calcíticas por vezes grafitosas e litotipos

clolomíticos subordinaclos, alóm clc lochas calciossilicáticas, quartzilos, meraohlc io-pelitos, metatritmitos

e lilitos seticíticos mais tatos; Unitlade Met¿ìpsamíticâ, fblmacla ¡ror met¿uenitos e quartzitos fi¡os a

grossosi com qtlartzitos conglomcthticos ocasionais e sub0rclinados, senclo que os litotipos pr.edominantes

lransicion¿m pol vezes p¿ìrâ metarrilmitos constituíclos por mctâreuitorj finos e mel.¿rssiltitos; Unitl¿rdc

Metabasítica, oncle ocottem tochas metabírsic¿Ìs com actinolit¿ì, albita, clinopiroxênio ígneo reliquiar
comum e texlura blastolÍtica intercaladas com metarrilmitos e, de moclo suborclinado, com met¿rbrech¿r e

rnetatulos básìcos e com me tassetlimentos tufíticos; Uniclade Metapelítica, constituícla em geral por

f iliLos laminaclos ¿r b¿utdados intercala(los com met¿tuihÌitos e, subor.clirzrdamentc, com rochas

rnetavulcanoclltsticas bírsicas.

¡ llornração Piragibtl, palciâlmente redefinicla, ocupâ o topo clo Glupo São Roque, poclenclo ser

couelacionada com os metasseclimentos de carátel I'lyschóide da Formação PiLagibÙ (HASUI et al. 1g7(t),

com os filitos dti F'orrnaçäo Botunuì¿r (FIASUI et a/. 1976), com o Membro Pelítico cla Formação Estracla

clos lìomeiros (BERGMANN 1988), com os l'ilitos laminaclos cla uniclade clos rnctasseclimentos detl.íticos

conl pretlomínio cle metarpelitos (CAIìNEIRO l9[ì3) da legiãro cle Cqamar'-Jorclanésia, alér¡ clos filitos
banclaclos do Pâcote Superior.do Gr.upo São lìoque (DANTAS 1990).

' A lìot rraçãto Piragibu dcve scr consiclcruda uma veuiação dos clepósitos cle base de talucle, estan(lo

tcptcsolltaclit por seclitrtculos fiuos tlistais r¡uanclo comparaclos à Formação [Ìstr-¿rcla clos lìomeiros. listír
constituí(l¿ì na írrea er.n glantle partr: pelâ:

' Unidade Mctapelítica, que contóm extensos p¿ìcotes de {'ilitos sericíticos laminaclos ¿¡ b¿urclados e

outlos filiLos mellos Iieqüelìtes ticos em clorita. Filitos nrais algilosos t¿rml¡ém estão pl.esentes e contêm

leitos g|afitosos, ocotrenclo colpos rìrcrìores cle alclósia conì biotitâ e/ou muscovita detr'ític¿s.

Sttbot dinaclamente ocolrcnr intetcâl¿ìçõcs cle n.ìet¿rrritmìtos e cle filitos grafitosos, e por vezes gr.aclações

pala metacálciolelitos. Ilochas melabhsicas e metassedimentos tufiticos sãro lestr.itos. Tambóm for.arn

individu¿lizaclos p¿ìcotes meuos espessos oncle predomin¿rm ontlos litotipos, quais sejam:

a Utridatlc Mctarrít¡nica onde oconcm nrelalrìturitos v¿uiados e intel0âlações subot.clinadas de hlitos
se|icíticos; Unidadc Metâbâsític¿ì, com pequenos colpos de rochas merabásicas contenclo actinoljta,
albita' clinopiroxônio reliquia. c co.rì rcxrl'as bÌlstofític¿r c b las Lo-su bol ítìca; unidade
Me tavttlcanoclástic¿r, com metâsseclimentos tufíticos, além cle rochas nretabhsicas e fililos selicíticos
presentes de folma subolclinada.



I)IìTROGRAFIA II MII'I.AI,IORTISMO DOS (,IìUPOS SEIìRÄ DO ITA]¡II84]I¿ E IiÃfL ß(LQUII
u A ani'rlise petrogla'rfioa dos diversos litotipos e o estudo.lo metamorl'ismo c]as lgchas metabírsicas. clos

n]etapelitos c de alguns mel¿ìpsâmitos petrnilir:arnr indcntifical dois conjuntos cle roch¿s afetâdos por tjÌa¡s
n]etamótficos e cle fotmarções distintas, col ¡elacionáveis conì os gnÌpos Serra clo ltaber.aþa e São Rorlue.

Não loi observatLa gtaclação clo rnetamorfismo como ressaltado em estuclos anteriores efblu¿rdos na ¡cgiao,

senclo constataclo o seguinte:

' No Gruno Serr¿¡ clo ltaberaba os litotipos tôm paragôneses de grau méclio com pledomíuig, clu¡antc a

S¡, cle conclições cle fírcies anfibolito, alinginclo ìocalmente lãcies anl'ibolito supe¡ior (s¡blz.rcies

almandina-anl'ibolito). A presença nestr evento cle cianita sin-S¡ transformacl¿r em silim¿rnit¿r na sua

evolttção progressiva tros metapelitos inclica mctamorfisl.no cle plessão intermetliiírria, ern Icgimc
B alrowi¿rno.

' f)ulallte a 52 o metamollismo foi semelhante e se desenvolveu em geral na I'hcies anübolilo. Contudo,

a ausência tle cianita mostra que as condições báricas não se ma¡rtivotam, se¡do car¿rcterizaclo

me lamorfismo intefr.necliírr io dc pressãro rel¿ìtivamente mais baixa quanclo compzrrerclo à s ¡ .

' Loc¿ìlmente preclomin¿rram conclições de tãcies epícloto-anfibolito na tbliação 52 como obsetvado pelâs

textttrâs de deseqLrilíbr-io tlos anl'lbólios, m¿rs colrì tendência de reequilíbr.io para läceis ¿inlibolito aincla

nessa foliação.

¡ As lbliações Sr e S,r ¡ìpresentârn parrzrgôneses compatíveis com a läcies xislo-vclcle, com ¿ì prcsença

nlais comum tle clolita e epídoto nas tochas metabásicas inclicanclo o rch ometamolfismo, Anfibolitos clos

¿ttLctlotes clo S'¡oclt G¡anítico tlo 'lico-'I'ico potlem clesenvolver hornblencl¿r-actinolita na 1bliação Sr,

Ir'l¡t.lil(lu (o¡¡(liçr',(.\ rl,. P L.T Lrul l¡ltco ln;ris s,'vr.lrs.

' No Grupo São l{oquc as rochas metabásicas da lìolmação Pirapolir do Bom Jesus tôm pâriìgôncses

t(ricas da fiitcies xisto-vetcle cle MIYASHIIìO (1973) oLr cla zona rla albita-âctinolira-clorita de WINKLEIì
(1977), cnquanto que ttas rocltzts mct¿rb¿itsicas clas f'orrnações Estr'¿rcla clos lìonreilos e Piragib¡ a preseuça

collsl¿ultc de clinopiloxônio ígneo teliqr.rial indica que as condições fbr.¿rrn ¿¡ìncla mais br.anclas. Na
foliação 52 as cout{ições de pressão e de temperatura se m¿ìntiveram pr,óximas àrs da Sr, r¡as a

c|isralização nrais intensa dc epicloto e clorita pelmitir¿rm caraclerizar retrom.) tarnor[ismo.

r Nos metaps:rmitos deste grupo, â plesença cle biotita em patagêncse cst¿ivel cor.¡ a clo¡ita sugcre

nrct¿lmorl'isnro clc pressão urais baixa que o Lraurowiano, mas não define a zona dâ biotita por se

clescnvolvel âpenas erlì litotipos relativamente ricos ern fèlclspato poti'rssico, calacterizanclo ¿rssirn ¿ zo¡¿r

cla clorita.

' Nos metapelitos c metarritmitos clas fomrações Estracla dos Romeilos e Piragibu o grau metamórlico

também alczrnçou apenas a zona da clorita.

c Na foli¿ição Si não híì muclanças significatrvas no nletamorfismr>, ocolrcndo crislalÌzações menos

illtcnsas da biolìta llâ lrormação Molr'o Doce c d¿r selicit¿r nas l'o|mações Estlacla clos lìorncilos c piragil.ru.
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Foto A Gnaisscs do Complexo itapira predominando por'ções xistos¿rs com bandas granÍticas
br¿rncas e anfibolítica ocre subordinadas. Notar bandas dobradas e por vczes rompidas no cent¡o d¿ì

foto, devido às falhas associadas à Zona da Cisalhamento de ltú-Jundiuvira. Banda anfibolítica com 6
crn tle espessura. Aflol¿rmento clo ponto MV 1036.

Foto Il - Xistos fèldsphticos âlterados e milonitizados do Complexo Ernbu apresentando intercalaçöes
graníticas delivadas da fusão parcial dos ¡¡tetassedimentos, A falha que desloczr os litotipos associa-se
ao siste¡na tardio de falhas conjugadas de direções NNW-SSE e NW-SE. Afloramento do ponto JA
996.

Foto C - Leito dc xisto conglomeri'rtico que ocolre intelc¿¡l¿rtlo com xistos ¿ìrenosos e pelíticos com
fiblolita soblepostos a um corpo anfibolítico. Observar â riqùezâ de grânulos e pequenos seixgs
arredondados preclominando os de qr,lârtzo de veio. Iìscala dada pela ponta da lapiseira.

Foto D - Metassedimentos tuf'íticos miloníticos da Formação Mo¡ro da Pedra Preta, intercalando
lârninas e bandas roxo, vinho e vermelhas e brancas mais ralas, afetados por falh¿rs iuve¡sas associaclas
às zonas de cisalhamento de crnpunào.

Foto E - Milonito dos rnetasscdimentos tufíticos n¿r eucosta nordeste do Pico clo Jaraguá (Pi I199).
São laminados a variegados e com contribuição de material manganesífero indicado pela porções
verdes-ocráceas. Notar foliação milonítica ondulada com sigmóides associados indicando transporte
tectônico para N-NE marcado pela ponta da lapiseira.

Foto F - Metapelitos que ocorrem intercalado aos metassedimentos tufíticos observâdo a SSE clo
Mor¡o do Botutrn¿ì (CV 956). Estão representados por xistos finos róseo-claros de estmtura laminacla
a bandacla. Notar a t'oliação milonítica S2 oblíqua ao bandamento e algr.rmas làlhas posterio¡es cle
rcjcito centimótlico.

I¡'oto G - Metalriolito associ¿rdo com mctapeÌitos calcíf'eros e metâsse(limentos manganesít'clos
ocráceos quc ocoflem no topo da Unidade Metavulcanoclástica da Formaçãro Molr'o r]a Pedr'¿r Preta no
¿ìflorâmento do ponto BA 840. Altura do afloramento - 5 m. À esqnertlar o metalriolito esrá
conco¡dante com a foliação 52 dos me tasse(limentos e, para ä clir-cita, observ¿ì-se um provírvel
xenólito.

Iìoto I{ - Intercâlaçoes de bandas cle rochas calciossilic¿iticas ocre-¿rm¿u elacla ¿ì m¿ìrlom conì âspecto
manchado dado pela pelcolação cle manganês e leitos pretos co¡n xté I crn ricos em rncliìpelitos
mangzrnesífcros e bandas m¿ris largas e conr coles m¿ris vivas clas roch¿rs anfibolíticas.

LEGENDÄ - PRANCHA 01
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l¡oto À * Xistos pelíticos porfiloblástìcos com irìtercalações de bandas ticas etn I'ibtolita branca

orientada segundo a fbliação 52 conr mergulho subvertical e outras ban(lasoncle a fibrolita estlt quasc

ausente. À esqucr'(lâ, pacote tlaciço de xislos m¿ris aLenosos.

Foto B - Xistos pelíticos milonitizaclos do Glupo Serra do Itabe¡aba do ponto JI) 961 próximo do

contato com o Grupo São Roquc, sendo obsetvados veios de c¡uartzo estir¿rdos e os pares S-C que

mostl¿rfir unìa foliâção milonític¿r associacla conr z.onas de cisalh¿rmento de empunão,

Foto C - Xistos pclíticos finos cla Foluração Motlo da Pedla Ptet¿r licos em porfiloblastos de

estaurolita olienlacla segunclo a foliaçãro 52. Aflorarnento do Ponto IIA 8444.

Iroto D - Metassedinrenlos gltrtìtosos l¿rminaclos a bandados cinza da Formação Molro da Pedra Pretâ

conrtendo intercalações cle leitos l¡r¿rncos m¿ris siltosos e outros esvercleados sugerindo contribuição cle

sedimentos manganesílèros.

Foto E - Metassedimentos m:rnganesíferos com estrutura laminacla a finamcnte bandada intelcalndo
leitos ocre-claros c outros maLrolìs. Aflolamento do ponto CV 955.

f-oto F - Metâssedimentos manganesíferos bandados a lamin¿dos inlercalando finas lamìnaçòes
amarelo-ocráceas de rocha calciossìlicática exibindo dobras fechadas e paralelizando nos flancos a

foliação 52 com o bandamento Sl/S0. Af'loramento do ponto BT 963.

Foto G - Rochas carbonáticas do ponto PJ 879 exibindo estrutura laminada a bandada, com bandas
castanho flogopíticas e esverdeadas com tremolita. Leitos mais claros em essência c¿rrbonáticos e mais
escuros poclcrn apresental minerais opacos clisscnrinados.

Foto FI - Porçõcs mais finas clos xistos quartz.osos da Folmaçãto Pirucaia com porções pouco
rnilonitizadas exibindo os grânnlos cle quartzo arledondaclos no centro cla t'otografia. Afloramento clo

ponto PJ 944.
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Iroto A - Mct¿ìrcóseos corn porfuloclastos dc tèldspatos da Folrnação Morro l)oce no Molro do
polvilho (BT 104) conten[lo iltefcalações cle l¡¿rnd¿rs com âté 3, 0 cm dc cspessura de metâr'enitos finôs

cinza-esvet cleaclos esctll os.

Foto Il - Metzrconglomerzrdos milonitizados cla Formação Morro Doce nâ legião do Moro do

polvilho, no ponto BT 105, predomin¿rndo seixos lJ calhaus de rochas glanitóìdes e de qu¿ìltzitos

estiraclos pcla loliação nrilonítica cle alto ângulo. Matriz. cinza-escuLa tica cm biotita e magnetita.'fopo

clo aI'loramento para direìta.

Iaoto C - Met¿rbasitos diì Fot n]âção Pirapola do Bom Jeslls com cstrutufa tipo piLbw kna
parcialmente tlcst¡uída ¡ror cisalhlmento cle baixo ângulo cncaixaclo na clescontinuiclade (lo m¿ìtorial

intcrpilLows. AIlor¿rmento do ponto IìP 122-5

Foto D - Rochas carbonáticas da F-ormação Pirapola do Bom Jesus contendo malaquita supérgena

dissemin¿rcla derivada cl¿ alteração de calcopilita, Afloramento VL 1063. Topo do aflorarmento para

dileita.

Iloto Iì - Quârtzitos clâ Formação Boturuna com estratificação cruzâda tangencial na base e com veios

cle quartzo lemolizados nos estratos. 'l'opo em posição normal apontado pelo cabo do maltelo.

Afloramento do ponto CV 830.

Foto tr', Quartzitos d¿r base do Morro do Boturuna com estratil'icações plano-paralelas sobrepostas às

estratificações cruzadas tipo espinha-de-peixe. Afloramento do ponto VL 785.

Foto G - Nível clo metâps¿ìmito grosso da Formação Boturuna contendo seixos angulosos de roch¿r

fìlítica teptcselìtando possíveis gletas de ressecação retralralhaclas ou nível de canibalist.t.ìo com

destruição cle ()str¿ìtos atgilosos. Aflolamento do ponlo CV 8278.

I¡oto I-I - Metaconglomerado da Uriclade Metalrítmic¿ì da Folrnação cla Estrada dos Roileitt.ts
apreselìtando n'ì¿ìttiz ¿ìrenosiì lìna e exibinclo seixos e calhaus atrgulosos dc quartzo de veio e cle

met¿ìsseclimentos manganesíferos marrom-escuros. Aflotamento do ponto RP l24l
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Ioto.4. - Filitos com estlutul¿ì laminada a bandacla da Unidade Metapelítica cla F'ormação Pilagibu
com intelc¿ìl¿ìçõcs de leitos com ató 1,5 cm escuros e grzrfìtosos. Notar clivagcm de fratura paralela à

lapiseira com filmes mais escuros d¿rdo pela âlterâção cle clorìt¿r. Aflolamento do ponto CV 9-54.

Foto lì .Filitos bandados ¿rlterados licos em clorita da lloÌmação Piragibu com bandas cle espessur¿ì

decimétrica loxas e porçÕes mais decompostas ocrc-esvcrdeadas. Al'lot¿rmento VL 1078.

Iloto C - Aspecto geral cla fírcies maìs comum dos maciços gtanitóides que oconem n¿r áte¿r. Amostra
clo Granodior ito lJ¿rrueri clos arredores de S¿rntana do Parnaíba. Ponto SP 8264.

Iloto D - Mctarcóseos cla basc do Mollo Doce ¡nilonitizaclos e associ¿rdos às zonas tle cisalhamento cle

cmpullão de baìxo a rlédio ângulo relacionadas à colocação do Grupo São Roqr"re sobre o Glupo Scna
do ltaberàba.

Foto E - Xistos pelíticos da Formação Morro cla Pedra Preta com clobras recumbentes e fälhas de
médio ângulo com venulações <le quartzo ¿rssociad¿rs ao cisalhamento de empnlrão. Ponto BT 569.

Foto F - Milonitos do Maciço Granitóide Itaqui al'etado pela Zona cle Cisalhamento Taxaquara. Notal
o mergulho suvertic¿ìl e as estruturas S-C, mais corÌluns na porção inferior esquerda dâ foto.
Af'loramento do ponto JA 997.

Foto G - Ultramilonitos da Fácies Itapevi do Maciço Granitóide Ibiúna exibindo foliação milonítica
de baixo ângulo posterior a foliação milonítica associada à transcorrência, Ponto JA 995,

LEGIINDA. PRANCHÄ 04

I¡oto H -. Scdirnentos telciár'ios oorrelatos àrs formações Resende e São Paulo expostos na altura do
km 34 da Iìodovia clos Baí.rdeilantes. Notar as f'lhas associadas que colocam lado a lado rm pacote
aÌenoso e or.rtro cle argilitos. Aflolamento do ponto CB I146.
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Foto À - Trxtulâ blastofítica em bornblencla anl'ibolitos cla Fonração Mor¡o da Pedra Pleta (GSI).

Observar inclusões de crist¿ris de plagioclÍrsio rtos pot firoblastos de ho¡nblenda com â lbrm¿ì rel¡(ltìiiìr
ígnea plesetvada, mas recristaliz¿rclos em grãos rncnores. Com analisadol. l"ado rnaior - 2,8 mrn.
Amostra do afloramento PP 19.

Foto B - I-lolnblenda-hornblencla/actinolita anfibolilo pouco foliaclo cla fiotmação Molo da Pedla
Preta (GSi). Notar porfiroblasto cle anfibólio com núcleo velde-cl¿uo (holnblenda-actinolita) e borcla
verde-escura (hornl¡lencla). Sem ¿rnalisador'. Lado m¿rior - l, 4 mm. Amostra do ¿ìflorâlììento SP 6438,
próximo ao Maçico Granitóide ltaqui.

Foto C - Hornblenda anfibolito da lìolmaçãro Molro da Pedla Preta (GSl). Observal possível
recristalização cle ho¡nblenda sin-S¡ em aglomerados de cristais menores de hornblenda sin-Sz. Notar'
subordin¿ì(lamelìte ¿ì plcsença de biotìta, ìlmcnita c titanita. Sem an¿rlis¿rdor'. Laclo maior - 5.5 mm,
Amostra p¡ovoniente do âflorar¡ìelìto TT [ì[i.

Foto D - llolnblenda-hornblend¿r/actinolita anfibolito da Formação Morro da Pedra Preta (GSI)
próximo do Maciço Granitóide ltaqui. Notar glanulação relativamente mais grossa e textura reliquiar
intcrgranular (gabróic¿), onde estão pleservaclos cristais cle plagioclásio tabulâfes e geminados. Com
analisadol, L¿rdo maior'2,8 mm. Amostra do afloramento CV 766.

Foto tr - llo¡nblendâ xisto da Unidade Metabásica dzr Forrnação Morro da Pedra Pteta (GSI), afetado
por forte foliação milonítica. Notar crist¿ris de hornblenda sin-S¡ um pouco maiores com disposição
aproximadzt N-S rotacionados ou transpostos por cristais menores de hornblenda Sz/S,. olientados na
direção E-W. Sem analisador. Lado maior' - 5,-5 rrm. Amostra do aflorâmento PP 142.

Foto F - Glanada hornblenda anfibolitoda Formaçãro Morro da Pcdra Preta (GSI), onde são vistos
cristais snbenédricos de granadzr sin- a pós-S2 em equilíbrio com hornblencla. Amostrâ proveniente do
ponto TT 79, pr'óximo do contato com o .9¡r.¡r:k Granítico Tico-Tico. Notar núcleos poiquiloblírsticos na
granada com inclusões de ilmenita, quartzo e plagioclásio e bordas maciças ¿rssociadas ao reequilíbrio
pós-S2. Sem ¿rnalisaclor. Lado maior - 2,8 mrn.

Foto G - Holnblcnda anfibolito cla Folmação Morlo da Peclra Pleta (GSÐ. À direita, obse¡var
porfiroblasto de diopsídio S¡ instável e uma mâtriz composta por hornblenda 52 e cristais menores
rec¡istalizados de plagioclaisio 52. Com analisadol. Lado maior'- 2,8 mm. Amostta do afloramento PP
927, a sucloestc clo.S¡oct Granítìco Tico Tico,

Ioto H - Holnblenda anfibolito da Formação Morro da Peclra Preta (GSI) dos arredo¡es do S¡¿r¿:k

Granítico Tico-Tico. No centlo, clistal de hornblenda S¡ (em secção basal) parcialmente envolvido por'
hornblencla sin-S2 orienta(l¿ì segundo essa foliação. Matliz, composta essencialmente por cristais .le
plagioclásio menores e recrist¿rlizados. Sem ¿rnalis¿rdor, l-aclo m¿rior - 2,8 mm. Amostr¿ì do
afloramenro PP 5148.
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Foto A - Hornblenda anfibolito da }ìormação Mollo da Pcdra P¡eta (GSl) afetado pela foliaçito
milonítica S",. Notar bandamenlo composicional cont intetcerlações tle lârnin¿rs e finas banclas ticas ent

hornblencla o¡ientad¿r o outrâs contelldo plagioclÍrsìo recristali?-¿rdo cm ctistais menotes. Senl

¿rn¿rlisaclor'. L¿rdo maior'- 5,-5 mm, Amostra clo ¿rflor¿rmento 'l-l=' 5(r8, próximo do .S¡ack Glanítico Tìco-
Tico.

Foto B -. Metatufo bhsico da Folnraçiio Morro cla Pedra Prcta (GSl), quc pe tl'ograficâmente

co espondente a um holnblenda xisto Obselval bandâmonto metâmórfico S; com os crist¿tis de

ho¡nblenda olientaclos pâlalelos iì estlutura S¡/S¡. Iìstlutula marcad¿ì pel¿ì inlercalaçãìo de finos leitos

colt varilçò..s drr glanulaçio c tlo voluntc dc hotnblcncll, oru eom erisluis Inais grossos c mais

conìLlr'ìs, or¿r mais finos e mais r'¿ìros. Com an¿rlisaclor, Lado maio¡ - 2,8 rnm. Amostta do ¿ìflor¿ìmenlo

PP 5',72.

I¡oto C, Rocha metavulcanoclástica biisica (da Uniclade Metabírsica) da Formação Mor¡o <la Pedra

Pretrì (GSI) localizarla próxima do Maciço Granitóide Cant¿rreila. Notar ctistâis de hornblencla 52

menores e fbrter.¡rente orientaclos associados à milonitização qrÌe transpõe porfiroblastos de

hornblenda-actinolita Sr (núcleos verde-claros). Sem analisador. Lado maior - 1,4 mm, Amostra do

aflo¡amento PJ 879.

ffoto D - Clolita xisto prcsente nos metassedimcntos tufíticos da Formação Morro d¿r Pedra Pteta
(GSI). Notar que a clorita pouco pleocróica a iucolor sugere composição magnesiana. Presença

rel¿ìtivamente abundante de minerais opacos e raros clistais de quârtzo. Observar fbliação milonítica
com feições tipo s-c onde finos cristais o¡ientaclos de clorita 52 transpöem uma foliação prévia S¡

constituída por cristais maiores de clolita. Sern ¿rn¿rlisadores. Lado m¿rior - 0,7 mm. Amostra do

afloramento SP 645.

Foto Il - Rochas c¿rlciossilicártica da Formaça1o Molto da Pedra Preta (GSI). No centto e à esquercla o

amplo predomínio de cristais de tremolitâ-actiuolita orientaclos segnndo a Sz, ¿rlém de um fino leito
onde concentlam-se clistais grarnularcs cle clinopiroxônio e ontlos de microclínio com geminação em
grade, À díreita, preclomina flogopita sin-S2 e leitos tbrmados na essência pol clinozoizita. Com
analisador, Lado maior - 2,8 mm. Amostrâ (lo aflorâmento SP 620.

Foto F - Aspecto mais comum das tochas calciossilicáticas da Formação Motto da Pedra Preta (GSI)
com intercalações de lâmina verde-escura (à direita) composta principalmente pol biotita, mineral
opâco e quartzo, corn epídoto, tremolitâ e allanit¿r suboldillados, e lâmina verde-cl¿rra (à esquerda)
contendo actinolita, epídoto e qualtzo, além de hornblenda prismz'rtica, clinopiroxênio e clinozoizita.
Sem analisador. Lado maior - 5,5 mm, Amostra do afloramento PJ 109.

Foto G - Rocha calciossilicática da Formação Morro da Pedra Preta (GSI). No centro ocorre um
qìarlzo-flogopita xisto olientado segurrclo ar lbliação Su e ostão presentes plagioclásio, clinozoizìta e

allanìta subordirìa.los. Notar na parte inf'erior, fbrte cristalização cie diopsíclio, titânit¿ì e clistais
maiores de flogopita, todos de tendêncìa granulal e pouco orientados, sugerindo possível sobreposição
de met¿ìmorfismo de cont¿ìto pós-S2, Com analisador, Lado m¿rior - 5,5 mm. Amostr¿r do ponto CV
761.

Foto H - Muscovita-biotita xisto presente nos xistos l'inos a muito finos da F-ormação Mor¡o da Pedra
Preta (GSI). Observar o bandamento met¿rmórfico 52 marcado pela fbrte orientação dos cristais de
biotita e pelos leitos ricos em quartzo dobrados inlrafolialmente (S2 paralelo a S¡/S¡), posteriormente
crenulaclos pela foliação S¡. Com analisador. Lado maior'- 5,5 mm. Amostra do aflo¡amento PP 575.
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Foto A - Porfiroblasto instável cle andaluzita sin-Sr presente nos mnsctlvita-biotita xistos (xistos finos

rítmicos) da Formação Morro d¿r Peclra Preta (GSI). Notar que o polfiroblasto estáì cortado e

transl'ormado nas bordas pâl¿ì clistais cle sericila/rrr.rscovita linâ orienl¿ìdos segr.rndo ¿ foliação Sz/S,".

Com analis¿dor. Laclo maior - 1,4 mm. Amostra do alloralnerto BT 691

Foto B - Biotita-estaulolita xisto com g|anacla da F'ormação Motro cl¿r Pedra Preta (GSI). Notâr os

poiquiloblastos de grantrcla e de estaurolitir com inclusóes otientadas sugerindo crescimento

prel'erencial talcli- a pós-S2, dispersos e¡n r¡mr mutriz ricu em quzrttzo e minet¿ris nticáceos orientldos

segundo a fbliação S15,,,. Sem an¿rlisador. Laclo maio¡ - 5,5 ûìm Amostl¿l do aflolamento PP 22

F'oto C - Aspecto comum da foliação S2/S,,, clos biotita-muscovit¿r xistos com agregados grossos de

fibrolita da Fotrnação Mollo d¿r Peclr¿r Preta (GSI), Observar pares Ss e Sc, tbrmas sign.roidais e folte

c¡istalização cle fibrolita segundo a S,,,. Nos c¡istais (lc quartzo ptedominanr boldas rctilíneas devido ¿ì

dissolução c rccristzrlizerção. Com analìsaclor. I-ado maior - 2,8 mm. Amostla do afloramento PP 509.

Foto D - Aspecto geral da clivagem de crenulação S1 que afeta a foliação Sz/S',' dos biotìta-muscovita

xistos com agregados grossos de fibrolita da Formação Morro da Pedra Preta (GSI), gerando dobras

fechadas onde podem ser vislos arcos poligonais formados pelos minclais michceos. Na porção

inferior direira, observar porfiroblasto de fibrolita contido na ioliação Sz. Com analisador. Lado maior

- 5,5 mm. Amostra do aflotamento l-I' 85.

I'oto E - Aglomeraclos grossos de fibrolita sin-Sz presenles em xìstos pelíticos da Formação Morro d¿r

Pedra Preta (GSI). A fiblolita exibe hábito fibrolradiado a acicnlar e pocle ser observado o crescimento

epitáxico com biotita. Na porção inferior direita ocollenì cristais ptism/rticos finos cle sillimanita
caracterizados como sin-Sr. Sem analisadol, Lado maiol - 1,4 mm. Amostra do afloramento PP 540.

Foto !'- Biotita-muscovita xisto com porfiroblastos de biotita e magnetitâ da Formação Morro da

Pedla Pleta (GSI). Na porção centto-esquerda, obsetva-se porfiroblasto de bìotita sin-S¡ e, na rcgiño

superior direita, ocorre um agregnclo por{'iroblhstico de biotita e magnetita, ambos exibindo sombta de

pressão, devido zì sobreposição da xistosidade 52 m¿ìlc¿ìda pela matriz rica em quaflzo e rnuscovita

orientados. Sem analis¿rclor. Latlo maio¡ - 5,5 mni. Anostra do ponro BT 717.

F'oto G - Grafita-mnscovita xisto da ljiot mação Morro da Pedra Preta (GSI). Not que o quartzo

concentra-se em finos veios (meîücheft'l) onde tem granulação relativamente mais grossa. Observar a

orientâção dos minerais micáceos segundo a foliação S2 que está dobrada pela clivagem cle crenulação

Sr gerando até dobras t'echaclas. Sem analisaclor. Lado maior - 2,8 mm. Amostra coletacla em um¿ì

intercalação junto aos metassedimentos tufíticos no afloramento PP 5708.

!'oto I{ - Turmalinito da Formação Morro d¿r Pedra Pleta (GSI)- Detalhe de um leito essencialmente

turmalinítico onde a turmalina apresent¿ì-se zonada enr secção basal exibinclo o centro vercle c trotda

verde-acastanhada ou verde-escura. C¡istais tle qualtzo e de Ininer¿rl opâco estão presentes muito
subordinadamente. Com analisador. Lado maior' - 2,8 mm. Amost¡a do aflorarnento PP 94.
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lotû A - B iotitâlnrmalilìa xisto i¡rtercal¿ìdo nos metassedimentos tufíticos e xistos pelíticos da
Formação Mor¡o da Pedra Pleta (GSI). Nas porções superior e infeliol observam-se leitos fon¡ados
essencialmente pol tulmalina e biotita coÍn quarlzo suboldinado. No leito central a turmalinâ se

associa essenci¿rlrrente ¿ìo qu¿ìrtzo, Sem analisador. Laclo maior - 5,5 mm. Amostra do afloramento PP

-593.

Foto Iì - Metarriólito da Fornração Morro cla Pedr¿r Pret¿r (GSI). Obselval tenocrist¿ris reliquiales de
quartzo bipiramid¿ris com f¿rces lctilíneas e/oLt cor-roícl¿rs e preenchidas poÌ matriz. quartzo-micricea.
Alguns feuocrislais estão recris[alizaclos e se nota a extinção on(lulânte. A matriz, linâ a muito fina, é
corlpost¿r, por qualtzo, feldspato potássico e plagioclásio rccristalizados, além cle mine¡ais mic¿íceos
orientados segundo a foliação S¡. Com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do ponto SP 6434.

Foto C - Met¿ìrriólito dâ Form¿rção Morro da Pedra Preta (GSl) exibindo fènocristais de lbdspato. O
maior deles mostla urrra textttra granofírica devido ao intercrescimento de feldspato potássico e
quartzo, indicando umzr origem subvnlcânic¿. Com analisador. Lado maiol - 5,5 mm. Amostra do
ponto CV I 18.

Foto D - Metapelito calcífero da Formação Nhanguçu (GSI), f'ormado principalmente por muscovira,
flogopita, grafita I carbonâto. Pode-se notar que os cristais cle quartzo ocorrem subordinados e estão
alongados segundo a foliação 52. Na porção superior direita são vistos finos cristais cle carbonato
concentrados com os de quârtzo. Sobrepõe-se à 52 uma clivagem de crenulação S¡. Com analisador.
Laclo maior - 2,8 mm- Amosttzr do afloramento SP 484.

Foto lì - Metapelito c¿ilcífèro da Formação Nhanguçu (GSI) rico em carbonâto. Observam-se
intercalações de leitos licos em c¿ìr'bonato sin-Sz e outros Licos ern quartzo e flogopita também
orientados na foliação 52. Sem analisaclot, L¿rdo rnaiot - 2,8 mm. Amost¡a cla região central cla iirrea do
aflo¡amento SP 647 coletada em uma interc¿ìlação junto às rochas carborìiitticâs.

Foto F - Rocha calciossilichtica da Forrnação Nhanguçu (GSl). Notar na porção superior ir prescnça
de clistais de escapolita (com cores cle interferêncìa amarelo c cinza), gerados a partir da alteração do
plagioclásio, Nas porçóes centrâl e inferior ocorrem cristais cle tremolita e cle cliopsídio (cor dc
interferência cinza). Com analisador. Lado maior - 2,8 mm, Amostra clo ¿rl'loramento SP 632.

Ifoto G''fremolit¿r mírrnrore cla base da lìolmaçiro Nhanguçu (GSI). Observal pollìroblastos de
ttemolita com forma tendendo â fibrÒffadiada dispersos em mah iz carbonhtica. Com analisador, Lado
maio¡ - 5,5 mm. Amostra coletada em um corpo lenticular imbrìcado tectooicamente na ljnidade
Mctabásica da F'ormzrção Morlo da Pedra Preta (GSI) no afloramento PJ ti79.

Foto H - Aspecto geral dos xistos quâltzosos dâ Formaçaìo Pimcaia (GSI) fornraclos principalmente
poÍ qu¿ìrtzo e biotita, Notar a plesença <le grãos e gr'ânulos de quartzo com as tbrmas clásticas
preseLvadas porém recristalizaclos. A orientação da rocha é dada pela isorientação dos cristais mais
finos de biotita da foliação S2. Com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do afloramento TT
8818.
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fioto A - Xisto quârtzoso dâ Formação Pilucaia (GSI) loLmado pol quartz.o, biotila e muscovìta. NÕtâr

na porção centro-inferior a foliação Sr Ìeconhecid¿ì pelo arranjo menos orientado dos crist¿ris de biotita

e de quartzo que tambérn são maiores. Na região superior preclomina â foliação S2/S,,, que, rnrLis

intensa, trìincâ os cl'istais prévios e propicia a cristalização cle muscovita, biotita e cluartzo mais finos e

fortemente or'ìcntados. Sem analisador'. I-ado r¡aior - 1,4 mrn Amostl¿ì clo aflorallento 'I-I' 526

Foto B - Dctalhe rlos xistos quartzosos cla Irormação PirLrcaia (GSI), onde se observa biotita e ttm
cristâl euédrico de cianita, ambos sin-S¡. NotaI c¡ue a cianita possui uma provítvel inclusão de lutilo
róseo no centro e de mineral oparco n¿r borda. Scn analis¿rtlor'. L,¿rclo uaiot - 0,7 mnr. Amostra do

ponto 1T 8818.

Foto C - Meta¡cóseo cln Folmação Molro l)oce (GSR). Notâl no centlo porl'iroclzrsto de plagioclz'ísio

com a geminação múlti¡rlzr prescrvacla c lr'atul a.clo pela fbliação S,,,. A di¡eita, polfir-oclasto de feldspato

potássico com làces retas indicândo pouco tr¿ìnspoLt{], Ot¡scrvar m¿ìttiz intel'ìsamente lecristalizadâ
pela foliação miloníticâ S¡/S,,,, ontle prcdominâm muscovit¿r e biotita, zrlém do quzrrtzo e plagiocl/rsio

subo¡dinados. Cristais maiores de biotita estão presentes junto ao plagioclásio porfiroclástico. São

vistos ainda alguns clastos de quartzo. Com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do

aflorarnento PJ l7D (região do Morlo Doce),

[oto I) - Metarcósco da Formâção Morro l)oce (GSR). Nota¡ porfiroclastos euódricos de

plagioclásio com a geminação rnúltipla preservada e fraturados pela foliação milonítica S,,,. À
esquerda, observa-sc outro porfiroclasto de plagioclásio subarredondado. Os porfitoclastos ocorrem

dispersos em uma matriz fina a muito fina rica cm biotita com muscovita e quaftzo subordinados,
orientados segundo a foliação Sr/S,n. Com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do âfloramento

PJ l7D (região do Morro Doce).

Foto E - Met¿ucóseo cla Formzrção Mono Doce (GSR) com porfirocl¿ìsto de feldspato potássico na

porção superior parcialmente reclistalizatlo em crist¿rìs menoLes rì¿rs bordas, mas sendo possível

reconhecer a forma reliquiar. No ccntro, outro porfiroclasto exibc faces euóclricas, Os potfiroclastos
estão dispersos em um¿ì matriz fina formzrda pol biotita, qualtzo (e feldspato lecristalizaclo),
muscovita, magnetita e epidoto. Cor.n ¿rn¿rlisador. Lado maior - 5,5 mm, Amostr'â do afloramento B'f
104 (região clo Morro do Polvilho).

Foto F - Meta¡cóseo cla Formação Morro l)oce (GSR) com porfiroclasto subeuédrico de feldspato (à

esquerda) e com fiagrnento lítico de gr-anitóìde (à direita), dispersos em uma mâtriz fina parcialmente
preservada da milonitização, constituída por quartzo e feldspatos recristalizaclos, com biotitâ,
muscovita e epicloto subordinados. Com analisador'. Lado maior'- 5,5 mm. Amostr¿ì do aflor'¿rmento

BT 100 (egìão do Motlo do Polvilho),

Foto G - Metzrconglonrerzrdo dir Forrnação Morro l)oce (GSR). Ober-var-, à clileita, lrm fi-agmento lítico
de granitóide com cristais de feldspato semelhantes aos observados comr: porfìroclastos nos

metarcóseos. Notar na porção inferior-esquerda que a matriz é rica em biotita e ocorrem dispersos
pequenos clastos de feldspato e de quartzo. Com analisado¡. Lado maior - 2,8 mm. Amost¡a do
afloramento BT 105 (egião do Motro do Polvilho).

Foto H - Metaconglomerado da Formação Mon'o Doce (GSR). Nolar no cenlro um fragmento lítico
de rocha meta-intermediária, provavelmenlc um metandesito, rico em cristâis ripifolmes de
plagioclásio. Na borda do tìagmenlo há lorte cristalização de epidoto. Na matriz do

metaconglomerado, à di¡eita, observam-se clastos euédricos de f'eklspato potássico e de plagioclásio.
Com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra da base do Morro Doce (Túrnel do Rocloanel, altuta
do km 22,5 da Rodovia Anhangüera).
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Iloto A - Metaconglomerîclo da Folmação Morro Doce (GSR) conr porfir oclastos euódricos a

sr¡beuéclricos de plagioclz'rsio e de leldspato potítssico, senrelhantes àqueles presentes nos metarcóseos
e metârcnitos aLcoseanos das legiões clos morros l)occ c do Polvilho. Com an¿rlisador. Lado maior -
5,5 mnr. Ar.nostla do porlto PJ l7A (região do Morro Doce).

Foto Il - Clinopitoxônio-tlerlolita/actinolita da Foltnação Pilapola clo Bom Jesus (GSR). Observar os
cristais tipilolures de plagioclítsio com geminação simples inclusos em tènoclistal de clinopìroxônio
denotândo uma lextura blastofítica. Com analisador'. L¿rclo maior - 2,8 mm. Amostr¿ì do ponto RP
894A.

l'oto C - Aspecto corÌì.ul.r dos rremolit¿/actinolita-cliuopiloxônio anfibolitos das fbrmações Estrada
dos I{omeiros e Piragibr"r (GSIì). Observar restos irlstáveis de cristais de clinopiroxênio castanho-claro
dispelsos errì mâtriz Ii¡r¿I constìtuícla plilcipalmentc ¡ror aglegados de cÌistaìs de epidoto e titanita.
Sem ¿rnalisador. L¿rdo ¡laiol - 2,8 mlr. Anìostrâ do âflorâmento CJ 285 (Formaçáo Estrada dos
lìomeiros).

Foto D - Tremolita/actinolita anfibolito da Formação Estlada dos Romeiros (GSR). Observa|
polfiroblastos subeuéd¡icos a anédricos de tremolita-actinolita com as extremidades esfiapadas. À
direita ocot'rem cristais de plagioclásio com a forma tabular reliquial e Õutlos de epidoto granular. Na
porção superior podem ser vistos crist¿ris anédricos de titanita parcialnrente leucoxeniza{a. Sem
analisador. Lado maior - 2,8 mm, Amostra do afloramento JD 152.

Iroto E - 'fremolita/actinoìita antibolito da Formação Estrada dos Romeiros (GSR) contendo
Polfiroblastos de tlemolìt¿Vâctinolita S¡ parcialmente alter¿rdos para clorita retrometamórfica 52.
Observat à direita, cristais de plagioclásio não mais geminados inclusos nos porfiroblastos que estão
leequilibrados para albita, Com an¿rlisaclor. Lado maior - 1,4 mm. Amostr¿r do afloramento CV 01.

Foto ['-'lrernolit¿r,/actinolita anfibolito corn epìdoto da Formação Pirapora do Bom Jesns (GSR) e que
tambórn ocorrc nas F'ormações Estlada dos Romei¡os e Piragibu. Observal a estrutura maciça e a
textura blastosubofítica corìr cristais de plagioclásio ripiformes preserv¿ìdos. Notar a alteração clos
clistais anédricos de tremolit¿ì./âctinolita para epidoto granular no centro e à dileita, e a presença cle
titanita anédlica, Sem analisado¡. Lado maior' - 5,5 mm. Amostra do afloramento VS 412.

Foto G - Tremolita,/actinolita anfibolito (rocha metavulcanoclástica básica) da Formação Pirapora do
Bom Jesus (GSR). No centlo notâ-se um frâgmento de roch¿r (possivelmente intermediária) contendo
prismas ripifor-rnes cle plagiocl'rsio, ern meio ¿ì uma nìatriz de granulação fin¿r rica em clistais cle
tremolita-actinolila. À direita, ocolre um agregaclo constituído por clorita e com epicloto no centro,
representando possível amígdala recristalizada. Sem alalisador. Lado maior - 2,8 mm. Amostra do
afloramento VS 373.

Foto Il - Metarenito l'eldspático da Formação Boturuna (GSR) formado principalmente por quartzo,
feldspato e muscovita. observ¿rr os grãos de quartzo e de fèldspato recristalizados e um pouco
orientados segundo a foliação S 1 (de dileção NNE-SSW na foto) que tâmbérn marca a isorientação dos
cristais de muscovita. Os clastos de feldspato (cor de interferência cinza) são mais angulosos e
concentram-se à esquerdar e, um deles, preserv¿ì â geminação em gr'âde. com analisador, Laclo maior'-
2.8 mm. Amostla do afloramento CV 773.
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Iroto A - Rocha nretabhsica shoshonílic¿r cla ljonnação BoturlrÌrâ (GSR). Petlogralìcarnente
corrosponde a um biotìta xisto, Obselvar aglomcrados arledondados (amígdalas) ora preenchidos pol
qrrârtz-o (centro) ora formando umir espócie de co¡ona com quarlzo na bolda e um núcleo ¡ico em
biotita (esquerda), Not¿ìr que â amígdala ¿ì direita encontr¿ì-se adelgaçada pelas fbliações S¡/S2
suporpost¿ìs. Com analisador. Lado maior'- 5,5 mnr. Amostra clo aflor¿ìmeuto PJ 9208 (WSW do Pico
do Jaraglrír).

Iloto ll - Aspecto geral dos quartzitos d:rs formações Boturun¿ì e Estfad¿r dos Ro¡neilos (GSR). Notar
a estl.trturâ orientadâ pela foliação S,,, qr.re geron nos clistais dc quartzo, r'ecristalização e estil¿ìmento.
Claslos mais grossos exibem extinção onclulanle e podem ¿ìpresentar conrinuição local. Conr
an¿rlis¿rdor'. Laclo m¿rior - 2,8 rnm. Amostrâ do aflolamento VS 376.

Foto C - Aspecto gerâl dos metarritmitos da Ììormação Esfada dos Romeiros (GSR). ObservaL a
intelcalação cle leitos ricos em sericita e que contén'ì quartzo fino subordinado (porções supeliol c
inferior) com leito arenoso conteÌìdo grãos ¿lrredondados de quartzo c uma matriz composta por
quartzo, sericita e mineral opaco. Com analisador. Lado maior - 5,5 mm. Amostra do afloramento CJ
169, de uma intercalação dos meta itmitos na [Jnidade Metâpelítica da Formação Piragibr.r.

Foto D - Quartzo-filito presenle nos met¿ìr¡itmitos da Folmação Est¡ada dos Romeiros (GSR).
Obse¡var à esquerda, a clivagem de ctenulzrçãro (de dircção N-S) ortogonal à foliação Sr.(E-W) À
dileita, a crenulação evolui para uma foliação de transposição S,. com o início da formação de um
bandamento dilerenciado com lârninas ricas em quâ¡tzo e outras ricas em sericita. Com analisador,
Lado maior - 0.7 mm. Amostr¿r clo ponto CJ 274.

l'oto E - Metarenitos presentes na Unidade Metartitmítica da 
-t-ormação 

Estrada dos Romeiros (GSR).
Observar â estrutura pouco orientada marcâda pelo predomínio de cristais de quartzo com muscovita
fina./sericita subordinacl¿r. Na patte superior ocorrem raros polfiroclastos de lèldspato; no centro e ¿t

noroeste podem ser vistos porfìroblastos de clr¡rita (cor cle interfèrência anômala cinza-azulado
escula). Com ¿rn¿rlis¿rdor . L¿rdo maior - 2,8 mrn. Arnostla clo aflolamento CJ 162.

F'oto [ - Metaconglomelado da Unidade Metanítmica da Formação Estrada dos Romeiros (GSR).
Observar a estrutura clasto-suportad¿ì com fragmentos de rocha filítica (centro), de metalenito (à
direita), de metarenito muito fino (à esquerda, no topo e na base) e de quaftzito fino (à esquerda), além
de grãos angulosos de quartzo. Matriz composta cssencialmente por sericita e qualtzo lnuito fino. Com
analisâdor, L¿rclo rnaior - 5,5 mm. Amostr¿r do afloramento JI) 153,

Foto G - Roch¿r metacarbonálica da F-ormação Estlacla dos Romeiros (GSR), formada essencialmenie
por carbonato com serìcita e minerais opacos muito subordinados. Observar a foliação S¡ (direção NE-
SW na foto) dada pela isorientação dos cristais de calcita e do mineral micáceo. Alguns podiroblastos
euéchicos de piritâ indicam crescimelìto pós-Sr. Com analis¿tdor. Lado maior - 2,8 mm, Amost¡¿r do
afloramento VS 9 t6 D, próximo do contato d¿ìs unidacles Metacarbonática e Metacálcio-pelítica.

Foto H - Ardósia da Formação Piragibu (GSR) com matriz rica em cristais de clorita orientados
segundo a foliação S¡ (NNE-WSW na foto). Notar a presença de grãos de biotita detrítica ma¡om
rotacionados pela f'oliação Sr e em parte reequilibrados para clorita sin-S¡. À direita, porfiroclasto
mâior dc muscovita com sombra de pressão parcialmente reequilibrado parzr clolita sin-S¡, Senr
analisador. Lado rraior'- 1.4 mm. Amostra do afloramento JD 20.
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