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INTRoDUçÃo

0s estudos georógí cos do pré-cambri ano no

Estado

de são Paulo experimentaram impurso a parti r de r966/1961,
tendo se concentrado, porém, na região sur do Estado e a oes
te e arredores da capi tal . As fai xas correspondentes ã S"!
ra do l'1ar e ãqueia compreendida entre o vare do paraíba e li
toral só ultimamente têm sido trabalhadas. com respeito ã
porção oriental da Grande são paulo, apenas se conhecem trg
balhos de simples reconhecimentos locai s, descrições de seg
ções ao longo de eixos rodoviários e trabarhos rigados ã ge9
logia de engenharia; particularmente muito pouco se conhece
pa ra I es te de Mog i das C ruzes .
0 presente trabarho visa tão somente ã caracteriza
ção I i tológica e estrutural prel îmi nar de pequena ãrea loca
I izada nesse extremo oriental da Grande são paulo, a parti r
da qual são feítas algumas consïderações sobre a sua evolu
ção geo I ó9 i ca.
0 presente trabarho surgi u como decorrênci a
das
atividades de mapeemento da disciprina de pós-graduaçãor,,Ge9,
logia de Camporr, durante o ano de 1971. Na oportunídadertrês
turmas ocuparem-se do estudo clas secções compreendidas entre
Jacareí-santa Branca, santa Branca-salesõpol i s e salesópol i s-Escarpa da serra do Har, gue atravessam prat¡camente toda a
faíxa Pré-cambriana entre o vale do paraíba e a escarpa da
Serra do Mar. Após esses trabalhos, veri fi cou-se que a sec
ção intermedíária desperta maior interesse não sõ por aprg
sentar maíor variação I itolõgíca em relação ãs demais, como
também pela maíor probabi r idade de se comprovar a
continui
dade de algumas das grandes estruturas já estabeleci das
a
oes te

.
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A área de estudo corresponde aproximadamente a um
quadri látero, cujos vérti ces são as ci dades de Guararema, a
noroeste, Santa Branca, a nordeste' Biritiba Mirim, a sudoes
tê, e finalmente Salesópolis, a sudeste. Suas coordenadas
geogråf¡cas são 23o 24'e 23o 36'sul e 450 50'e 46o 02toes
te de Greenwi ch, del i mi tando uma área de aproxi madamente 550
km2.

0 principal acesso å área se faz através da BR-ll6
(Rodovia Presidente Dutra) , a part¡ r de Cumbi ca, segui ndo-se
depois por asfalto até Mogi das Cruzes (através de Suzano e
Mirim
Poá), e desta cidade, ainda em asfalto, até Biritìba
e SalesópolÌs; atualmente, Para se chegar a Mogi das Cruzes,
pode-se tomar a rodovia Mogi-Dutra, na altura de Arujã. Exis
tem, ainda, outras formas de se atingir a ãrea em sua porção
tg
norte: seja pela estrada asfaltada Mogi-Guararema, seja
mando-se a BR-ll6 até Jacareí e daÍ até Santa Branca ou en
tão até Guararema (Figura l).
Quatro estradas principais, de posicionamente aPrg
ximado NS, cortam a ãrea: duas estradas Sales6pol is-Santa
Branca, a estrada que vai do Bai rro do Remédio até a estrada
Santa Branca-Guararema (esta acompanha o ri o Paraíba, aproxi
madamente EIJ) e a I i gação Sabaúna-Guararema. Um número ra
zoável de pequenos cami nhos está presente na fai xa oeste da
área, tornando-Se, no entanto, mais raros e menos transitå
Mi rim-Sale
veis na faixa leste, e a sul da rodovia Bi ritiba
sópolis (neste último caso devido ã subida das åguas da Bar
ragem de Ponte Nova).
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-4Agronômico de Campinas, Região 7-Q, e na escâla l:60.000, tí
radas pelâ rrUSAFt,, em 1965 e 1966 (faixas g6G, g7C e ggo) ,

procurou-se fazer uma foto interpretação detalhada, quer as
sínalando os lineamentos fotogeológicos, quer delimitando as
unidades fotogeológicas. Boa pârte dos contatos verificados
no campo foram interpolados e extrapolados por este meio,bem
como a contînuid¿de das possíveis zonas de falhas indicadas
no campo pela presença de cataclasitos. Tendo em vistê
ê
contínuidade das grandes feições estruturais que talvez atrô
vessassem a área (principalmente os grandes f a'l hamentos trâns
correntes), foram examinados os Foto-fndices, em escâ la ap ro
ximada l:100.000 (Aeroforo NativÌdade/tAC, 1962, 7-O e 7-V) ,
e do is diapositivos da "NASA,,, tirados pela missão "ApoI Io

Vll'r, convenientemente projetados para resultarem imagens
nas escalas l:250.000 e ì:100.000. 0 exame das fotografias
aéreas foi feito com estereoscópîo de espelho marca Zeiss.
0 t raba I ho de campo demandou ap roximadâmen te
Zs
dias, durante os qua is foram percorridâs todas as es t radas e
caminhos transitáveis (ainda que precariamente) da região.
Procurou-se detalhar âs estradas que se aproximam da disposi
ção norte sul; por outro lado, as estradâs mais ou menos pg
ralelas ã d i reção geral das estruturas (EW) foram percorrí
das e verificadas com número menor de pontos. 0casionaìmen
te, foram feitas caminhadas para verificação de um ou outro
ponto julgado importante. Desta formâ, registrou-se em ca
derneta de campo ce rca de 800 pon tos , distribuÍdos ma is ou
menos un iformemente ao longo das estradas; cada ponto ass ina
ìado apresenta um número variável de informações, desde d":
crlção litológica completa, amostragem adequada e diversês Íìe
dldas das fe i ções estruturaìs, até simples an ot ação da natu
reza e cor do solo.
As observações foram feitas, quer em afloramentos
e blocos de rocha fresca, quer em cortes de barranco e expo
s i ções de material rnu ito a I te rado (horizonte C de sol o estru
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turado) , ou até mesmo em solos evol uÍdos. A amostragem obje
tì vou principalmente rochas frescas, mas foram também coleta
das amostras de mater¡al completamente alterado e até mesmo
solos, visando estabeìecer a mi ne ralogia nos lugares onde os
afloramentos eram pouco favoráveis, sobretudo nas áreas de
x i s tos

.

Foram coletadas aproximadêmente 450 amostras entre
rochas f rescas, a I te radas e sol os. Desse tota I , cerca
de
2!0 correspondem a material fresco ou pouco alterado,
dos

quais ì50 foram laminados. As amostras de rocha alterada (ou
horízonte C) foram I avadas em água, pene i radas , e parte
de
las passadas em bromofórmio para fins de pesquisa de
mine
rais metamórficos importantes. As êmostras de solo, que po
deriam ser úteis caso se precisasse de algum elemento infor
mativo adicional, não fo ram con t udo anal i sadas.
Todês ðs amostras de rocha foram examinadas detida
mente em lupa monocular; os materiais lavados das amostras
alteradas foram examinados em lupa binocular (50 a l50 "nesh")
e ao microscópio petrogrãfico (150 a 200 t'mesh") em montagem
com I Íquido apropriado (geralmente con n = ì ,540) para reco
nhecimento da sua mineralogÌa. Das 150 lâminas obtidas, pe
lo menos uma de cada típo petrogråfico foi detalhada, tendo-se feito contagens de I 000 pontos, do que resuìtaram aprg
ximadamente 30 descriçóes completas. Entre as 120 restântes,
muitas se revelaram, em exame superficiaì, praticâmente iguais
entre si e foram examinadas somente quanto ã mineralogia
e
pontos
textura, contando-se para tanto um número menor de
(zOo a 300) em cerca de 80 I âminas. As 40 restantes
foram
examinadas rap¡damente quanto à mineraìogia e texturâ,
devi
do ãs semelhanças com o material já descrito. A mineralogia
qualitâtiva e a textura, principalmente os aspectos superim

postos, como as feições cataclásticas,
todas as I âmi nas.
Para o trabalho petrográfico,

foram examinadas

em

empregou-se micros

-6-

cópio marca Zeiss e a técnica do contador de pontos (CHAyES,
1949) para as anãlises modais. Na identificação dos vários
minerais, foram cons u I tados textos us ua is de microscopi a pe
trogrãfica, que, a'l ém do carãter mineralógico descritivo,apre
sentam resumos das técnicas de reconhecimento (KERR, l959i
HEINRICH, 1965; TRUGER, 1956). Dererminações de Índices de
refração de minerais foram feítas com o auxíl io de bateria de
I íquidos de fab r ícação rCargi I Ie,', emp re gan do- se luz branca.
As medidas de at¡tudes das feíções estruturaÌs, ob
t¡das com bússolâ no campo, referem-se principalmente ã xi:
tosidade, quase sempre coincidente com o bandamento; em pog
cos lugares, foi possível a visual ização correta de planos
axiais e eixos de dobras, bem como das lìneações; também se
obteve razoável número de medidas de fraturas diversas. p.g
curou-se integrar e anal îsar e s t a t i s t i c a me n t e pa rte das medi
das em diagramas " S c h m i d t - L â mb e r t I ¡ os resu.l tados consegui
dos, no entanto, são vistos com reservas dado o pequeno núme
ro de medidas e ã inexistência de afloramentos ou pedreiras
suficientemente extensas a permitír um grande n úme ro local i
zado de

med í das

.

0s dados disponÍveis foram lançados dirêtamente
nas fotografías aéreas, na escala de l:25.000 e
l:60.000,
e destâs parê o mapa geológico (Anexo l), tomando-se como ba
se cartográfica as folhas de Jacareí (¡gCE, Folha SF-23-y-D-ll-3), sanra lsabet (tGcsp, Fotha sF-23-y-D t-4), üogi das
Cruzes (lcGSp, Fo'l ha sF-23-y-D-tV-2) e Satesópolis (tGGsp,Fo
lha SF-21-Y-D-V-l e SF-23-y-D-V-3), todas na escata de
l:50.000. Um número de atitudes de elementos estruturais,ju]
gado suficiente para permitir a visualização do comportamento
estrutural das rochas, foÌ lançado em mapa; as amostras mais
importantes foram local izadas em mapa ã parte (Anexo 2) . Dois
tipos de contatos I itológícos foram convencionados: o Iobser
vado", reunindo uma grande soma de evidênciâs, trâduzidas na
presença e alinhamento de blocos, quebras topográficas, con

-7t ras tes de pa d rão fotogeoló9ico, I i nhas topográficas retil í
neas e, principalmente, presença verificada no campo de ro
chas d i fe ren tes em um e out ro la do do suposto contato, e o
I'inferidort, este caracterizado quando das passagens gradati

vas entre diferentes t¡pos I itológicos e nos casos em que
faltaram elementos seguros para locação dos limites
desses
tipos, Pode-se est¡mar o erro absoluto em mais ou menos 30m
pêra os contatos dito "observados", e em I00 m e até ma is,
pa ra os trinferi dos".

A maior parte do vocabuìãrio cientÍfico usado ne:
te t raba I ho é de uso rot Ìne Ì ro nas geociências, d ispensando,
assim, maiores explicações. Com relação ã classificação m!
neralógica e textural das rochas metamórfìcâs e termos cor
respondentes, seguíu-se IJILLIAMS et aL. (1954); d"rt" mesmo
t raba lho, foram util ¡zadas as descrições e os nomes corres
pondentes das texturas das rochas ígneas, No tratamento das
feições estruturais, adotou-se, de modo geral, TURNER e
!,Erss (r963).
Da iniciativa

de autores îsolados e organisnos

de

âmbÌtos nacionais e internacionais, têm resultado, ultimamen
te, alguns sistemas de classîficação e nomenclaturâ relatívê
mente simplificados e uniformízados, que interessam a algu
mas áreas das geociências, particularmente ã petrologia. No
presente trabalho, alguns desses sistemas foram adotados: o
de I'IEHNERT (1g68) para os mîgmatitos, do IUGS (1973) para a
classificação modal das rochas plutônìcas, e o de SPRY (1969)
Para as rochas supostamente resul tantes de metamorfismo dinâ
mico,

3.

TRABALHOS ANTERIORES

¡¡ão

E

GEOLOGIA REGIONAL

é intenção do autor real izar, neste capítulo,
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e completa revisão bîbliográfica sobre o
pré_cam
briano paulistai em primeiro ìugar, porque vãrios autores se
rão citados durante a discussão dos assuntos perti nentes e,
em se gun do, porque há maior interesse em se destacar os trg
balhos mais importantes, e os que estão ligados mais de peI
to ã região de Guararema-Salesópol ís.
A década de J0 marcou o inÍcio do aparecimento de
trabalhos abordando o tema. Neste sentido, cabe citêr MORAES
REG0 (1933), que investigou rochas epimetamórficas, definÌn
do a Série São Roque, e discutiu seu re ìac ionamen to com âs
rochas do Complexo Cristal ino, estas últimâs supostamente âd
mi tidas como arqueanâs; a Série São Roque foi assumida como
de idade algonquiana, correlacÌonável portanto ã Série Açun
uma nova

gui.

Vale lembrar que uma',série de São Roquerr e uma ',sé
ríe de São Franciscou já haviam sido definidas, sem qualquer
conotação estratigráfica contudo, por 0LIVEIRA e G0NZAGA DE
CA|4PoS (1889); OLtVEtRA (1925) destacou dois conjuntos lìto
lógicos no pré-cambriano paranaense: os e p i me t a mó r f i c o s , ca
racterizando a Série Açungui, e as rochas gná is s icas,
înte
grantes do Complexo C.r¡stalino.
As possíveis unidades componentes do pré-cambriano,
e suas l¡tologías, foram ainda examÌnadas por FRANCO (1g55) ,
que descreveu e.d¡scutiu a gênese dos migmatitos da região
do Guarujá, SP. COUTINHO (1953) mapeou geologicamente a re
gião do Jaraguã, sem distinguir qualquer continuidade entre
as rochês do Complexo e as epimetamórficas locais, que enqua
drou dentro da Série Açungui, Em 1956, FRANCO abordou nova
mente o tema migmatitos, estudando desta vez as ocorrências
da zona oeste paulistâna. C0RDANI et aL. (1961) investiga
ram ê geologia da região do Jaraguã, descrevendo a ìitologia
e as estruturas, bem como propondo para a Série São Roque um
modelo evolutivo semelhante ao fornecido por COUTINHO (1953);
os anfibol itos desta mesma área foram estudâdos em detalhe
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por

(t962) , GottES et aL. (t964) e Go¡,tES (197t )
, atri
buìndo-lhes uma origem ortonetamórfîca. Em 1963, o lnstituto
Geogråfico e Geológico publicou novo mapa geológico ao milio
násimo do Estado de São paulo; o seu boletim êxplicatìvo cir
culou em 1964' destacando-se sobretudo os capÍturos de auto
ria de KNECHT sobre o pré-cambriano e de ALMEIDA sobre os as
pectos geomorfoìõgicos do Estado, HASU I et aL, (lgeg) , d"g
crevendo a geologia da ãrea noroeste da Capital, propuseram
um modelo evolutivo local não essencialmente diferente daque
le até então conhecido; sugeri ram, também, a manutenção do
nome Grupo São Roque. pETRI e SUGUTO (t969) estudaram deta
lhadamente as caracterÍsticas sedimentares das rochas do Gru
po Açungui no Vale do Ribeira. MELCHER et aL. (l97Ð publ i
caram trabalho geológico sobre área superior a
l6 000 km2,
que abrange, pratìcamente, o Vale do Ribeira; nesse trab¿
lho, foram defi n i das as I itologias e estruturas, e dado a
púb¡îco um resumo geocronológico dos eventos regionais.
0s problemas I Ìgados ã estratigrafia e geocronologia do pré-cambriano, tanto dos Estados de São paulo como
Pa ran á, a lém de abo rdada em parte junto aos t raba I hos previa
mente referidos, foram, também, especificamente discutidosem.
várias outras pubtìcações. BTGARELLA e SALAMUNT (1956,ì95g)
propuseram a divisão do Grupo Açungui no paraná em três Fo!
mações, que são assim definidas: Setuvê, Capiru e Votuvera
va, es ta última ocupando o topo da seqUênc ia. CORDAN I e BIT
TENCOURT (1967), HASUI C HAI4A (I972) C CORDANI C
KAI,JASHITA
(1971) f¡zeram um estudo ,geocronoló9ico das rochas do Grupo
São Roque - Açungui . t4ARtNt et aL. (1967) , baseados na f"I
ta de dete rmínação estrôtigrãfica dessas rochas, propuseram
a mudança do termo Série para Grupo Açungui; descreveram a
G0r,rES

Claras, sotoposta ã Formação Votuverava, e
discutiram a real posìção da Formação Setuvâ. FUCK et aL.
(,|97¡), estudando a geo log í a do leste pa ranêense, dîstingui
ram o Complexo Cristal¡no, que inclui gnaÌsses e migmatitos,
e. a Formação Setuva, como mais antigos que o Grupo Açungui.
Formação Äguas
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As abordagens sobre o problema dos contatos entre
as epimetamórficas (erupos Açungui e São Roque) e o Complexo
Cristalino mereceram igualmente destaque especial na litera
tura. M0RAES REG0 (1933) referiu-se a contatos não nítidos,
gradacionais ou com granitos interpostos entre as duas unida
des. \4ELFl et aL. (1965) ¿escreveram passagens graduais dos
Por
ectinitos para os migmat¡ tos na região sul do Estado.
sua vez, MARINI ¿t aL.(1967) pronuncïaram-se a favor de co!
tatos de falha, embora havendo similaridade de estruturas e
grau metamórfi co ent re as rochas adjacentes. HASU I et aL.
(lg6g) atribui ram os contatos também a falhas, o mesmo fazen
do c0UT I NH0 (lglz) . MELcHER ¿ t aL. (1973) confi rmaram a I gu
mas passagens graduais no Vale do Ribei ra; além disso, cita
ram discordâncias angulares entre as Formações Setuva e Capi
ru, muito embora tivessem se referido a contatos por falhas
na maioria dos casos.
Trabalhos de ma i or fol ego e de i mpl i cações di retas
ã geologi a da área em apreço têm s i do real i zados com mai or
freqUênci a nos úl t i mos anos .
(1972) praticamente i naugurou os estudos
petrológicos mais aprofundados e mais amplos, tanto das epi
como
metamórficas e das gnáissicas do Complexo Cristalino,
das rochas grani tõi des do munï cípío da Capi tal ; defi ni u as
litologias parcialmente sob o aspecto químico, alcançando vá
ori gi
ri as concl usões quanto ã natureza de al gumas rochas
es
na i s; apontou os grandes fa I hamentos, bem como ana I i sou
truturalmente a årea, concluindo por uma estrutura sinclinal
tectô
para o Grupo São Roque, sendo que este fari a contato
nico com as rochas do embasamento; finalmente, estabeleceu as
condições aproximadas de pressão e temPeratura vi gentes du
rante o metamorfismo regional e conseguiu também definir par
cialmente um zoneamento mineral e o grad¡ente metamórfico.Se
gundo ainda esse autor, o Grupo São Roque seri a correlacioná
vel ã formação Votuverava de B I GARELLA e SALAMUN I (1956,1958).
C0UTINH0

-ilHASUI ('l 973) apresentou amplo trâbalho sobre a tec
tôn i ca de áreas a oeste da cidade de São pau I o. Nes se trabâ

Iho, introduziu duas novidades nos estudos: a criteriosa anã
lise estrutural, apoiada também nos aspectos microscópicos,
fundamentando a regional ização dos dados, e o emprego de uma
novâ nomenclâtura para as rochas migmatíticas, baseada na
ob ra de HEHNERT ( 1968) . Em seu traba lho HASU I (1973)
cog
cìuiu por uma evolução polifásica desse trato da Faixa RibeÌ
ra, tanto no tocante ao metamorfismo, como relativamente ãs
deformações. Mapeou e descreveu a litologîa da região, col
cluíndo, com base em feições geológicas similares e
dados
geocronológicos, pela junção do complexo cristâlino e epime
tamórficas em uma única unidade, o Grupo Açungui; una primei
ra fase de dob ramento e de metamorfi smo teria afetado somen
te os blocos a sul da ãrea, para, em seguida, todo o corrj un
to evoluir igualmente. A grosso modo, conseguiu delim¡tar
tratos que corresponderiam ãs Formações Votuverava, Capiru e
Setuva de BIGARELLA e SALAMUN I (t956, I958) e HENNIES et aL.
(t967).

(l!/l)

apresentou o trabalho mais expressivo
sobre a geología da ãrea em estudo, maÌs precisamente abor
dando a região situada a sudoeste de Biritiba Mirim.
Esse
autor mapeou ampla faixa perpendicular ao I itoral, cujos I i
mites pãssariam a .norte, pela Serra do ltapeti, a leste,pou
co além de Biritiba Hirirn, e a oes te, pel a localidade .de lu
peba. No seu trabalho, a I i tologia é descri ta com certo de
talhe petrográfico e, por sua vez, agrupada em duas unidades
maiores: o Complexo Suzano e o Complexo ltatinga, separad s
pelo Falhamento de Cubatão; dentro do Complexo ltatinga, as
sinalou outra I onga faixa de transcorrência, a Zona Cataclás
tica Freires. As condições de metamorfismo estabelecidas são
RIDEG

correlacionãveis ãs fornecidas por COUTtNH0 (1972), isto é,
subfácies s i I I i ma n i t a - a I ma n d i n a - o r t o c I á s i o da fác ies anfibo
I ito e s ub fác ies estaurol ita-almandina da fác ies almandina
anfi olìto, da série facial Barroviana (UINKLER, 1967); rard

-
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neste caso defÌniu-se um gradìente NW-SE e, ao pé da Ser
ra do Mar, assìnalou-se uma ocorrêncÌa de rochas granulÍti
cas. RIDEG ( | 973) anal isou quimicamente feldspatos das ro
chas granitó¡des e, com o auxílío do termômetro de fe'l dspa
tos, obteve dados de temperatura compatÍveis com as
condi
ções faciológÌcas preconizadas e coerentes com os dados de
C0UTINH0 (1972); com o propósito de melhor siruar e correla
cionar as rochas granitóides, efetuou aínda a determinação
da triclinicidade em microclínios, com os dados contudo reve
lando-se pouco conclusivosi anâì isou também de forma exten
sa, a evol ução pol i fás i ca das rochas I oca ís , enquadradas no
Comp I exo Crîstal ino.
bém

74) es rudou ampla faixa, que se inicia
a sul da capital e vaÌ até Santos, abrangendo a Serra de Cuba
tão. Seu trabêlho obedeceu moldes semeìhantes aos de HASUI
(1973), tendo estabelecido para essa região mais um bloco a
sul do Bloco Juqui tiba. Nesse trabalho, referiu-se a núcleos
pré-Açungui, e def ìniu mais de uma fase de migmatÌzação.
SADot{SKl ( l9

ção aos t raba I hos referidos at rás, a I guns ou
tros, de carãter mais localizado, foram também executados.
KNECHT (1964), no capÍtulo que lhe coube no Bol et im
4l do lGG, descreveu suscintamente algumas secções geológi
cas ¡deêlízadas da área.
Em ad i

(1966) relataram a perrografia
suscinta e îdades radiométricas de granitos da região de I'to
gÌ das Cruzes - Taiaçupeba. Determìnações Rb86,/Sr87 no]
granitos forneceram uma idade de 635 + \5 m.a., enquanto que
de re rmi nações K40 /A r40 indicaram uma io"o" o" 460 + l5 m.a.,
sem dúvida caracterizando o fechamento do sîstema para a rgônio.
VAND0R0S

e

FRANC0

e 0LIVEIRA (1968) investigâram a sil ícifi
cação e turmalinização de xistos da mesma região; em l!6!,pu
blicaram trabalho sobre a geologia e a petrografia das
ro
VAND0R0S

_
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chas da reg i ão de Ta iaçupeba, cons t i tu Ída por metêssed Ì men
tos, granitos e sedimentos recentes¡ atribuiram os processos
de silicificação e turmêlinização ao corpo grânÍtíco mapeado,
tendo as soluções ricas em silício e boro se infiltrado atra
vés de fendas associadas a falhamentos e levantamento regio
nal de idade 460 + l5 m.a.

MtNl0Lt (1971) dívulqou uma série de idades radiomé
tricas obt¡dâs em amostras coìetadas ao longo da rodovia pa
ra i buna-Caraguatat uba.

pAIVA FTLHO

et aL. (1972) publ icaram levantamento
geológico das áreas de interesse para a implantação das b"I
ragens dos rios Biritibê Mirim e Jundiaí_
Nos últimos anos, foram efetuados vários trabalhos
geológicos localizados de geologia de engenharia, muitas ve
zes reunindo dados de geofís i ca e sondagens, a maíor pa,.te
deles executada pelo lnst¡tuto de pesquisas Tecnológicas de
São Paulo, mas a cujos resultados se tem difícil
acesso. J.
It.V. C0UTlNH0, em ljJJ, percorreu também as vizinhanças de
Sabaúna, porém, mais com o prop6sito de coligir subsÍdios pa
ra o mapa geológico do Estado de São paulo, na escala
ì:1.000.000.

foî ressal tado o aspecto contrastante dos
doìs grupos litológìcos em que se divìde o pré-cambrìano pau
lista, desde a divisa do Estado do pa raná até pouco além da
Capital. Por um lado, rochas me t a s s e d ì me n t a r e s t íp icas, com
predominância de metâclãsticas, e, por outro, urn complexo de
rochas gnáissicas e migmatíticas, com mãrmores e quartzitos
praticamente ausentes. Corpos plutônicos, principalmente sin
e tardi-tectônicos, cortam ou se acomodam ãs estruturas re
gionais de direção nordeste, sendo raros osposÍcionados como
pós-tectônicos; a estes últimos corpos se associa pegmatiza
ção intensa, ãs vezes com interesse econômico, como nâs re
gÌões de Perus, Santo Amaro, MogÌ das C tuzes, Santa Branca,
etc. As informações geocronológicas até agora obtîdas reve
Seräpre
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lam, em lìnhas gerais, o seguinte quadro evolut¡vo

et aL.,

(MELCHER

1973)z

650 m,a,
650

m.

e.

- sedimentação
- fase orogenética principal e

intru

sões s intectônicas

a.
540 m.a.

600-650

m.

500 m.a.

- i n t rusões t a r d ì - t e c t ô n i c a s
- intrusões põs-tectônicas
- levantamento e resfriamento

Este quadro corresponderìa ao desenvo'l vimento de
um o rtogeoss incl íneo, com o craton a noroes te evol uído em um
único ciclo (C icl o Brasil iano) .
E de se notar a não distinção geocronológica entre
as rochas dos chamados Compìexo Cristalino e Grupo Açungui-São Roque. 0 problema crucial do contato entre as duas en
tidades ainda não foi definitivamente resolvido: casos há de
passagens graduais, outros de superposíção angularmente d¡:
cordante, porém, na maioria das vezes, o contato é feito por
fa I has ou zonas cataclãsticas,
Ao que parece, as rochas do Grupo Açungui-São Roque
estariam p rese rvadas em b I ocos rebaixados pela aç ão de
fa

lhas inicialmente transcorrentes, ou, eventualmenter
êrn
núcleos sinclinoriais a I on gados , não havendo, con t udo, bases
para separá-las das rochas do Complexo Cristalino. A anál!
se do metêmorfìsmo e das estruturas levadas a efeito separa
damente em vários blocos têm conduzido a esquemas evolutivos
complexos e semelhantes, sendo que a fase inicial de metamor
fismo e def orrnação não teria atingido as rochas tidas como
do Grupo São Roque, pelo menos em área a oeste da Capítal,nê
qual o Complexo e o Açungui são unidos sob a designação gené
rica de Grupo Açungui.
Sistematicamente, tem sido determinado um gradiente
metamórfico crescente para sudeste, concordante com o senti
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do da polaridade do suposto geossincl ina'l . As condìções me
tamórficas foram descrítas como compatíveis com a da série fg
cial Barroviana, idéia apoiada princÌpalmente na ausência,ou
presença restrita e duvidosa, de cîanÌta; essas condições va
riariam ent re as rei nantes na fãcies xistos ve rdes , junto ãs
me t a s s e d ¡ me n t a r e s , até ês da subfácies sî lI imanita-almandina-o rtoc I ás io da fác ies anfibolito nas rochas xistosas
mais
grosseiras e mais intimamente associadas às variedades gnáis
sicas e migmatíticas. Núcleos apresentando câracterísticas
de fácìes granulito e, eventualmente, idades superiores ãque
las re lacionadas, fo ram encontrados, sobretudo no I itoral,pa
recendo tratar-se de restos de um embasamento t'pré-Açunguit'
remobil izado.

0s últ¡mos eventos relacionados ã evolução do geo:
sincl inal,que se acham fartamente registrados, foram os de
transcorrência; estes faìhamentos cortam granitos pós-tectô
ni cos e são recobertos por sedimentos do Grupo Tub a rão,
rg
zão pela qual I hes são atribuÍdas i dades ent re 500 e 280 m.a.
Em tempos juro-cretácicos toda a Faixa RÌbeira foi
âtingida pela reativação Wealdeniana, ocorrendo então a colo
cação de corpos intrusivos básicos e alcalinos. Novas reêti
vações parecem ter tido lugar desde o Terciário Superior, ha
vendo indícios de fracas movi mentações recentes, Provavel,men
de
te no Plioceno deu-se a formação das fossas tectônîcas
São Paulo e do Vale do Paraíba, que foram concomitantèmente
assoreadas; na Bacia de São Paulo, ocorrem rochas litologica
mente correlacionáveis somente à secção superior do pacote se
d¡mentâr da Bacia de Taubatá, possuíndo esta última uma espes
sa seqUêncÌa inferior.

4.
ALMEIDA

GEOMORFOLOGI A

(1964) descreveu, em trêços gerais, as feÌ

-r6ções geomórficas do Estâdo de São paulo, propondo uma compar
timentação adotada por muitos autores e uma evol ução geomor
fológica ainda hoje objeto de controvérsias. Seu quadro reú
ne cinco provincias, es tas, por sua vez , subdivididas em di
versas zonas; d uas dessas provÍncias eng ìobam os terrenos pré-cambrianos, com a áreê de Salesópolis-Guararena situando-se em uma delas, a Províncìa Atlântica (província l). Esta
consta de onze zonas, das quai s apenas duas i nteressam
ã
area em questao, as zonas I (planal to paul istano) e 2 (pla
nalto do Paraitinga). 0 limite entre essas zonas âtravessa
a ãrea es tudada, coincidinco com o divisor das baci as
dos
rÌos Tietê e ParaÍba.
base em ALtlEIDA

i r - s e - i a que

a referida
provÍncia se caracteri za por um relevo suavizado e presença
de espesso manto ìntempérico, ressaltando-se sobretudo o con
dicionamento I itológico e estrutural da drenagem e das fo,
mas topográficas. As cotas måximas compõem certo subnivela
mento dos interflúvios maÌs resistentes a 1050-1J00 m, su:
tentados por rochas gran¡tóides e quartzíticasi subnivelamen
tos restrítos aos domín ios de cada bac ia hidrográf ica
são
também verificados entre 800 e 1000 m, Ìnclinando-se para ju
zante e para o eixo dos co leto res principais. As amplitudes
locais não ult rapassam 100 m, chegando a 300 m na alta bacia
do P a r a i b u n a - P a r a í t i n g a
0 Planalto Paulistano apresenta morros e espigões
de altura modesta, com perfis convexos e vertentes ravìnadas;
a amplitude localizada âtinge 100 m, e as altitudes
variam
entre 715 m, nos nÍveis de base, a leste de São paulo, e !00m,
nos cimos mais altos. Granitos e gnaisses sustentam a Serra
do Mar, penet rando no planalto ã altura das nascentes do Tie
tê; formam também corpos i solados, que se destacam na topg
grafia. Com relação ã d re na gem, chama a ê tenção a largura
exagerada das várzeas prìncipais, que excedem em muito
as
drenagens atua is.
Com

I

(I964

)
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Toda a porção sul da área em estudo, a partir de uma
I inha h ipotét ìca un ìndo as local idades de Sênta Cêtêrina-Ser
rote-Serra dos l.lonos, pertence ã zona descrita, caracterízada pela presença de rochas granîtóides e migmatíticas e au
sênci a de xîstos.

parte da área, as altitudes varÌam entre 750
e ll00 m. A leste de Serrote e Alegre, os cimos se nivelam
entre 800 e 900 m, raramente ul trapassando esta úl tima cota;
pa ra leste, nas vizînhanças de Salesópolis, da Serra dos Ho
nos e na borda sul do vale do Tietê, os interfl úvios se elg
vam a mais de 900 m, atingindo, na Serra dos Honos e na loca
lidades chamada Freires, ll00 m; estas cotas decrescem para
oeste-sudoeste, paralelamente ãs estruturas regíonais, e pg
ra norte, em d i reção ao rio Paraíba. 0s vales situam-se em
alti tudes compreendidas mormente entre 750 e 800 m.
0 níveì de base regional é controlado peìos
rìos
Tîetê e ParaitÌnga ll, ambos com densa meandração, perd ida
em ampla várzea. 0 Tietê inicia sua vãrzea ma¡s expressiva
a partir da Usina da Light (Foto l), local onde sofre
uma
queda de 90m; à montante, em cotas superiores â 860 m, seu
al to curso vaÌ gradati vamente se tornôndo encachoei rado, em
bora localmente ainda existam várzeas; à ¡uzante da queda,
em altitutdes próximas de 770 m, inícia-se a conhecída plg
nÍcie do T i etê, i n interrupta até Barueri. 0 rio Pareitinga
ll , também dono de ampla várzea quase quilométrica, desce
co!
de 780 m, na eltura de Salesópolis, até 740-750 m, nâ
fluêncía com o rio Tietê. Em uma extensão de aproximadamente 20 km, os doîs rios não descem maîs que 40 m. Resta ainda
a dizer que ambas as vãrzeas penetram e se rami fìcam, atra
vés de vales estreitos, na morraria vizinha, alongando-se ãs
Nessa

vezes qui lometri camente.

É interessante notar que, a não ser peìo amplo re
baixamento do vale do r¡o Paraitinguinha, ocupado por metas
sedimentos, as altítudes superiores a 1000 m das vizinhanças

-r8de Salesópol is praticamente se continuam até a Serra dos Mo
nos. Da Serra dos Honos pêra norte, para dentro do
corpo
granítico de Santa Eranca, tem-se novamente um rebaixamento
gradual até o rio Paraíba. 0 vale do r.io paraitinguinha acom
panha fortes lineamentos fotogeológicos, provavelmente ì Ìga
dos a falhamentos, suposição esta reforçada pela presença de
metassedimentos nas bordas merídionais da serra citada.
A drenagem em geral apresenta pa d rão pouco defin ido,
com caracte rísti cas dendríticas, e tendência a retângular e
paralela. 0s maíores cursos d'água, tânto o Tietê, o Parai
tinga ll , como seus tributários di retos, têm di reção este-nordeste, paralela ãs estruturas (xistosidade, falhamentos
e contatos I i tológicos) regionaÌs, podendo ser chamados sub
seqUentes; esta dispo.sição obriga muitos tributários dos do¡s
maîores rios a quebras bruscas de di reção, formando ãngulos
re tos . Parte desses tributãrios e a d ren agem subsîdiária não
se acham bem caracterizados, uma vez que as estruturas são
subverticais, condicionando-se, não obstante, a um fraturamen
to definido, de d i reção no rte-noroeste. Es ta drenagem é es
paçada entre si de 0,5 a 2 km, ocupando vales es t re Ìtos, ora
pouco maîs amplos, na dependência da litologia, das cotas dos
interflúvios e da proximidade dos coletores pri.ncipais.

0s interflúvios são espigados, ret i I lneos ou sinuo
sos, mas quêse sempre compartimentados em topbs arredondados
e estrangulados, ora mêÌs estreitos, ora mais amplos, elevan
do-se a 80- 120 m dos vales vizinhos. A es ta s i t uação corres
pondem vertentes convexas, com as formas dos morros podendo
ser descri tas como arredondadas em perfil, porém, freqUente
mente com alta decl ividade. lsto se deve aos vales estreitos
e, f reqllentemente, ao reentêlhamento general izado; são co
muns pequenas gargantas com 5 a l0 m de profundìdade, de cujas
bordas se iniciam diretamente as vertentes.
Na faixa divÌsorâ entre os rios Tietê e Paraitinga
ll , a oeste de Alegre, bem como nas redondezas de Birit¡ba
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rim, observa-se um relevo mais suavizado. A drenagem se
espaça e dominam as colinas suavemente arredondadas, ampìas,
com os desníveis locais não ultrapassando 50 m. A
borda
norte da vârzea do Paraitinga ll é mais ou mehos âbrupta,e
ambas as bordas da várzea do Tietê são suavÌzadas, exceto nos
locais onde esta se aproxima do Granito Cruz do Alto.
Com relação ainda ã primeira metade da área, resta
chamar a atenção parê três fatos de certa importância geornor
fológica: a) presença generalizada de terraços pouco espessos,
quase sempre com cascalheíra basal, soerguÌdos de l0 a 20 m
relativamente aos cu rsos d, ågua próximos; b) o fato de muit.os
tributários dos dois maiores coletores apresentarem-se, em
seu baixo curso, seccionados por quedas d'água, a pequena dis
tâncîa de sua foz; essas quedas, como no caso do vale do pa
raitinga I I , chegam a formar uma verdadeira I inha de cachoe¡
ras; c) a não constatação de ravinamentos general izados, e:
corregamentos ou cicatr¡zes recentes, ou mesmo indícios inso
fismáve ís de r¡creep'r.
No tocante ã área drenada pelo rio paraÍba, e perten
cente ao Planalto do Paraitinga, foram igualmente extraÍdas de
ALt4E I DA ( 1964) as i nformações que se seguem.
Hi

Esta zona, depri mi Ca de 200 m com rel ação ã anter ior,
é drenada pelo rio Paraíba e seus formadores (Paraíbuna e pa
raitinga l), desde Guararema até as faldas da Serra da Bocai
na. T rat a- se de um planalto cristal ino de estrutura comp I exa,
apresentando um quadro de mar de morros e longas serras longi
tudinais. Suas a I t itudes atingem 1300 m, decrescendo para
oeste-sudoeste, com ampl i tudes de até 200 a 300 m, sendo dre
nado pelos rios jovens adaptados ãs estruturas. Apresenta es
pigões de tendência geral este-nordeste, com cimos elevados
e s inuosos, de abas lobadas e des fe i tos em morros e colinas
suavizadas, com vertentes plissadas por êntîgos ravinamentos
e deslisamentos do regolíto. 0corre subnivelamento dos al
tos a 850-900 m, na altura de Paraibuna, que gradativamente
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se eleva em direção ã Cunha, quando o relevo parece montânho
so, de vâles estreìtos e sem planícies.
Na reg ião em pauta, o domÍnio do planalto do parai
t¡nga tem seu início a partir da linha imagináríê Santa Cêta

rina-Serrote-l'ionos, esta coincidente, em boa parte, com um
contato litoló9ico: rochas granitóides, a sul, e xistos,
a
norte, Tal limite coincide também com âs altitudes dos cimos
igua is ou s upe r io res a 800 m, pa ra sul, e inferiores a g00
m,
para norte. Essas altitudes decrescem gradativamente em di re
ção ao rio ParaÍba, ou melhor, para norte-noroeste. Este río
acomoda seu curso en ampla faixa deprimida, que se pode visua
I izar através da cota de 700 m, alinhada segundo uma di rg
ção

es

te-nordes te,

p as s

ando por

San

ta Branca e paralela

ãs di

s geol6gicas locais.
0 rio ParaÍba, desde a represa de Santâ Branca até
Guararema, tem um curso praticamente horizontal, a uma alti
tude de 570-580 m. Este intervalo defÌne o nível de base lo
cal; contudo, seus afluentes maiores,o Ribeirão dos Monos e
o Ribeirão Putim, determinam um subníver mais erevado. Ambos
os rîbei rões têm seus cursos quase que inteiramente dentro
da cota de 700 m, e só muito próximo ao paraíba, ao vencerem
o alinhamento dos 700 m citado anteriormenter prêcipitam_se
de 100 m. Este subnívelamento foì permitîdo pela presença
de corpo gran itóide de Gr.¡ararema, e por comprovada zona de
falhamentos mais ou menos coincidente com o alìnhêmento d":
crito; como decorrência, são muito comuns as várzeas, às ve
zes amplas, em quase todos os pequenos cursos dtãgua, suspen
sas de mais de 100 m relativamente ao rìo paraÍba.
Em quase toda a zona, a drenagem está mai s carêcte
rizada no sentido de um padrão retangular, embora um tântode
formado. Condiciona-se, igualmente, ã xistosidade,
conta
tos litológicos e falhamentos, todos de direção este-nordeste, bem como aos fraturamentos de dí reção norte-norÕeste.
reçõe

.

0s interflúvios são alongados principalmente

segun
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do a direção este-nordeste, mas repartidos e lobados segundo
as fraturas. Entre os dois braços do paraÍba a s ituação 5e
inve rte, com aqueles se a longando segunclo as frêturas,porém,
se repartindo em cimos isolados por depressões perpendiculares. 0s desníveis chegam raramente a 100 m, situando-se em
geral ao redor de 80 m.
Na área ocup ada pelo Gran ito Santa Branca, o pad rão
de drenagem ë dendrÍtico, sendo que os maíores cursos d'água
podem se apresentar s u b - p a r a I e I a me n t e uns aos out ros , condi

cionados â extensas fraturâs de direções êo acaso (Foto 2).
0bserva-se nítida acentuação do relevo, e o corpo se separa
em doi s mac i ços se r rânos , sepa rados por vale ret i I Íneo de di
reção aproximada nordes te.

As vertentes são, de um modo geral, mais d¡st¡nta
mente convexas e meis s uavi zadas que as descr ¡tas anteriormen
te, mas mesmo assim conservam-se relativamente íngremes. Es
te caráter se acentua nas vertentes dos vales norte-nordeste
condicionados ãs fraturas, havendo casos em que uma vertente
pratícamente se inicía ao pé da outra. A configuração geral,
principêlmente nas proximidades de Santa Branca e do Rio paraÍba, jã é semelhante a um mar de morros, surgíndo esporâ
dicamente as formas típicas de meia laranja.
Ao contrárìo da anterior, nesta faÌxa jã podem ser
observados alguns ravinamentos e escorregamentos, estes ain

da

ra ros

.

Finalmente, resta chamar a atenção para a
despro
porção existente entre o vol umoso rio Paraíba e sua várzea,
praticamente inexistente; em boa parte do seu curso, o Paraí
ba tem uma dês margens encostadas no crístal ino fortemente es
culpìdo, o inverso ocerrendo no caso dos rios
Paraitinga
ll e Tietê.
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5.

LITOLOGIA

Duas faixas cataclásticas dividem a
porções, que reunêm rochas de características

área em três
distintas, Tal
constatação levou ã tentativa de se estabelecer um esquema
mais inteligível de apresenteção dos dados, admitindo, assim,
a divisão da área de trabalho, particularmente quanto å l¡to
logia, em três faîxas. Estas são aquî designadas,provisoria
mente, de Faixâ Norte, Faixa Central e Faixa Sul.
Aci ma de tudo, essa dîvi são é uma forma de apresen
tação e, ã exceção da I itotogia (e conseqtlentemente a fisio
grafia) e do grau metamórfico mais elevado a norte, não há
outros critérios fundamentêdos que presentemente a justifi
quem. Este procedimento não é novidade nos trabalhos sobre
o pré-cambriano paul ista, variando apenas em alguns detalhes
(courlHto, 1972; HASUt, 1973; RIDEG, 1974 ¡ SAD0t/SKl, 1974),
Em alguns casos, a divísão em blocos foi também justificada
estruturalmente e, tentativamente, por correlação estratigrá
fica (couTtNHo, 1972; HASUI, 1973).
Neste t raba I ho, o termo bloco acha-se substituído
pela palavra faixa, uma vez que não se constatou a inexistên
cia de outros grandes falhamentos subdividindo ainda mais a
área, e conseqllentemente, aumentando o número de blocos teq
tôn i cos poss Íve is.
A zona blastomí lonÍtica de Guararema-Santa Branca
(Paraibuna ?), chamada simplesmente de Falhamento de Guara
remâ, separa as Faixes Norte e Central. Na Faixa Norte, pre
dominam gnai sses, ocorrendo ainda xistos e migmatitos subor
dinados, que correspondem ãs rochas locais de mais alto grau
metamórf¡co¡ como os blastomi lonitos ocorrem ao longo de vá
ríos alinhamentos p16ximos e paralelos, cortando rochas PeI
Faixa
tencentes ã faixa, estão também aqui incluÍdos. Na
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central, predominam xistos e gnaisses ¡ntercalados, além dos
corpos granitõides. 0 seu limite inferior é o Falhamento do
Paraitinga I l; contudo, uma vez que essa zona cataclástica
parece incluí r xistos, e que as amostrês cataclásticas exami
nadas pertencem ãs rochas grani t6i des da Fai xa central , esse
falhamento será descrito dentro desta última. A Faixa sul
apresenta gnaisses porfi roblásticos,mi gmatitos e grani tóides,
além de incluir a extensa vãrzea do rio Tietê.
5.1. Faixa Nonte
Esta faixa, gue acompanha o curso sul do rio paraÍ
ba entre Guararema e santa Branca, apresenta as característi
cas mais pecul iares da área. A maior parte das amostras xis
tosas exami nadas contém s i I I i man i ta, semp re bem formada, em
maior ou menor quantidade. Grandes lineamentosr âo longo dos
quais são encontradas rochas blastomi loníticas, compl icam so
bremaneira a investigação das rerações entre as diferentes ro
chas; por sua vez, essa di ficuldade ã
pela presença
"gravada
de dobramentos em escalas diversas, bem
como pela extrema pg
breza em af loramentos e rochas frescas na porção situada en
tre os dois ramos do rio Paraíba.
As di versas rochas foram agrupadas em x stosrgnaís
ses bandados r mi gmat ¡ tos com estruturas
e
"scho len¡r
lrschlieren¡re sedimentos da vârzea do paraíba; as intercal
a
ções, obvi amente subordi nadas, e as vari ações dos tipos prii'
ci pai s são descr i tas dentro de cada um dos grupos acima.

A del im i tação da porção sul (zona cataclástica) des
sa faixa viu-se d if i cul tada em pontos onde o falhamento cor
ta os xistos, e o nde as rochas xistosas, di fe ren tes po rém,
aparecem em um e outro lado dos lineamentos . Embora indica
das no mapa geo I óg i co, as rochas dessa faixa são descritas den
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tro dos gna ¡ s ses bandados.

5.1

.1.

Xi

stos

.
faixa:

Estas rochas ocupam duas porções subordinadas da
uma delas encostada aos blastomilonitos e filonitos do
Falhamento de Guararema, e a outrê si tuada no extreno nordes
te da área; ocorrem também em afloramentos ísolados em rneio
ãs outras l itologias.
A porção mais extensa faz, a norte' contato com os
gnaisses bandados, tendo sído verificadas passagens Eradati
vas de um a outro tipo; parte aindâ de seu limite norte deve
estar interrompido por falhamentos subordinados ãs zonas ca
taclásticas principais; em outros pontos' essas rochas estão
èncobertas pelos sedimentos da várzea do rio ParaÍba. A sul,
os xistos acham-se interrompidos pela faixa principal de blag
tomi I on i tos , que, em a I guns I uga res , dão lugâr ê filonitos,
que passam ou se intercalam a rochas xistosas aparentemente
norrnais. 0 outro trato de xistos, local izado no canto nol
deste do mapa, passa gradativamente a migmatítos e gnaisses,
ê oeste-sudoeste, e aos gnai sses bandados a sul '

afloramentos' os xistos apresentam aspecto ma¡s
ou menos homogêneo e cores variadas face ã decomposição in
tempérica. São rochas bem fol iadas, com a xistosi dade, mer
gulhando forte parâ o norte, variavelmente ondulada e ocasio
nalmente dobrada em escala meso e mícroscópica. Quando ba!
dados, este aspecto se deve a intercalações subordinadas,cen
tímétricas a decimétricas, pegmatóides ou gnaissõides.
Uma inspeção mais cuidadosa revela tratar-se de mi
ca xistos quartzosos, de granulação fina a médie' com al99
mas amostres trazendo porfí rob I astos de granada e muscovita.
Bolsões fusíformês de cores claras' subcentimétricos â cen
Em
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timétricos, que, ã primei ra vista, poderiam ser tomêdos por
fel dspato, correspondem em real idade a muscovi ta fi na ou se
rícíta e, ãs vezes, sillinanitê.
Foram poucas as secções delgadas conseguidas, cog
plementando-se o estudo mineralógico com material lavado e
peneÌ rado, proven¡ente de amostras al teradas,
Huscovîta é o mineral predominante, seguido de bio
tita, quartzo e pequenas quantidades de sí I I imanita e grana
da (tabela l). Feldspatos são raros e acessor¡amente compa

zircão, t¡tanita, apatita, opâcos e turmalina de orl
gens incertas; como produtos secundários, tem-se clori ta, se
ricita e p rováve i s argi lo-minerai s.
recem

TABELA

Anål

ises

modai

I

s de xi stos da Fai xa Norte
79

37

¡uscovita

38

4r

35

B¡otítê

48

33

¡r4

30

22

r9

20

tr
\

tr

40

2

l0

Quartzo
l.'las

sas

I'licrocr is ta I i nas
*
0utros

*0utros: principalmente s il I imanita e granada, além
de peq uenas q uan t i dades de clorita, turmaI ina, zircão e opacos nas âmos t ras 20 e 23.
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A muscovitê, em placas bem formadas de dimensões
entre 0,2 e 0,6 mm, podendo atingir 1,5 mm, forma feixes de
espessura variável de indivíduos subparalelos, que envolvem
bolsões nilîmótricos de muscovita mais fina, ou mesmo serÌ
cita, de dísposição caótica. Porfiroblastos fusiformes e
arredondados, subcentimétricos, cortam e desviam a xistosi
dade; seu aspecto é torcido, indicati vo de leve rotação (Fo
tomicrografia l). Em alguns casos, observam-se porfiroblas
tos retangulares e menores que os anterîores intersectando
a xistosidade. Como ínclL¡sões, un¡camente nos porfiroblas
tos, apa recem fibrol ita, quartzo e biotita.
A bìotita, sempre semi-întemperizada e de cores
variáveÌs (2, y = pa rdo, alaranjado, es ve rdeado; X = amare
lo pál ido) está presente como placas semelhantes às de mug
covita, reunidas em feixes subparalelos ou dispersas dentro
dos feixes de muscovita. Resquícios descorados desse mine
ral são encontrados junto ãs massas microcristal inas de seri
cita e argilo-minerais, envolvendo restos de sillimanìtai
ocãsionalmente, estã alterada em clorita (?) verde a inco

lor,
Quartzo xenoblástico é a forma mais comum, ocor
rendo, no entanto, grãos achatêdos e mesmo equidimensionais;
suas dímensões predominantes variam entre 0,1 e 0.6 mm e os
contornos não são mu¡to imbricados, chegando, ãs vezes, até
a regulares. Dispõem-se isoladamente ou em bandas, bolsões
e fusos alongados, de espessuras mil imétricas a submîl imétri
cas , de textura granoblástica, contendo quanti dade aprecìã
vel de b¡otita e restrita de muscovita.

A sillimânita ocorre sob d(¡as formas: fibrosa (fi
brolita) e como restos e q u i d i me n s i o n a í s e arredondados de
prováveis prismas. A fibrolita forma grumos ou feixes ret¡
I íneos ou curvos, inclusos nos porfiroblastos de muscovita
(Fotorn¡crografía 2), ou assoc¡ados aos restos prismåticosem
meio ãs massas mìcrocristalinas. Estas, d¡spostâs em bo!
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sões ou fai xas de orientação casual , incl uem resguícîos de
biotita alaranjada, serïcita e restos de muscovita, pequenos
agregados de quartzo de contorno amebó¡ de e materi al (argi lo
so't) criptocristalino de baixa birrefringência. 0s restos
arredondados aparecem i nvari avel mente dentro dessas massas '
seja formando agregado f ino e compacto igualmente portador de
fibrol ita, seja em grãos maiores e i lhados no seu interior
(Fotomi crografi

a

3)

.

A granada ocorre como porfi roblastos de dimensões
mi I imétricas a centimétricas, sempre arredondados, fraturados
e I imonitizados. Normalmente corta e desvia a x¡stosidade
e, embora raros, alguns grãos estão quebrados e alongados se
gundo a foliação.
0 plagioclásio é raro e aparece na amostra 37 (pol
tadora de sillimanita prismática) sob a forma de restos de
pcrfi roblastos envolvï dos pela massa mi crocri stal i na de b"l
seu
xa bi rrefringência. Não foi possível determinar-se o
teor de anortita.
0 estado mais ou menos intemperizado das amostras
impediu a verificação da distribuição dos acessórios primã
rios e minerais secundários, Principalmente os oPacos. Em
secção delgada, observou-se a presença de clori ta incolor a
esverdeada associada a opacosr ou substituindo Parcialmente
a biotitar ou mesmo envolvendo a granada. Turmalina verde-amarelada, id¡oblãstica, de dimensões mi I imétricas, aparece
com freqUênci a r €o geral cortando os mi nerai s vi zi nhos.
Nas montagens de grãos da fração 0,062 - 0,125 mm,
p roven i en tes da moagem e pene i ramen to de amos t ras a I te radas ,
foram reconhecidos entre outros minerais (tabela 1l): zircáo,
de cor pardacenta,a rosada, mostrando formas variadas e teo
res respeitãveis; apatita, rara, deformas arredondadas; tita
ni ta, também rara, e de formas arredondadas ou i rregulares.
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TABELA I I

Hineralogia de amostras moídas e peneiradas dos
xistos da Faixa Norte (fração 0,û62-0,125 mm)

27ss 34
Èluscovita

Biotita
Quartzo
P I ag ioc lás io
Fe I dspato al cal ino
S

i I I i man ita

*

++-++
+++
++

s¿aS sEa
+

++

++

+

+

20

35

,tb

,7/A

++
++
++

++

+++
+++++
++ ++

++
+

?o

++

++

++

+

Fíbrolita
?++++

Granada

**

0pacos
Z Ì r cão
T i tan i ta

7

?

?

Apatita

Clorita
0bs,: Esta símbologia será

empregada em todas
mineralogia de mo n tagem de g r-ãos .

++
+
?
*
**
S
SS

as

tabe I as da

I predominante
abundante, mas suborriinado
pequenas quênt idades a t râços
doi s a três g rãos , p resença duv ì dos a
sillìmanita, restos de formas prismãticas
opacos (duvidosamente pertencentes ä rocha inal terada)
ámostra apresenta-se injetada por veios claros
ámostra dd afloramento isolado em meio aos gnaisses
minera

bandados
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5.I.2. Gnaisses

Bandaclos

A nomenclatura empregada pâra a descrição destas
rochas å p"rrÍvel de dÌscussões, O âspecto Þandado e injeta
do que as caracteriza lembra em muito os migmatitos e,
sem
dúvida, pode-se dizer que, pelo menos parcÌalmente, são ro
chas migmatÌzadâs. A ausência de características decisivas
(MEHNERT, l96B) e as I imitações desre estudo sugerem, no en
tanto, o uso de uma terminologia a maìs neutra possÍvel.

Estas rochas ocupam a maior parte da área e reúnem
caracterÍsticas petrográficas e de campo bem divers ificadas.
Passam gradativamente às I itologias vizinhas e, mesmo na par
te sul, não foi possíveì estabelecer-se um limite preciso en
tre os gnaisses e a Faixa B I a s t o m i I o n í t i c a .
No campo, são parti cul armente notados seu bandamen
to e xistosidade. Em parte dos afloramentos, tem-se rochas
com aspecto ì ineado nas superfÍcies de foìiação devído à pre
sença de dobras centimétricas, fechadas a Ìsoclinais, cujos
p lanos axia i s merguìham pa ra norte s u b p a r a I e I a me n t e ã folia
ção. Nesses locais, não se consegu iu verificar a extensão do
caráter mai s ou menos pl anar da fol iação e, onde esta
se
âp resenta mais regul ar, a estrutura xis tosê e a bandada são
paralelas e apenas ondul adas,

ora é mais homogêneo, ora mostra al
ternância mil imétrica a métrìca das porções textural e mine
ralogicamente distintas, com amplo predomÍnìo das maís escu
ras. Nenhuma mineralogia ou textura 6 extensamente dominan
te, embora ocorra predomínio das intercalações gnãissicas tex
Seu aspecto,

tural mente homogêneas,.
0 tipo petrográfi co mais comum reúne bandas gnáis
sîcas de cor e tonal idades cinzenta, variáveis, seja com gra
nulação média a grossa e aspecto mais granulado, seja
com
granulação finê e aspecto foliado. Às vezes, as íntercala
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ções se resumem a rârâs e estreitas faixas mais biotíticas,
de granulometria mais fíne; outrês vezes, as intercalações,
de natureza va r iada (quartzÍticas, anfibolítÌcas, xis tosas e
pegmatÍti cas) , representam 502 do total . Em poucos I uþares,
nota-se um amplo desenvolvimento de porfiroblastos, conquan
to rochas do tipo "augen'r sejam relativamente comuns (Foto 3),
0s tipos mais finos e foliados podem ïntercalar-se com razoá
vel quêntídade de bandas de mica xis tos, semelhântes aos jâ
descritos, chegando estes a predominar em afloramentos isola
dos. Neste tipo litoló9ico, as bandas pegmatóides, granit6i
des e gnáissicas mais claras são f reqtlentes, o mesmo suce
dendo com o desenvolvimento de porfiroblastos de feldspato,
Rochas guardando ta¡s características estão presentes na por
ção leste da área oc upa da pelos gna i s ses bandacios.

As po rções anf ibol Íti cas nãc são ra ras, sobretudo
nas vizinhanças de Santa Franca. Apresentam-se, seja como
bandas contÍnuas e estreitas, seja como formas arredondadas
e lenticulares iso ladas den t ro do conj unto rÕchoso, Exibem
granulação fîna a mõdia e foliaçãc pouco ou nada desenvolvida; excepcionalmente são muïto escuras, e não raramente mos
t ram compos i ção de anf ibólio gnai sses.
As bandas quartzíticas e qua rtzosês não são mu ito

e, quando presentes, mostram-se pouco espessas,
As po rções gran i tó ides e pegmatóides são semp re su
bordinadas em espessura e freqUência. Raramente a rocha é
muiio clara e, quando isto se dá, tem-se a p resença dominan
te de gnaisses claros de granulação médîa a grossa, com ra
ras faixas biotíticas portadoras de sillimênita, Este tipo
oco r re nc I imi te norte dcs gnaisses bandados e,aparentemente,
pas sa aos migmâtitos, que serão descritos no próximo capítulo.
Boa parte dos afloramentos e das amostras examina
das exibe fe i ções cataclástîcas a b I a s t o m i I o n Í t i c a s . Ãs ve
zes, trata-se de amostras isoladas, às quais não se âssociam
comuns
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outras evidências de falhamentos; a maior parte das ocorrên
cias de rochas blastomilonÍticas, contudo, se distribue €o
longo da faixa de I i neamentos fotogeoló9icos Guararema-Santa
Branca, o Falhamento de Guararena, e ao longo de outro forte
lineamento, situado a norte e ê pequeno ângulo da faixa ante
rior, com a qual forma uma pequena cunha. Em nenhum dos ca
sos, foi possÍvel a delimitação exata das faixas blastomi lo
níticas, com estas passando a protomilonitos ou încluindo por
ções de rochas aparentemente não cisalhadas.
As rochas cataclásticas do Falhamento de Guararema
ocupam faixa de largura qui lométrica, com o seu aspecto gg
ral lembrando mîgmatítos estromatíticos (Foto 4); são essen
cialmente semelhantes aos gnêisses bandados referÌdos.
B"g
das e veios, exíbindo por vezes dobras cerradas isoclinais
desfeitas (Fotos 5 e 6), bem como estruturas "pinch and swelltl
representam umê parte restrita da I itologia, que, por sua vez,
apresenta aspecto pegmatóide, granitóide ou fol iado (Foto 7).
0 tipo predominante é o mesmo gnaísse fîno, escuro, bem folïa
do, já citado, que pode passâr gradativâmente a I'a.ugen'rgnais
ses cinzentos e b I as tomi I on itos porfiroclåsticos (Foto 8),ãs
vezes com estrutura de fluxo (foto 9), ou mesmo ô uma varie
dade mais clara, com disposição regular de bandas miìimétricas (Foto l0).
Ao longo do segundo I i neamento, as rochas apresen
tam bandas de espessura e distribuição mais regulares, alter
nando-se fai xas claras e escuras com laminação submi I imétrica (Foto ll); essas faixas podem ser gnáîssicas cínzentas,an
quartzosas e pegmatóides ou granÌtóides.
fibolíticas,

A grande variação macroscópi ca das rochas descri
tas não reflete suas cêracterísticas microscópicas, tanto do
ponto de v¡sta textural quanto mineralógico, havendo grande
uniformidade nos elementos mais importantes da textura. Por
seu turno, a mineralog¡a oferece maiores contrastes e,
por
.essa razão, serão agrupadas, por um lado, as porções de com

-

\2_

rios, comparecem apatita, zi rcão, titanìta, allanita, opacos
e turmalina, enquanto que clorita e muscovita são típicos
produtos secundários¡ intercrescÌmentos mirmequíticos são tam

vÌstos com freqUência.
0 microcl ínio, pobremente geminado en grade e com
contornos poligonais, forma agregâdos longos ou cordões pu
ros de bo rdas concavas, ou ainda porfíroblastos arredondados
e porfiroclastos alongados e desfeitos em material microgra
nular. Suas dimensões variam em torno de 0,2 a 0,3 mm, chg
gando a a¡cançar 0,6 mm; os megacristais, além de fragmentâ
dos, podem at Ìngì r dimensões centimétrî cas. Raramente é per
títico e, em geral, não contém mu ì tas incl usões; vez por ou
tra mostra turvamento por poeira escura e evidências de seri
cïtização. 0s megacristais apresentam-se parcial e lateral
mente envolvidos por plag¡oclásio + mi rmequÌta, desfazendo-se
em microclínio microgranular ao longo do bandamento. Nos pno
tomi lonitos, essencialmente equigranulares uma vez desconta
da a matriz, o mÌcroclínio assume o hábito dos megacristais
das amostras de granulação mais fína, aparecendo, ãs vezes,
bi elado. Em uma amostrê de protomiloni to (32) , o feldspato
alcalino é um ortoclásio.
0 plagioclásio varía entre um ol igoclãsio (en,g) e
uma andesina sódica (enrr), com a maior parte das determina
ções indicando teores de anortita em torno de 23%. Assume
forma e dimensões semelhantes às do microclÍnio, com os raros
megacristais reconhecídos possuindo dimensões inferiores. 0s
grãos maiores e os megacristais exibem borda albÍtica,enquan
cris
to que geminação segundo a lei da Albita é comum; os
tais particÌpantes da massa apresentam-se maÌs rârâmente Sg
minados e, de modo geral, pouco sericÌtízados. Distribui-se
em porções a ì on gadas , ês soc i ado ao quartzo e/ou ã bîotita'
0 quartzo, xenoblãstico, equidimensional ou achata
do, se distribui entre os outros minerais ou forma longos cor
dões que podem envolver ou serem envolvidos por megacrîstais
bém
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de microcl ínio.

mesma amostra apresenta cordões de espes
suras dîferentes, com o quartzo possuindo dimensões variá
veis entre 0,2 e 3 mm; ocorre também junto ãs porções micro
granulares, de granulação inferior a 0rl mm. Em algumas amos

A

tras, o mineral somente estã presente junto âos cordões
minerál icos previamente referi dos.

uni

A muscovita forma placas alongadas, com tamânho va
rìável entre 0,2 e 0,7 mm, dispostas em fíleiras estreitas e
compactas ou então dispersas irregularmente; ocorre também
como produto de al teração, concentrando-se j unto ãs bordas
dos megacristâis de microcl ínio.

Biotita, de cores variadas (2, Y = câstanho a cas
tanho escuro, vermelha; X = castanho claro, amarelada), fol
ma placas menores qrle as anteriores, dispostas em fílei ras
descontínuas de indivíduos subparalelos ou en tão en vo I ve ndo
out ros minera is.
Mírmequita tem desenvolvimento variado, chegando a
ser abundante em algumas amostras.
Entre os acessórios, apatita é o mais conum;ocorre
em grãos arredondados submilimétricos ou formando massas alon
gadas centimétricas, perfazendo alguns porcentos de algumas
rochas. 0correm, ainda, zircão, diminuto e equidímensional,
titênita, também diminuta e rara, allanita em geral alterada
ra
e assocÌada ã biotita, opacos, de formas irregulares e
ros, e, finalmente, turmalina esverdeada, que aParece em fi
nos ìeitos as soc ì âdâ ã apatita.
Clorita incolor está presente em pequena quantida
de, associada ou não ãs outras micas; muscovita e sericita
foram igualmente reconhecidas como Produtos secundãrios.

5.1.2.2. Bandas Escuras As composições mineralógicas srg
nodioríticas a quartzo diorÍticas se t raduzem na presença de

-44bandas de cor cinza escuro. Sua textura é semelhênte ã das
porções claras, ressalvando-se, no entento, algumas particu

laridades

apon

tadas a seguir.

. A granuìação é mais finae uníforme, e o enriqueci
mento em biotíta passa a caracter¡zar típicas texturas lepi
doblásticas. Quanto ã mineralogia, tem-se um aumento nos teo
res de plagioclásio, quartzo e bioti ta, acompanhado por uma
diminuição na concentração de microcl Ínio e muscovita (Tabe
la lV). 0s acessórios são os mesmos das porções claras,ocor
rendo enriquecimento em opâcos e clorite secundária.
0 microclínio se êpresenta como nas porções graní
t¡cas, apenas se restringindo ê formar massas alongadas meno
res e mai s raramente porfiroclastos, de dimensões reduzidas
e de formas alongadas e í rregulares,
0 plagioclãsio, com teor de anortita í9ual ou supe
rior ao das porções claras, ocorre mais freqUentemente como
porfiroclôsto ou porfiroblasto, sendo de resto
semelhante
ao já descri to.
0 quârtzo forma também cordões, mais curtos ou ma¡ s
longos, mâs não chega a exibir textura em rosário típica.
A biotita es tá presente na forma de p I acas disper
sas e subparalelas, exibindo predominantemente cor avermelha
da (2, Y = avermelhado; X = amarelado a incolor).
A nuscovita é pouco abundante e, quando presente,
ocorre como pl êcas pequenas , di spersas, ou então como produ
to de alteração (maís sercita) de feldspatos.
0s acessóri os são semelhantes aos das porções clg
ras, havendo redução nos teores de apatita e aumento na quan
tidade e freqUência de. opacos. Também a mirmequi ta ðparece
em menor quantidade.

parte Î ntegrante das porções escuras,
tem-se rochás anfíbol íticas,maii representat¡vas, e interca
Ai nda como
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TABELA I

Aná I i

ses

s

II

porções cl aras dos gnaisses
bandados da Faixa Norte

moda í

1.8

Ouartzo
t'lîcrocl ínio
Plagioclãsio

4l

ta
Huscovita

tr
tr

Bioti

Outros
fi An Plagioclásio

40

l8

I

24

das

99

29
48
12
32

248

324

41

45

2l

35

35

33

30

65

29

4t

23

30

l0

t8

22

26

38

I

2

5z
3
35

t7

tr
r8

I

tr

tr

tr

tr

I

22

23

z\

r9

r8

lações de mineralogia pouco usual, geralmente de composição
calcossi I ìcática ou calcoal uminosa.

0s anfibolitos, cuja granulação varia entre 1,5 e
0rl mm, mostram textura granonematoblástica, com os minerais
dispostos em fi I ei ras interrompidas. Anfiból io e plagioctásio predominam amplamente, aparecendo pequenas quantidades
de quartzo, t¡ tânita, piroxênîo e apatita (amost ra 78A da Ta
bela lV) .
0 anfîból ío esverdeado, ùma provável hornblenda,
apresentê-se em placas regulares de até 1,5 x 0,5 mm, com
disposição subparalela, e bordas írregulares e moldada pelos
minerais vizinhos. Pode incluir o quartzo ou o plagioclásÌo,
e, por vezes, envolve raros restos de piroxênio,
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TABELA IV
Aná I

ises

moda i

s das porções escurês dos gnaisses

bandados da Faixa

78A

No

rte

22

9t)

30

rtzo

26

33

325

2t

30

Microcl Ínio

r8

ìt

4

5

9

Plagioclãsio

il

50

48

\9

3tI

BiotÌta

26

6

22

22

26

Qua

I'lus

covi ta

62

ut ros

28

29

6

5

60

\2

6

2\

tr

tr

mi

cro

35

2\

2

4

tr

2

Agregado
granul ar

13
^-*
2t
**
2t+
16

l0

Anf¡ ból Ìo
0

33

48

***

r6

7

Z An Plagioclásio

25

l8

)6

35

35

30

32

***

a

25

*
**
***

ortocl

ás

io

antipertÍt¡co
não discernÍvel

uma andes i na s6d ¡ qa (An ) e ocor
15
junta
re na forme de p I acas e q u i d i me n s i o n a i s e pol igona is;
mente com o quartzo, dá origem a uma textura em mosaico, 0s

0 plagioclásio é

demais minerais mostram distribuição regular.

As rochas calcossilicatadas e calcoaìuminosas po:
suem em geral granulação fína e mineralogia extremamente va
riada e tÍpica. 0 plagioclásio exibe um hábito duplo, que
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consiste em formar massas mîcrogranuladas, com os grãos cog
lescentes, e ocorrer como grãos poligonais e q u i d i me n s i o n a i s ,
principalmente
maiores e isolados. Sua mineralogia inclue
d¡opsÍdio, anfibólio esverdeado, plagioclásio (bytownita ?),
granada, microclÍnio, escapolìta, titênita, opacos, calcita,
cl inozoìsita e êpâtita.

5.1.3. Estruturas "schollen" e "schlieren"
A nomenclatura escolhida dentro do sistemâ propos
to e descrito por MEHNERT ( 1968) ¿eixa muito a desejar, Co!
tudo, a denominação empregada é perfeitamente aceitável co
mo termo provis6rio, uma vez que se trata apenâs de um peque
no grupo de roch as .

tes tipos de estruturas marcam o I imite norte da
årea trabalhada e, de modo geral, passam grâdativamente aos
gna isses e xistos já descritos; maior regularidade na dìstri
buição e na forma das bandas, com redução drástica das poI
ções claras, dá lugar ã formação dos gna isses bandados situa
dos mais ao sul, Forte I Ìneamento nordeste acompanha parte
dessa zona de transição, mas a existência de um falhamento
não se confi rmou. Para nordeste, entre esses mígmatitos e
os xi s tos já d íscut idos, ocorrem roch a s de ca ráte r gnáissico
Es

ainda mais homogêneo, que se considerou como simples variação
dos nigmatitos; as relações entre essa borda gnáissÌca e os
xistos parecem, da mesma forma, tratâr de simples passagem
gradual, provavelmente com interdigitações, Aparentemente
esses mesmos gnaisses ocorrem mais ao norte, jã fora dos lìmi tes do mapa.

0s tipos de rqcha em discussão caracterizam-se,ini
cialmente, por uma extrema pobreza de afloramentos, pratica
mente inexist¡ndo blocos; além disso, seu estado intempérico
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é mu.i to acentuado, denotando, assim, sua mineralogÌa feldspá
tica. 0 aspecto de campo predominante é o de um biotita gnais
se ou gnaisse gran¡ tõide, leucocrático, de granulação médîa
a grossa, vez por outra pegmatóide, no qual ocorrem,
em
maior ou menor quantidade, feixes xistosos alongados de espes
suras centÌmétricas a decimétricas, torcidos, descontínuos e
fragmentados. Por vezes, como já se poderia esperar, a rocha
mostra partes de aspecto mais estromatítico; noutros lugares,
o gnaisse pode adquÌrir textura porfiroblástica, chegando nes
mo o provável paleossoma (melanossoma ?) a trazer
fenoblas
tos subcentimétricos de granada. Em apenas dois lugares foi
constatado um predomín io total das po rções xìstosas.
Não se conseguiu uma única secção delgadâ dessas ro
chas, a despeito do número de amostras coletadâs ter sido su
perior a 20. A moagem, lavagem e peneî ramento das amostras
alteradas revelou-se ineficaz no caso dos supostos neossomas,
não se conseguindo identif¡côr outros minerais além de quart
zo, biotÌta e caulim. No caso dos paleossomas (melanossomas?),
o mesmo tratamento mostrou-se produtivo; devìdo ã presença de
muito material argiloso, con t udo, esses materÌais foram pa:
sados no bromofórnio, com as observações ficando restritas ao
resíduo pesado, semp re presente em grande quantidade.
Biotita e sillimanita são os princìpais constituin
tes, seguidos de zi rcáo, granada e opacos (tabela V); musco
vîta estã presente em âpenas duas amostras, enquanto que tra
ços de turmal ina aparecem em uma ou outra amostra.
Biotita é sempre de cor castanho-amarelada (X) , e
isenta de inclusões. S¡llimanita, presente em fragmentos e
prîsmas alongados bem formados, chegê a representar mêis que
raramen
902 da mineralogia do resíduo pesado (amostra 12);
te, ocorrem formas fi brosas , O z i rcão, em concentrações ãs
vezes muito alta para a quant¡dade total de amostra passada
no bromofórmio, assume formas arredondadas e prismátìcas cur
tas, ambas dÌmìnutas, bem como exibe crescirnento secundãrio
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e ocasionalmente cor champanhe. Granada, normalmente rõsea
a întolor, está presente sob a forma de fragmentos I impos.
Junto aos opacog, constatou-se a p resença de peq ue
nas quantidades de magnetita; o restante, invariavelmente de
forma irregular, parece ser proveniente da intemperização das
rochas. Turmal ina esverdeada, prismática, foi Ìdentifícada
em uma ún i ca amos t ra

.

TABELA

V

Hineralogia de resÍduos pesados de mÌgmatitos da Faixa Norte

Biot¡ta

Sill

++

910
#+++++#

imanita

12

13

15

17

++

Granada+++-+Zircâo++++++++
opacos++++++++
Mus cov

i ta

Turma I

ina

0bservações: ++ predominante; + âbundante, mas subordinado;
- peq uenas quântidades a t raços

5.1.4. Rochas Sedinenta¡es
Encaixados na estreita várzea do Rio paraÍba ocor
rem depósítos arenosos de pequeno volume, Trata-se de areias
de granulação fina a média, geralmente claras.
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5.2. Faixa Central
os I imi tes des ta Fa ì:xa apresentam a I guns p ro
blemas. A norte, os nítidos lineamentos fotogeológicos e a
faixa blastomi lonÍtica associada mostram-se pouco definidos
junto aos xistos; alguns elementos decisivos fizeram com que
se situasse nesta Faixa, a estreita I íngua de xistos espremi
da entre os blastomilonitos e o Granito de Guararema. A sul,
são praticamente inexistentes os afloramentos no divisor dos
rios Tietê e Paraitinga, desde antes de Alegre até a junção
dos dois rios, e nas vizînhanças de salesópolis; a norte,apa
recem vários al inhamentos topográricos, ocorrendoresparsamen
t€, rochas cataclãsticas e pequena porção de metassed¡mentos;
ambas as situações levam ã ¡ncerteza quanto ao exato posicio
namento do proposto Falhamento do parai tinga I l. A margem
direita da vârzea do Rio paraitinga ll corresponderia ã bor
da norte da faixa cataclástica, gue ocuparia a várzea, ou pg
deria mesmo ser mais ampla, afetando, assim, rochas mais a
sul; nas proximidades de Salesópolis, o falhamento, ou se dl
vide em mais de um ramo, ou a ele se associam outros falha
mentos subordinados, o que compl icaria as relações entre as
litologias existentes. De qualquer forma, as locações pro
postas não devem estar muito longe da situação real.
A Faixa central apresenta xistos e gnaisses xisto
sos, atravessados por quatro maciços granitóides; subordinadamente, ocorrem quartzitos, xistos migmatizados, diques de
d iabãs io e sed imentos.
Ambos

5.2.L. Xistos
rga zona de pos i ção I es te-nordes te, com I a rgura
de 6 km, ocupa o centro do mapa. A norte, essa faixa termi
La
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na no Granito Guararema; a sul, ela encontra o maciço de S"g
ta catarina, €ñguanto gue a leste-nordeste encontra e se des
via do Grani to santa Branca; a oeste-sudoeste, ela se bifur
ca em torno do Gran i to sabaúna, prossegui ndo para fora
do
mapa. Esta faixa é constituída de rochas bem fol iadas, prg
dominando gnaisses, a norte, e xistos, a sul; não obstante,
ambas as litologias
se intercalam entre si e as camadas pog
co espessas de quartz i tos.
0s contatos ent¡e os gnaisses e os xístos são grada
cionais; no entanto, estes últimos fazem contato brusco com
o Adamelìito santa catarina, quando então são visíveis
efei
tos de metamorfismo termal. para leste, parte dos seus I imi
tes com o Gran i to santa Branca são impreci sos r pârecendo que
os metassedimentos dispõem-se sobre as rochas granÍticas;jun
to ao Granito sabaüna, ocorrem rochas mais gnãïssicas, além
¿" xistos finos (fi loni tos ?) bem fol iados, havendo a possi
bilidade de existências de falhamento.
0s afloramentos encontrados são sempre modestosraprg
sentando rochas com xistosidade regular e mergulho forte, na
maior parte das vezes para norte (Foto lz); nas proximidades
de Lagoa Nova, onde as camadas de me tas s i I t i tos es tão ma i s
representadas, a fol iação torna-se mai s evi dente, ora mergu
lhando para, norterora para sul r: sugerindo, ass im, a existên
cia de grandes dobras com superfícies axiais subverticais;
não obs tan te, pouco a no rte e nordes te do mesmo I oca I ( pon
tos 74 e 75), foi constatada a ex'i stência de uma segunda fg
I iação (Foto l3), que poderia expl icar o caimenro errãtico
dos mergulhos'. As dobras de dimeñsão de afloramentos são ra
ras, e as poucas encontradas são fechadas e com eixos mergu
lhantes (Foto l4) ou sub-horizontais (Foto l5), dizendo respei
to tan to ao acamamen to como ã x i s tos i da de .

0s xí stos são quase sempre quartzosos e de granula
ção f ina a média; consr i tuem-se normalmente de camadas centl
14étricas a decimétricas , ora micãceas e foìiadas, ora maci.
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ças e granulares, estas últimas representadês por metêssilti
tos e quartzitos de granulação fina a médía¡ também são co
muns as bandas de gnaisses finos e xistosos, bem como as Ien
tes de qua rtz ítos cinzentos e es ve rdeados . J unto ã borda do
Adamell¡to Santa Cararina, os quêrtzitos são feldspáticos e
micãceos, chegando a predominar sobre as demais camadas;maís
para o norte, aumenta gradativamente a particípação das ín
tercalações xistosas, embora ainda ricas em quartzo. l,taior
freqUência das camadas de metassiltitos e certa atenuação do
carãter fol iado das rochas (Foto l6) são observadas especial
mente nas îmediações e a sul de Lagoa Noia e do Bairro Hum
buca, embora neste último local as porções gnáìssicas ocor
ram com maior abundância. Rochas mais micãceas e pobres em
intercalações aparecem a norte e nordeste de Lagoa Nova, ê
sudoeste da Represa do Putin e a sul de Sêntê Branca.

outros corpos de xistos guardando ca
racterÍst¡cês semelhantes aos previamente descrìtos, o maîs
expressivo deles s í tuado a no rte de Sa lesópol is, dirigindo-se para fora do mapa. 0utra pequena ocorrência é encontrada a sul de Serrote, bordejando as mêrgens da várzea do rio
Paraitinga ll, além do corpo acunhado a norte do Granito de
Guararema. Também não devem ser esquecidos os xenól ¡ tos que
oco r rem junto ao Granito Santa Branca.
It'luscovita, biotita e quartzo perf azem normalmente
mais que 90% da mineralogia encontrada (Tabela Vl). 0s felds
patos são raros, talvez em função do estêdo de al teração dl
rocha, e os mínerais Índices são relatívêmente comuns na fai
xa situada entre os corpos de Sabaúna e Santa Catarina; d"!
tre esses, a granada mostra distrîbuição mais ampla, conquan
to todos os dema i s ap res en tem- s e em teores da o rdem de traços
ou em pequena porcentagêm. Adicionalmente, comparecem os
acessórios zircão e titanitai
turmalÌna, macroscopicamente
pretai aparece junto aos contatos com as rochas granitóides
ou em aflorêmentos esparsos, ocorrendo, seja na forma de cris
Foram mapeados
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tais idiomórfi cos centimétricos,
mi crocri stal inas.

seja como massas compactas

0s corpos situados ao longo do vale dos rios parai
tinga e Paraitinguinha possuem alguns aspectos diferentes.Na
ocorrência a sul de serrote, ês rochas apresentam-se mui to
turmal inizadas e feldspatizadas, ocorrendo ainda"hornfelses"
micáceos e "augen" gnaisses i ntimamente associ ados; a norte
de salesópol is, onde a ferdspatização de xistos e quartzi tos
também se faz presente, nota-se um aumento da quant i dade dos
quartzi tos de granulação fina a méd¡a e a conformação bastan
te plana da foliação.
flesta área, os metassedimentos estão
muito injetados, ocorrendo veios graníticos de aparência pt¡g
mática (Foto l7), bem como afloramentos de verdadeiros migma
titos.
0s xenól i tos encontrados no i nterior do maci ço de
santa Branca, deslocados de sua posição original e atravessa
dos por materÌal granítico, âparentemente não sofreram felds
patização (Foto t8); no entanto, teve rugar o desenvolvimento acentuado de muscovi ta, do que resur tou thornfelses,'
de
granulação grossa e const¡tuÍdossomente por micas, com a xis
tosidade parcial ou totalmente obliteradora.
Microscopicamente, os xistos mais comuns apresentam
dois tipos texturais, ambos de granulação fina, e consti tuídos essencialmente por muscovîta, biotita e quartzo. 0 pri
meiro se caracteriza pela alternância regular e subparalela
das bandas afiladas de quartzo com bandas micáceas, mais e:
pessas, portadoras de muscovita e biotita; as bandas quart
zosas têm espessura em torno de 0, I mm. 0 segundo contém
bolsões irregulares de quartzo granoblástico envolvidos por
faixas micãceas de espessura i rregular e orientação confusa,
ãs vezes em tt=ig-zag". Neste úl t¡mo caso, boa parte das mi
cas têm orientação caótica e granulação mais fina, ocorrendo
ainda intersticialmente no agregado quartzoso.
Sobre estes dois tipos mineralógicos e texturais

bá
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TABELA VI
Anãl

ises modais dos metassedimentos
:Fa i xa Cent ra I

da

79

814

98

703

L30

L42

Quarßzq

52

76

21

51

57

22

Huscovi ta

48

10

39

37

6

3z

39

12

36

\6

Biotita
Granada
Es

taurol î ta

?

I

tr

Cianita

14

S¡llimanita
*
outros

tr
tr

tr

tr

lncluem: rurmal ina (Zg, g7A, L03, 742), zi rcão (Zg,
tíranita (lSO) e plagioclásio (gB).

tr
730),

sicos, processaram-se variações na granulometria, com o apare
c¡mento adicional de outros constituintes. Além dos minerais
citados, os xistos podem conter granada, sillimanita, estaurg.
líta, cianita, turmalina e zircão; raros restos de feldspatos,
não identificados, foram igualmente encontrados em uma ou ou
t ra amos t ra.
Além das formas referi das, a muscovi ta apresenta a
variedade serici ta, presente em massas e faixas i rregulares.
Em uma mesma amostra, tem-se vari ações na granul ação
desde
microns até mi I Ímetros, as maiores dimensões correspondendo a
po.rfi roblastos, dÎscordantes da xístosidade (Fotomicrografia l).
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Foto l6 - Rocha com a xistosidade paralela ã
fi na estrati fi cação, sendo a fol i ação devi da,
pri ncipalmente, ãs interfaces entre as cama
das, o que a torna ma i s espaçada.
Tambéñ
se observa fraturamento perpend i cu I a r ã xi s
tos i dade.
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Foto 17 - Veîo grani tó i de, com dob ra des a rmô
n i ca, cortando gna i sses bem foliados.
Leñ
b ra, em pa rte, as dob ra s ptigmáticas
doã
mi gmat i

tos.

Foto I I - Xenól ¡ to cortado pel o gran ï ro;
o
corpo está fora de sua posição original rexi
b i ndo xi stos i dade sub-hori zontal .
Não sã
notam efei tos substanci ai s nos contatos, e
a granul ação apresenta-se homogeneamente
9rossa.
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Eventualmente pode se dÌspor paralelamente ã uma segunda
o r íen tação, que co rta e dob ra a xistosidade inicial,
assumin
do nesse cêso granulação maís fina. Nos ¡rhornfelsesr', forma
placas I a rgas, de d imensões centimétricas, d ispos tas êo aca
so.

A biotita exibe cores vâriáveis de pardo a alaran
jado e a esverdeado (2, y) e de pardo a amarelado claro (X);
apresentê maior uniformidade granulométrica, com os cristêÌs
possuíndo dimensões submil imétricas a mi I imétricas. Aparece
como restos descorados dentro de massas sericÍticas
ê, nos
feixes mais r e g u I a r e s , a I t e r n a - s e micrometricamente com a mus
covìta, em seqllêncîa contÍnua. Como referìdo, ocorre também
¡ n t e r s t i c i a I me n t e nos ag regados granoblåsticos de quartzo.

0 quartzo, xenoblástíco, ocorre raramente isolado
em meio ãs micas, formando sempre agregados. Nos corpos fu
siformes, assume formas chatas e alongadas e dimensões maio
res do que nos agregados i rregulares. Seu contorno é I eve
mente suturado e f req Uen temen te ex ìbe ext inção ondul ante,
A granada idioblástìca, algumas vezes poîquiloblás
tica, pode ferfazer atê SZ das amostras estudadas; forma grãos
mí limétricos isolados ou pequenos agregados de cristais
seg
pre limonitizados, com dimensões da ordem de 0,2 - 0,3 mm.
Apresenta-se fraturada, bem como truncando e desviando as pla
cas vizínhas de m ica. Tan to pode isolar-se ent re as mìcas,co
mo aparecer nos agregados quartzosos, não entrando em conta
to com qualquer outro mineral. Nas' amostras com estaurol îta,
sua p resença é duvi dosa; é ce r to, porém, que apa rece em amos
tras portadoras de sillímanita e cianita. De modo geral, os
xístos em questão mostram granadas menores, bem como em me
nor quantídade e número de vezes, que os congêneres da Faixa
Norte.

razoável de amos t ras , de ocorrênc i a reg
tr¡ ta, contêm estaurol ita; normalmente aparecem em rochas por
tpdoras de muscovita e quartzo, além de sillímanita (e aces.
Um número
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sórios), ocorrendo duvidosamente nas amostras contendo grana
da e cianita; biotita não foi reconhecida em todas as amos
tras portadoras de estaurol i ta, conquanto grumos de clori ta
mai s opacos estejam presentes.
(BB),
Em uma ún i ca amostra
estauroì i ta é visível macroscopicamente, assumindo
dimen
sões submi I imétricas. E raramente idioblástica, apresentando-se, na maioria das vezes, como fragmentos de formas irre
gulares e bordas arredondadas, i sol ados ou agrupados r ño i n
terior de um mosaico de quartzo, ou envolvida por massa seri
cÍtica-muscovÍtica (Fotomicrografia 6) ; poucos fragmentos
apa recem i nc I usos em por f i rob I as tos de muscov i ta .
Cianita foi identificada apenas em uma única seg
ção delgada (amostra BLA), um quartzito; está presente também
em outras amostras, mas seu reconhec imento somente foi poss í
vel a part¡ r de materi a I moÍdo e penei rado. A êmostra gLrco
letada nas proximidades do contato com o Adamellito santa c=
tarina, contém um agregado granoblástico de quartzo xenoblás
tico cortado por fileiras,
de espessuras variáveis, const¡tuí
das de cianita, sericita e turmal ina; sericita dîspõe-se ao
redor dos agregados de cianita, enquanto que turmalina
apg
rece no seu interior.
A cianita se apresenta em massa compac
ta de fragmentos arredondados e grãos aproximadamente retangul ares (Fotomi crografi a 7) , mostrando cl i vagem e fraturas en
curvadas e extinção i rregular; suas dimensões variam entre 0rl
e 0 r5 ffifrr podendo ocorrer também i solada em meio ao quartzo
Nas montagens de grãos, é comum a presença de formas prismáti
cas bem formadas.
Nestes xistos, a sillimanita não é tão bem desen
volvida como nas rochas congêneres da Faixa I'lorte. Todavi a,
é comum a sua presença em pequenas quanti dades na forma de
agulhas, i ncl usas como fei xes nas pl acas de muscovî ta (Foto
micrografia 2), de forma análoga ã jã descrita para as
ro
chas da Fai xa Norte; menos comumente, aparecem com
nábi to
acicular no interior de cristais de quartzo. 0s fragmentos
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de prismas são menos comuns e de dimensões mui to reduzidas,
não se comparando aos da Fotomicrografia 3; também neste
caso, aparecen dentro de massas sericÍticas, nos porfiroblas
tos ou imbricados ao quartzo, A sillimanita ocorre em xi:
tos com muscovíta, biotita e quartzo, que adicionalmente po
dem con te r g ranada, ou estaurolita ou ciani ta.

Pelo fa to das roch a s es ta rem s emp re al teradas,par
te dês obse rvações refe ren tes aos acessór ios se restringi ram
ãs montagens de grãos em I Íquido,

0 zircão é o mais comum deles, aparecendo em qug
se todas as êmostras moÍdas chegando, em duas ou três,
a
predominar no resíduo pesado (Tabela Vll), Apresenta hábi
tos diversos, e é Ìncolor ou acêstanhado, com dimensões re
duzidas. Turmal ina, provavelmente em boa parte secundária,
forma prismas Ce dimensões milimétricas a centimétricas,iso
lados ou dispostos em massas e fileiras de agregados, geral
men te paralelos ã x is tos i dade (Fotomicrograf ia B); ex ibe co
res amareladas, freqUentemente com o núcleo mais azulado.
Clorita ocorre em poucas amostrês, enquanto que titanita e
aì lanita foram observadas uma única vez. 0s opacos, abun
dantes nas amostras com es taurol i ta e nos res íduos pesados
ricos en zi rcáo, possuem dimensões e formas variadas,sendo
porém impossÍvel precisar-se a sua filiação.
5.2,2.
Estas

Gnaisses

rem, quer fo rmando corpos ma is
ou menos definidos, quer como intercalações entre os xistos.
Como previamente referido, a área onde são mais representêti
vas, assim como apresentam certa homogeneidade, tem seu inÍ
cio a partir dos xistos, segu indo então g rada t i vamen te pêrâ
norte; esta faixa se junta a uma outra, que envolve o Gra
roch

a

s

oco r

TABELA

VII

Mineralogia dos resÍduos pesados dos metassedimentos da Faixa central
24C 53 58 71 77 79 80 81. 86 87 88 94 L05 110 110A 111
Muscovita

++

120

(fração 0,062-0,125

mm)

L2L L22/1 122A 154

163

164

++++++++++++

++

Biotita
G

ran

a

-+

da

Estaurol

ita

I

?

+++++

Cianita
Si I I
¿r

rcao

Turmalina
Ti

?+

imanita

+

++

+

-++

++

?+

tanita

Clorita
0pacos

0bse rvações

++

++

: ++ predominante
? duvidoso.

i

+ abundante,

mas s ubo rd i nado

; - pequenas quantidades a traços;

I

o\
N
I
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Fotomicrografia 6 - Cristal isolado mais ou menos
Íntegro de estaurolita
mostrando efeitosde
fraturamento. Estã envolvido por sericita
e
muscovita (massas e palhetas cinzentas)e, mais
distante por quartzo (grãos cinzentos claros).
26 X, polarizador inferior.

crografi a 7 - Agregado compacto de cianita
(cînzento escuro), envolvido por seric ïta
e
muscovi ta (pa I hetas e massas c i nzentas méd¡as),
65 X , polari
em mosaico de quartzo (ao alto).
zado res sem i cruzados .

Fotomi
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nito Santa Branca, prossegu i ndo, apertadas entre esse maci ço
e o Falhamento de Guararema , pâ Fa no rdes te . A des pe i to das
extensas ocorrênci as de xi s tos, os gna i sses pa recem também
predominar junto aos corpos graníti cos de Guararema e Sabaú
nê.

A norte do Gran i to Sabaúna, exÌ bem i nd íc ios de ca
taclase, conquanto inexistam outras evidências de falhamen
tos. A fa i xa gná i ss Ì ca s i tuada próxi ma ao corpo de
Santa
Branca parece ser o produto de metamorfismo termal provocado
por essa i ntrusão, embora parte do contato se apresente fra
turado, e rochas xi stosas fi namente fol i adas , que poderi am
tratar-se de fi loni tos, ocorram nås proximi dades do Grani to
G

ua

ra rema.

a fai XA

em e t a 5Se Îmentos s ituada a norte de Sa
I esópo I i s , ocorr em q ua r t z tos feldspáti cos e micáceos
que
Passam P r og ress i VA m e nte a gna ¡ sses, não tendo s i do pos s Íve ì
saber-se co ntudo s e são V a rîa ç ões origi nais ou decorrentes de
metassom a t¡ smo s of r do p e ì os q uartzi tos . Fato semelhantefoi
obse rvad o j unto a P a rte d a si n te rca I açõ es quartzíticas a nor
te do Ad a me llito a n ta c a t ari n a.
d

I

I

grande parte dos afloramentos, principalmente
nas regiões de transição para xistos, o caráter gnãissico não
se acha bem definido, elém do que as rochas encontram-se mui
to al teradas. E provável que parte dosafloramentos tomados
como gnaisses sejam, €m realidade, xistos quartzosos grossei
ros, ou mesmo que a presença de bolsas de cauì im, usualmente
indicativas da presença de feldspatos, decorra muito mais da
alteração de biotita.
Nessas ocorrências relativamente indg
finidas, o aspecto de campo mostrado pelos gnaisses é seme
lhante ao dos xistos, apresentando inclusive as mesmas inter
calações; raramente essas rochas af loram em blocos.
Em

Aparentemente, o corpo gnáissico melhor definido
possui caracterÍsticas próprias, tendo sido amostrado,
no
entanto, assim mesmo de forma precária, apenas ern poucos lu
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tos 67, 95, 126, 129).
Nos I uga res onde as feições gnáissicas acham-se
mais acentuadas, as rochas exibem coloração cinzenta mediana
e aspecto homogêneo, granulação fina a rnédia, alõm de textu
ra marcantenente grânular, com raro desenvolvimento de porfi
roblastos. No ponto 67, as rochas estão cortadas por fratu
ras e pequenas fa lhas ' com a fc ì iação Perturbada' 0s t¡Pos
vîzinhos ao Sânta Branca são mais foìiados, embora ainda com
pêctos, sendo comuns as metaconcreções (CourluHo, ì972) ¡dên
ticas ãs dos xirstos, (Foto l9) e dos xenólitos do GranitoSân
ta Brânca.
0s gna i s ses pos s uem textu ra granob I ás ti ca, com as
dimensões dos cristais compreendidas pi-incipalmente entre 0'4
e 1,5 mm, onde se destacam cordões incipientes de quartzo e
pequenas porções Ìntersticiais m i c r o g r a n u l a d a s , além de fi
leiras paralelas de biot¡ta, cuj as pì acas es tão isorientadas
ou não. Algumas amostras apresentam texturas diferentes em
que se observa a presença de cordões maÌs bem formados de
quartzo, micro e megacristais de plagioclásio e amplas f"i
ga

res

(

pon

xas microgranul ãdas

con ten

do rnuscovita.

Ìna sód i ca é o mineral p redom ina n te ' segu ido
e
de quartzo, biotita e pequena q uan t idade de microclínio
acessórios, estes últimos rePresentâdos por titanita' apat¡ta, zi rcão, granada e opacos; como produtos de aì teração, fo
(laUe I a vlll)
ram reconhec i das muscovita-sericita e clorita
0s gnaí sses que bo rdej am o Granì to Sânta B ranca, embora seme
lhantes aos demais, possuem teores de granada mais expressÌ
vos. Do ponto de vista petrográfico, a maior Parte das ro
chas examinadas co r res pon de a plagiocìás io-b iot ita gnaisses,
enquanto que a varieda.de apontada; a um granada gnaisse'
0 plagiocìásio tem fo rma s sub-retanguì a res e îrre
gulares, com bordas onduladas e dimensões entre 0,5 e I mm'
Quase sempre estå geminado segundo a ìei da aìbita e, mais
Andes
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Foto l9 - Granada qnaisses das vizlnhanças do conta
to com o Gran i to San ta Branca. Vê-se rocha ci nzenta escura, ainda bem foliada, mas compacta,
envolvendo metaconcreção guartzítica. Tanto
o
bandamento, as fraturäs oblÍquas como as extremi
dades da i ncl usão sofreram deformação.
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raramente, do pericl ínio; zoneamento normal acha-se por vg
zes presente. FreqUentemente está moldado por placas de bîo
tita, incluindo-as apenas parcialmente e em pequeno número de
vezes. Nas amostras de características medianas, associa-se,
juntamente com a mirmequitê e o quartzo, a porções ¡nterstí
cîais que envolvem os cristaís de microcl ínio; nas amosträs
de rochas afetadas por cisalhamento, forma, ao lado do quart
zo, fai xas de agregado granoblástico de granulação muito f¡
na. Em ambas as s ituações mostrê-se pouco al terado, podendo
incluir a .muscovita (e sericita), clorita e epídoto (duvidosamente ident if icado) .

rtzo xenob'l ãs t i co e a I ongado compa rece em coI
dões maì definidos, agregados irregulares, assumindo formas
ma¡s êchatadas quando melhor se definem os citados grãos.Apre
senta contorno pouco suturado e, habítuaìmente, extinção on
dul ante nos ma Ìo res indivíduos. Suas d imensões variam entre
0rl e l,! mm, chegando a 0,1 mm ou menos nos agregados ìn
ters t ic ia i s, q uando acha-se intercrescido com o plagioclásio,
8¡otita cas tanha a alaranjada (2, y) e ama re I ada
clara (x) forma faixas e grumos desfeitos, bem como placas re
gulares ou corroídas, com dimensões entre 0,2 e 0,8 mm; também pode aparecer dispersa ou orlando e moldando o plagioclá
sio. Comumente, inclue e se associa a abundante quantidade
de titanita, apatita, zircão e opacos ; cloritização parcial
é visível em quase todas ês amostrês examinadas,
l,ticrocl ínio, incipientemente geminado e ,com fornas
irregulares e bordas curvas, êpresentando dimensões de até
0r8 mm, ocorre disperso, sempre orlado por mirmequita e plg
gioclásio¡ sua única incì usão, ass im mesmo pouco freqUente,
é a mirmequita.
Qua

Muscovita apðrece em duas amostras de forma expres
s i va, onde forma fe ixes a ì ongados com a b iot Í ta.
Nos dema ís
casos, está presente, juntamente com a sericita, como farra
pos ¡ncl usos no p I ag iocl ãs io.
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0s acessórios possuem dimensões sempre em torno ou
inferiores â 0,1 mm, distribuindo-se ao longo das fileirasde
b i ot i ta ou i ncl usos no seu î nteri or.
Apat i ta arredondada e
t ¡ tan i ta, de forma i rregular ou idioblástica, são comuns e
ab un dan tes , êñguanto que zi rcáo, alongado, õ raro.
A granada é rara, e quando presente forma grãos ar
redondados ou irregulares, isolados ou em conjuntos de pog
cos rndrvrduos.
J.

Clori ta, esverdeada a incolor, é abundante, ocorren
do, seja substituindo parcialmente a biotita, seja na forma
de pa I hetas i so I adas um tan to des fe i tas .

TABELA VI I I

Análises modais de

Faixa Central

gna i s ses da
6L

95

30

23

Plagioclásio

48

57

Biotita

l2

I

6

9

Qua

rtzo

Hicrocl Ínio
Hinerai s Hicrogranul ados
0

ut ros

I

*

Z An do Plagioclãsio

2

38

30

* lncluem apatita, zircão, muscovita, sericita, clg
rita e titanita (01, g5); ocorre, ainda, gFânada
(ss).
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S.2.3.

Quarr-

z

i tos

Na Faixa Cent ra I , não foi cons tatâda a ex is tênc i a
de qualquer ocorrência isol ada mais expressîva des tas rochas,
com elas ocorrendo apenas na forma de fÌnas intercalações.Co
mo anteriormente referido, há um certo eqUil Íbrio na part icí
pação das camadas de quartzitos e de xistos junto âo contato
norte do Adamel I ito Santa Catarina, com as primeiras assumin

do também importância junto ã vertente sul da Serra dos t4o
nos e no vêle do Paraitinguinha. Um outro modo de ocorrãncia
muito comum, embora pouco representativo, consiste em corpos
fusiformes, "boudinadosr', quase sempre decimétricos (Foto l9).

centimétricas a decimétricas, estês rochas apresentam granulação fina a média e carac
teres mineralógico-texturêís diversos, Com distribuição não
sistemåtica, têm-se tipos quase puros, granulares e friãveis,
embo ra não foliados; nas proxímidades dos co rpos gran itóides,
ocorrern tipos feldspãticos, também friáveis, que variam para
outros mais ricos em bíotíta, passando a gnaisses quartzosos;
finalnente, ocorrem varîedades finamente bandadas, de cores
cinzentâs, constituÍdas de quartzo e turmalÌna.
Quando fornando camadas

corpos fusiformes decimétricos, os quart
zitos exibem granulação fina e cores esverdeadas e c i nzen tðs ,
ãs vezes rosadas; são estratificados e bastante compactos.
Embora descritos como quartzitos, esses corpos possuem minera
logia complexa, passando muitas vezes a rochas calcoss¡licata
das de ca råter al umi noso. Em ra ros I uga res, essas va r iedades
foram também encontradas formando blocos da ordem de metros,
como nos pontos 68 e 78,
Quando em

A textura é granoblåstica, passando a grano I ep idoblástica nos tipos mais micáceos, com a granulação vðr¡ando
de submìlìmétrica a mÌlimétrica. É comum o fato de as lâminas mostrarem fino acabamento, ãs vezes microdobrado. Hi nera

-7

t'

TABELA IX

Hineralogia de quartzitos impuros e rochas
calcossil icáticas da Faixa Central
qua
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Quê

+#

rt zo

Pl ag

iocl

L09

ás î o

rtz i tos

131 132ÆA 164/A

Calcossilicáticas
164/8

++.s##
-2

68
22
*rr
35

Biotita
I'luscovi ta
Lt rcao

Apatita
TurmalÌna

DiopsÍdio

23

Anfiból io
Granada
Ep

ídoto

l0

Ti tani ta

Calcita

tlorita
0pacos

*

Andes

ina - labradorita

0bservações: ++ mineral. predominante

+ abundante, mas subordinado
- Pequena quantidade a traços
? dois e três grãos, p resença duvidosa

L50Æ
++
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logicamente, ao lado do quartzo, aparecem feldspatos, bioti
tå, muscovita (e sericíta), turmalina, clorita e os acessó
rios habituais (zí rcão, titanita,
etc.) i nas variedades cal
cossi I icatadas, tem-se uma composição especial, marcada sg
bretudo pela presença de minerais aluminosos e calco-magnesia
nos (tabela lx).
Normalmente, o guartzo é xenoblástïco, com contorno pouco suturado, podendo i ncl ui r grãos di mi nutos de outros
minerais. A muscovi ta (e sericîta) e a biotita, esta úl tîma
uma vari edade freqUentemente avermel hada, ocorrem i ntersti cialmente. A turmal ina, muito comum, forma bandas de indiví
duos pri smát i cos ou de formas i rregul ares, podendo aparecer
ainda como agregados de indivíduos fibrosos micrométricos.0s
feldspatos, microcl ínio e plagioclásio, raramente foram vistos em secção delgada. Titanita, zircão e opacos estão prg
sentes em pequena quantidade e em formas diminutas dispersas

ou inclusas. Clorita ocorre substituindo parcial ou
mente a bïotita.

total

5.2.4. Adarnellito Santa Catarina
5,2.4.1. Modo de 0corrãneia Estas rochas foram primei ramen
te descritas por RIDEG (1974), que percorrendo o extremo su
doeste do corpo, tomou.como ocorrência tipo a local idade de
Santa Catarina, proximidades de Birîtiba Mirim.
0 mac i ço se a I onga por uns 20 km na d í reção I es te-nordeste, desde as vizinhanças de Biritiba Mirim até as prg
ximidades de Salesópol is, apresentando largura regular demais
ou menos 3 km
A norte, faz contato b rusco e concordante com os
se
metassedimentos e, a sul, passa a blastomilonitos, que
Para¡tin
.acham encobertos pelos sedimentos da vârzea do Rio
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ga ll, os qua¡s, poF sua vez, também I imitam a ponta sudoes
te do corpo; ainda a sul, algumas porções se I imitam
com
corpos restritos de xistos e, a norte de Salesópol is, o cog
tato se compl ica em muito, havendo mistura de rochas granitóî
des com xistos e com o Granito Santa Branca. Para lesterpa:
sa gradativamente ao tipo litológico descrito como Granito
santa Branca. Junto aos contatos, alguns efei tos podem ser
observados nos metassed imentos, como fel dspati zação de xi stos
e quartzitos, e aumento da quantidade e granulação das micas.
0 corpo aflora profusamente em blocos relativamente
frescos de tamanhos variados, principalmente na sua metade
leste, não se observando quaisquer incl usões de outras rochas
em toda a sua extensão. Forte I ineamento fotogeológico divi
de-o em doi s, conquanto não tenham s i do encontrados catacl as i
tos associ ados a essa fe i ção.

5.2.4.2. Canaeteres Petrogr,ã.fieos A composição destas rochas
é caracterizada por uma mineralogia mais ou menos constante,
mas sua texturarde granulação média a grossa, varia de equîgranular
a porfi rõide. 0s tipos porfi róides, que ocupam o extremo su
doeste do maciço, contêm l0 a 607o de megacristais róseos, ãs
vezes brancos; são sub-retangulares, com dimensões de até 4cm,
e acham-se distribuídos caoticamente ou orientados em matriz
cinzenta de granulação méd¡a (amostras S4r S6, SZ,81, B4;Fo
to 20; Tipo l); os megacristais são principalmente de micro
clínio, conquanto oligoclãsio também seja comum. Esse tl
po textural varia no sentido leste e sudeste; para lesterpaå
sa-se gradativamente a rochas mais claras e equigranulares,
com diminuigão progressiva da granulação (amostras i.L7/L, i.i.g;
Tipo Z); para budeste, embora a rocha se mostre escura, os E
gacristais vão se tornando menos destacados da massa e a grg
nulação, como um todo, sofre redução (amostras 83, LL3, 774,
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117; Foto 2l; Tipo 3\, embora se conserve média a grossa. Tg
dos esses tipos exibem minerais mais ou menos orientados, c3
ráter que vai desaparecendo junto.ãs rochas de granulaçãomais

fina.
Além das variedades ci tadas, ocorrem ai nda outras
de menor expressão. Junto ao primeiro tipo, foram coletadas,
nas bordas do maciço, algumas amostras (SSe e SZA) de aspec

to oftalmÍtico (rEuHent, lg68), com megacrîstais de formas
i rregulares e bordas di fusas; próxi mo ao contato norte, tem-se um afloramento de rocha rósea, a I asklt i ca, de granul ação
médía e equi granular. Também são comuns, a inda que em peque
na quantidade, veios aplogranÍticos de espessura centîmétrica.

Toda a borda sul do corpo ê marcada pela presença
de rochas fortemente orÍentadas (amostras 55" 82, j.1.5, Z16,
7231, onde se alternam porgões de textura porfi roclástÍca(Fo
to 221, de granulação variável, e faixas blastomi lonlticas
finamente bandadas e granulação fina. Entre a Serra dos Hg
nos e Salesõpol is, predominam rochas do segundo tipo, semelhantes âo Grani to Santa Branca, mas fortemente orientadas;
nessa mesma ãrea, ramos do falhamento ilharam um pequeno ma
ciço de rochas similares ao terceîro tipo (amostras 752,
753, 755') , porém mui to injetadas por veios pegmatíticos ró
seos, além de fortemente orientadas.

Apesar de referidas por RIDEG (1974) como adamel
lltos, as rochas do maciço têm composÍção variável. de granito
a granodiori to (nnrCx et aL., l9lt9) r ou s lmplesmente granÍ
tica com tendência granodiorÍtica (tabela X) se empregada a

classiflcação do IUGS (1973); é preciso tambêm lembrar que
as análises modais de rochas do primeiro tipo pecam por não
integrarem devidamente os megacrîstaisr em sua maioria de
microcl Ínio, refletindo, assim, uma composição granítlca m!
nima.

.

l'licrocl Ínio, plagioclãsio e quartzo são os

cons.
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Foto 20 -

ito Santa Catarina , variedade porflrólde (tlpo l). 0s megacristai sub-retangulares centlmétrl cos, dispostos com leve orientaçao,
destacam-se da matriz grossei ra cinzenta escurå.
Adamel

I

S

Foto 2l - Adamel I ito Santa Catarina, variedade com
granulação serlada (tìpo 3). 0s grãos
maiores
não ultrapassam I cm, e a matriz é fina,
dando
aspecto mais equigranular å rocha. Alguns pontos
escuros correspondem ã titanita milimétrica.
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Foto 22 - Adamellito Santa Catarina. Este tlpo textu ral corresponde ãs rochas da borda da várzea do Rio
Paraltlnga I l. Nota-se o arredondamento dos porfi ro
clastos centimétricos, envolvidos por matriz bandada e fortemente fol i ada.

6'
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Fotomicrograf ia 9 - Hicrocl fnio (cinzento escuro, ã
dl reita), incipientemen te ge m I n ad o¡
c luin do
restos de plaglocláslo (cln ze n t o m édlo e pre to t
no centro do mi croc I fn i o), or I a d o POr I rmeg ultâ, plagioclásîo e quar tzo (c I n z en tos clar os r
no centro e embalxo). P lagi oc I á s to
g emi n ado

(clnzento, ã esquerda) apar ec e o rl ado
por
guartzo (branco) , b iot i ra ( ct n e nt o mé¿ o' p lacas) e agregado granobl ást I co P o l¡ gona I de p laglocláslo não geminado e qu ar t z o a rredo n dado (no
centro, levemente å esq ue rd a) N a mi rme g uita de
borda, de tamanho malor 'Pâ re c e qu eo
quar tzo
apresenta dois hábttos d i st ln t os 26 X, pola riL

zadores

seml

cruzados,

I
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tituintes dominantes, com os feldspatos aìcal inos ora sobre
puJando, ora subordinados aos ãlcal i-cálcicos. 0 principal
acessório é a biotí ta, ocorrendo a muscovi ta nas variedades
mais claras; entre os demais minerais menos representativos,
destaca-se a titanita na forma de cristais desenvolvidos.
Em secção delgada, a rocha mostra textura porfiro
bl ásti ca (porfi ríti ca ?) , com ma i or ou menor número de feno
blastos arredondados ou retangulares de tamanho subcentimétrico; a matr¡z é fripidiomórfica granular ou granoblástica po
I igonal de granulação variada.
As variedades mais finas têm textura semelhante ã
da matri z das rochas grossei ras, sendo porém menor a quant¡ lndícios de cataclase incipiente ocorrem em
dade de biotita.
quase todas as amostras, acentuando-se sobretudo nas amostras
situadas na borda sul do corpo.
at r lz.
0 mi c ro c I tn i o o c o r rec o mo m I c r st a i s e n a
0s me I a c r ls t ai s , c o d tm e n s o esd e I a 2 c , s a o a r r e d on da d osr
b o rd a s c om c vi
s ub- r e t a n gu I ar e 5 o u f r ag e n t ados , ap r e s n t a
dades e I em na ç ao e I ra d e P ouco n ít d a ( F o t o cr o I r a fi a 9 ì,,
que e I h o r s e d ES e n v o I VE j u n toã s ro c h a d o s T po s 2 e 3. i:
tribu e s ê a o c as o , e qu s e s emP r ee s t á o r I a d o Po r u a ma t riz
m

¡

m

m

I

d

m

m

m

m

I

I

D

I

m

d

m

ct

de pl a g o cl a s o + q u a r tz o m i crog r an u I a d o e m r m eq u i t a
c roPe r t ¡ t as f i I am e n t o AS p o s s uem boa e X pr e s s ã o , s e n d o
I

MI

I

I

S

v rs

I

veis

em gr ã o s ou P a r te s d e gr a o s f rac a men t e ge m I n a d o s. c o mo I n clg
sões, a P re c e m re s t o s de P I a gioc I as I o e d e b o t ir a, a té m de
N <t mat riz,
quart z o , se r c i ta ( e m us c o v ta), clo r ¡r a e o P a c os
o mic r o c I tn o a SS u m e h ab i t u a I men t ef o rm a5 P o I g on ai s e equ idimen s o n ai s c o m d m en sõ e s nfer ¡ ore s a 0 t 5 m m , a pr es en ta- se
sempr e e m a g e g ad o q pu ro s o mma or o me n o r n ü me ro d e i nd rv!
I

I

I

I

I

I

I

¡

I

duos.

0 plagiocìás ior ñormalmente um ol igoclásio i n te rme
diãrio a sódico, também estå Presente como megacristaî s e na
matr¡2. 0s megacristais são mais ¡di omó rf i cos e com bo rdas
¡nais reguìares que os de microclínio, assumindo formas s ub-

-79-

retangulares curtas e alongadas, com dimensões entre 0 r2 e
l r2 cm; alguns destes indivíduos apresentam-se como uma t,"oI
cha de retalhos", incluíndo placas de plagioclåsio. Mostra-se geminado segundo as leis da albîtð €r com menor freqUên
cïa, do pericl Ínio e Carlsbad. 0 zoneamento é normal, haven
do também o desenvolvimento de fÍmbrias periféricas
albÍti
ces. Além dos grãos de mesma mineralogia, incluem ainda bîo
tita, guârtzo, microcl ínio, muscovîta, clorita, apatita, opg
cos, titanita e, duvidosamente, epÍdoto; alguns indivÍduos
estão mui to serîcitizados, ãs vezes preferencialmente junto
ãs zonas mais ¡nternas ou em parte das lamelas. 0s grãos da
matriz, xenomórficos ou poligonais, estão dispersos ou forman
do agregados ma i s ou menos puros ou com q ua rtzo e mi rmequ i ta.
Suas dimensões são inferiores a 0r! mm, e se apresentam mais
regularmente sericitîzados e geminados, s€9undo a lei da albi
tâ, em menor número de vezes, As mi rmequi tas, sempre presen
tes, estão extensamente desenvol vi das, sob retudo j unto ãs bor
das dos megacristais de microclÍnio.

0 quartzo xenomórfico, e com dimensões variando en
tre 6 mm a menos que 0rl ffiffir distribue-se na matriz em grãos
i sol ados ou formando cordões curvos e i rregu I a res. Ra ramente apresenta extinção ondulante.
A bioti ta, de cor castanha (2, f = castanho escuro,
esverdeado; X = castanho claro), ou esverdeada, comparece co
mo placas, de dimensões variáveis entre 2 e 0,1 rnnìr isoladas
ou formando feixes curtos e desfei tos ou grumos mi I imétricos
de poucos indivíduos contornando os megacristais. As vezes,
os feixes se dispõem subparalelamente; sua granulação diminue
sensivelmente nas variedades mais claras, pêssando então a
se apresentar em pl acas mai s di spersas. Pode i ncl ui r a apatî
ta e o zi rcão, sendo seus agregados acompanhados por apati ta,
opacos, t¡tanita e allanita. Sua transformação em clorita es
verdeada não é rara, conquanto observada em pequeno número de
at
rndrvrduos.
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Titanita xenomórfica é

nas amostras do Tipo
3, assumindo condição de microporfi roblastos, isolados na ma
triz. 0s grãos menores, arredondados, se agrupam j unto
a
comum

biotita.
t eo res da or d em

t raços r co m pa rece
como I rão s I d romor f î cos e dec o nt rn o SA r r edondados, c om di
mens õ e s ïn f e r iores a 0r3 ffiffi¡ a c ompan h and o as f ilei ras e mas
sas d e bio t t a; zi r cão d mi nut o ede for m a s variadas e encon
t rad o prin c i p a I men t e i nc uso n a biot ¡ ta; o s opacos fo r mam mas
sas s u bmi I m e t r i ca s dec o ntorn o s irr e gul a r ês, que se distri
b uem j un to a bioti t a, ou então apare c em
s olados e in c I usos
no5 o u t ros m nerai S ; al I n i ta ¡ diomó r fic a estã 'prese n te em
algu m a s se c ç õ es de I gadas , oco r r en do s emp r e e ncos tada o ue!
A

d

Patit a rêfi

de

¡

I

I

I

CI

plac d sde

iot î t a
Como possÍveis produtos secundários, tem-se placas
esfarrapadas e de dimensões variadas de muscovi ta, guer in
clusas nos feldspatosr guêr intersticíais; nas rochas mais
claras do Tipo l, seus teores aumentamrhavendo maior tendên
cia para a formação de placas mais regulares e de distribui0 epídoto, duvidosamente identificadorocor
ção intersticïal.
re em grãos minúsculos no interior de plagioclásios sericiti
zados. Finalmente, associada ã muscovita ou substïtuindo par
cialmente algumas placas de biotita, comparece uma clori ta es
verdeada a quase incolor:
volv

I

d

ape I

d

s

b
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TAB

Aná I i

s
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X

do Adamellito Santa Catarina

moda i s
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7
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l0
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6

7
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2

3

l

I

2

I

Qua

rt

zo

Biotita
0utros

*

*

apatita (ã exceção de 152) e clorita (ã ex
ceção de 777 e 119') ; ocorrem a i nda muscovi ta (sn, i.i.z , i.i.9,
L52\, titanita (as, 1i4, i.L?), zircão (ttl, 119) e allanita
I

nc I uem opacos ,

(83).

5.2.5. Granito Guararema
5,2,5,L.

0eorrãncía A sul de Guararema, ocorre um
corpo estreî to, alongado paralel amente ãs estruturas, const¡
tuÍdo de rochas porfi rói des semelhantes ãs descr i tas para o
Adamel I i to Santa Catarina.
Dentro da ãrea, ele se alonga por mais de l0 kmrsem
ul trapassar 2 km de largura, sendo parcialmente seccionadorna
sua terminação nordeste, pelo Falhamento de Guararema. Seus
contatos são concordantes com a atitude local das rochasrmos
trando-se parte normais, parte falhados; xistos, em . posição
concordante com a ati tude do grani to, são encontrados mui to
próximos ã região de contato, sem contudo trazerem ,em sua
Modo de
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composîção minerais metamórficos

indicatîvos de elevação

do

grau metamórfico. A sul, há também evidências de faìhamentos
como exemplificado pelas rochas f iloníticas da várzea do Ri
bei rão Putim. Pela sua conformação, é poss ível que falhamen
tos, de direção norte ou nordeste, tenham estrangulado o ma
ci ço, conquanto não fossem encontradas qua i squer evi dênci as
apontando nesse sentido. Toda a área ocupada pelo grani to
acha-se recoberta de matacões, de tamanho méd¡ o a grande.

5,2.5.2. Caraeteres Petrogrâfícos Possuem granulação gro:
sâr textura porf iróide, e cores cinzentas rosadas; sua cog
posição ê caracterizada pela presença de megacristais, centi
métricos, de coloração rósea a esbranqu¡çada, de microcl ínio
e ol igoclãsior Fêpresentando 30 a 60% da rocha, imersos em
matriz de granulação aparentemente subcentimétrica; orienta
ção paralela dos const¡ tu¡ ntes é sempre vi s ível .
0 exame macroscópico mais detido revela a Presença
de quartzo, biotita e massas e grãos, de contorno quadrãtico,
de feldspato branco, cujas dimensões chegam a I cÍlr forman
do uma matriz invariável ao longo de todo o corPo; sobre elas
se dispõem megacristais, preferencialmente exibindo formas
sub-retangulares, e com dimensões situadas entre 2 a 3 cm.APg
rentemente, os megacristais aumentam de tamanho Para oeste'
onde chegam a ocorrer indivíduos com dïmensões de até l0 cm;
além disso, podem assumir frãbito dÎferente, originando mag
sas irregulares e ovaladas de contorno dÎfuso (Foto 23), em
rocha mais fol iada que a variedade dominante; aParentemente,
esse tipo petrográfico acha-se restri to ãs bordas do maciço.
croscopi camente, as rochas apresentam caracterís
ticas semelhantes ãs variedades porfiróides do Adamell ito Sa!
ta Catarina. A matriz possui textura hipidiomórfica granuMi

lar, porfiróide, com os maiores indivÍduos exibindo dimensões
mi I i métri cas; porções mi crogranul adas, com granuìomet ri a da
ordem de 0, I a 0r3 rTìftr estão comumente Presentes. Seu asPec
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Foto 23 - Esta varledade ocorre ma i s nas bordas. Nota-se megacrlstais de bordas difusas e formas irreguleres e paralel ismo da b¡ otita, além de um grg
mo biotítico centimétrico. 0 aspecto geral é semelhante ao de rochas que têm sido descritas como
ofta I mi tos.

-84-

Fotomicrografia l0 - Fragmentos de um único crlstal
gemi nado de mi c roc I Ín i o (gemi nado em grade,
ã
esquerda, centro lnferlor e di rei ta superior) se
parados por f ratu ras preench i das por agregado
de mlcrocl ínio mal geminado (fratura que se ini
cla no centro da foto e se dirige påra o canto
superior esquerdo) interrompidas pelas fraturas
preenchidas por plagioclásio sericitizado e mir
mequita (duas fraturas de posição aproximadamen
te vertical). 41 X, polarizadores semicruzados.
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to ma¡s or¡entado relativamente ao Santa Catari na deve-se a
presença de fileiras e feixes subparalelos de biotita.Evidên
cias indicativas de cataclase, como fragmentação de grãos,
encurvamento de lamelas de geminação do plagioclãsio, extin
fo
ção ondulante no quartzo e torção de placas de biotita,
ram reconhec i das em todas as amos t ras exam i nadas .
Bas icamente, a mîneralogia ã a mesma descri ta para
as variedades do maciço de Santa Catarina, com microcl Ínío,
plagioclásio e quartzo total ízando 90% da rocha, seguidos por
biotita, usuâlmente em torno de 107'; pequenas porcentagens
a traços são completados pelos acessórios e minerais secundã
rios: titanita, âpâtita, allanita, zircão, opacos, clorita,
calcita, epídoto e muscovita-sericita. Análise modal efetua
da em uma úni ca amostra (lza) de granulação mai s favoråvel ,
não obstante apresentar evî dânci as pronunci adas de catacl ase,
apresentou como resul tado z 392 de quartzo, 352 de mi crocl ín io,
212 de plagioclásio, \'Á de biotita e muscovïta + sericita,apa

tita, titanita, zircão, allanita e clorita, totalizando lZ;
trata-se, portanto, de um granito, apesar de Permanecerem vá
I idas as considerações feitas para o Adamel I ito Santa Catarina
A!ém das feições referidas, Parte do microcl ínio
apresenta gemi nação mel hor desenvol vi da. Também é i nteressan
te notar que são comuns os grãos queb rados, com a I gumas das
fraturas preenchidas unicamente Por Plagioclásio e mi rmequi
tâ, cortando outras, guê, Por sua vez, acham-se preenchidas so
mente por mi crocl Ín i o (Fotomi crografi a I 0) .
0 plagioclásio é um ol igoclásio intermediãrio; comu
mente encontra-se parcialmente orlado Por biotita e enriqueci
do em i ncl usões, ã exceção de muscovi ta-ser i c i ta, rePresentadas por clorita, calcita e mineral do grupo do epÍdoto (?).Em
geral , forma também i ntercresci mentos mi rmequít i cos, orl ando
os megacristais de microclínio.
A bioti ta guarda também semelhança com ãquelas das
.rochas gran¡tóides descritas anteriormente; forma, porém, c-og
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centrações mais densas em fi leiras e grumos, nos quais se re!
ne em placas paralelas ou de orientação ao acaso. Como refe
rido, orla os megacristais de feldspatos e agregados de quart
zo mais microcl ínio. Sua coloração varia de castanho escuro a
verde (2, Y) e palha (Y), e forma placas bem desenvolvidas,iso
ladas ou contendo inclusões de titanita, apât¡ta, zircão, al
lani ta e epídoto. Não é raro al terar-se para clori ta esverdeada.

Tîtanita, de tamanho submi I imétrico, e apat¡ta ocor
rem comumente, enquanto que zi rcão é raro. Clori ta comparece
como produto de alteração de biotita ou do plagioclásio; neg
te úl ti mo caso, acha-se acompanhada de cal ci ta, formando pg
quenas e restritas massas. Mi nerais do grupo do epídoto, de
dimensões reduzidas, ocorrem associados ã U¡otita e, duvidosa
mente, ao plagioclãsio.

5.2.6. Granito Santa

Branca

5.2.6.1. Modo de 7corrâneía Pelo menos duas referências a
este corpo pl utôriico são encontradas na I î teratura: a Pri mei
Fâr uma citação de KNEcHT (.|964), e a segunda como exercÍcio
de Fotogeologia da obra de RICCI e PETRI (1965; Figs. 2l I I e
3l I l, pp. 156'157) .
Trata-se de um corpo, ã primeÎ ra vista, de forma
oval, com seu maior eixo na direção nordester ocupando a porção mediana da borda ori ental do mapa geológi co e estendendo-se por mais ou menos 8 km dentro da årea; sua continuidade
para nordeste é faci I mente veri fi cãvel por fotoi nterPretação,
devendo prolongar-se por mai s uns 6 a 7 km.
Seu contato norte, a parti r da estrada nova Salesõ
polis-Santa Branca para leste, é brusco e verif icável com ceI
ta precisão; a grosso modo, parece acompanhar a estrutura dos
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gna¡sses, arqueada em volta do plutão; contudo, o exame mais
atento revela uma alternância de partes concordantes, segui
das de partes discordantes (fraturamentos ?), di sso resul tan
do um limite geral discordante, mas a baixo ângulo com rela
ção ãs estruturas. A sul, o mesmo não se verifica, tratando-se de uma ¡nterface de local ização problemãtica princípalmen
te pela grande quantidade de intercalações de xistos e quart
z i tos I nas proxi mi dades da Fazenda dos Monos, os metassed imen
tos encontram-se bastante injetados por pegmêtîtos e al terna
dos com expos ições do grani to, local mente passando a verda
deiros migmatitos (estrada Salesópolis-Santa Branca), e, f¡
nalmente, se interrompendo em provåvel zona de falha.
Para
oeste, na altura do Bairro Humbuca, o granito parece encobrir-se gradativamente pelos xistos regionais, sendo também mui
to grande a quantidade de ¡ntercalações; contudo não se exclue
a poss i bi I i dade de um I i mi te por fraturamentos de di reção no
roeste. Já na altura do Serrote, não foram observados limi
tes I itológicos, parecendo que o corpo se esti ra em estreita
fai xa no sent¡ do sudoeste, com as rochas assumi ndo gradati va
mente caráter mais adamel I Ítico.

tos térmi cos e metassomãt i cos se as
sociam ao corpo granÍtico. 0s gnaisses a norte, portadores
de granada, parecem ter s ido transformados termalmente
a
parti r dos xistos vizinhos, sem aprecîáveis adições de mate
rial. A sul, são freqtlentes os pegmatitos, geralmente pg
quenos e concordantes, portadores de muscovi ta e/ou turma I î
na; além disso, parte dos xistos está migmatizada, sendo aín
da mui to comuns xi stos e quartzi tos fel dspati zados.
Nesta
mesma ãrea, e em quase todos os xenólitosr sê observa o efei
to mais constante e notável: o extremo desenvolvimento de
muscovi ta¡ gue se torna centimétrica, passando assim o
x¡g
rrhornf
to a um verdade i ro
el str micáceo e mac iço. A
área
ocupada pelas i ntercalações de metassedimentos dentro do ma
ciço é estimada em pelo menos 30"Á, havendo raros locais onde
.o gran i to se ap resen ta I impo.
Varï ados efei
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0 co rpo granÍtico apresentâ-se cortado por fratura
mentos quilométricos, principalmente de direção varÌável en
tre NNE e NE (foto Z), e por diques de diabásio encontrados
em diversos pontos (amostras 133, 735, 136, 738, 144 e 145).
Blocos arrendondados de dímensões medianas, e quase sempre al
t"t"iot, afloram em boa parte do corpo, tendo s ido raras as
amost ras de rocha fresca,
5.2,6.2 Catacteres PetTog"ã.f¿cos 0 corpo apresenta homoge
neidade, achando-se constítuído quase sempre_ por uma rocha
leucocråtica de granulação fina a média, equîgranuìar,
de
cor esb ranq ui çada a c¡nzenta ( Foto Z4). Conforme a classífi
cação recomendada pelo lUcS (1973) , as anál ises modais (Tabe
la Xl) i ndi cam tratar-se de rochas graníticas, va r iando de
mais alcal inas a mais g r a n o d i o r í t i c a s , porém, alaskÍticas;jã
segundo a classificação de HATCH et aL. (1949), trata-se, res
pectivamente, de granitos e adamell itos. As composições gra
nÍticas mêis al cal inas acham-se restr¡tas ã porção central
do corpo (amostras L34 e L49), enquanto que as ma i s
grano
dioríticas se concentram em uma zona mais periférica (amostras 772, 724, 125/7, 137, 143 e L51). Na faixa que segue
para sudoeste, na altura do Serrote, tem-se um aumento grada
tivo na granulometría e um flagrante escurec¡mento da rocha,
pas san do- se a va r í edades que serão d íscut idas no Adamel I ito
San ta Catarina, Não obstante, a mineralogia é constante, ha
vendo p redomí n ío do microclÍnio sobre o plagioclásio ou li
gei ra inversão, e porcentagens variáveis de quartzo¡
como
acessórios, ocorrem biotita e muscovita principalmente. Apre
senta minerais incipientemente orientados, caracterÍstica que
se acentua na borda sul. Apesar disso, nunca foí possÍvel
a med i da dessa orientação.
I'licroscopîcamente, ê rocha ex¡be textura hipidiomór
fica granular, sendo poucos os cristais marcantemente idig
*¡órf Ìcos¡ fragmentação incipiente dos grânulos é general izada
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TABELA

Anál

X

I

ises modais do Granito Santa

12

112.124

125

Branca

Quartzo

30

2g

23

32

28

25

20

36

MicroclÍnio

29

30

36

3l

37

30

44

26

32

3\

36

32

28

37

32

3\

I

7

4

5

5

2

4

I

tr

I

tr

2

2

tr

ì8

t5

Pìagioclãsio

Hirmequita

+

Biotita
0utros

*

An do
clãs io

'1.

*

P

I ao

io

20

ncl uem muscovi ta, apati ta e
LL2, L34, 1-43, L5L), clorita
112).

15 e21 r4

zircáo; ocorrem ainda opacos
(ls, L49, 1s1), e a I lan i ta

-9fA granulação, com os cristais não ul trapassando 4 mm, aprg
senta-se seriada, seja com pon de rá ve I porção intersticíal,
seja pratícamente equigranular, com raros grânulos de dimen
sões maiores, principarmente mícrocr Ínio. Nas variedadesmais
escuras, é maior a tendência de se desenvolverem megacristaîs
0 acessório mais representatìvÕ é a biotitê, segui
do de muscovita, que pode faltar como mineral primário en al
gumas varîedades mais escuras; traços de apatîta e zírcão
es
tão presentes em todas as amostras. Como produtos de altera
ção, aparecem sericita (e muscovÌta), clorita, opêcos e epl
doto. Hi rmequitas estão extensamente desenvol vídas.
0 microcl Ínio comparece sob duas formas: a) grãos
maiores, em alguns casos verdadeiros megacristais, possuÌndo
forma geral mais ou menos ovalada ou sub-retangular, mas mos
trando sempre bordas irregulares reentrêntes e penetrantes
nas vizínhanças, ou, ocasionalmente, formas irregulares; em

geral, apresentam d i mensões mi I imétricas, com a I guns cris
tais chegando até 6 mm de tamanho; b) grãos menores (0,2 0,4 mm) possuindo formas mais regulares e constituindo um mo
saico intersticial de grãos poligonais equidìmensionaìs de
contêtos reti I Íneos. Ambas as formas contêm geminação em
grade, geralmente melhor desenvolvida nos grãos maiores ( Fo
tomicrografia I l); estes, por sua vez, mostram-se geminados
segundo Carlsbad e varíavelmente rnicropertÍticos, do
tîpo
filamentoso; nota-se que, nas variedades mais g r a n o d i o r Í t ica s ,
a geminação em grade é menos desenvolvida. Difici.l mente, os
grãos maiores fazem contato com cristais de p lag ioc lás io, es
tando normalmente envolvÌdos por um agregado de granulação
mais fina de quartzo, plagioclásìo e mirmequita; em contra
part¡da, são f reqtlentes os restos de plagioclásio înclusos.,
que, ãs vezes, represen.tam atê ZOy" da secção visÍvel do mi
crocl Ínio. Este, mais râramente contendo biotita e muscovíta, os ten ta p igmentação ìncipiente.
0 plagíoclásio, um oligoclásío intermediário a sð
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dico (Ant3 a Anrr), também apresenta duas formas com caracte
a) 0s grãos maiores, mi I imétricos ( I a
rísticas distintas.
3 mm) , cXi bem certo i d i omorf i smo, ocorrendo formas retangul a
res e quadradas, de vértices arredondados, embora estas mes
mas formas se mostrem ãs vezes quebradas ou com contornos cor
roídos. Normalmente, estão geminados segundo a lei da albi ta
our mais raramente, segundo albi ta-pericl ínio e albi ta Carls
bad; um zoneamento fraco, do tipo normal, foi também reconhe
cido. Estão sericitizados, ocasionalmente Încluindo placas
grandes de muscovita, e pigmentados por minúsculos grãos es
do
curos, sendo relativamente raros os minerais visíveis
grupo do epídoto. lncluem aínda clorÌta, biotita, quartzo e,
b) os grãos menores (< 0r4 mm),
eventualmente, microclínio;
de formas i rregul ares ou semel hantes ao mï crocl ín i o ' ocorrem
associados ao quartzo e ã mi rme
em agregados întersticiais
quita. Estão igualmente serïcitizados,mas gerninados com me
nor freqUência. 0s intercrescimentos mi rmequíticos estão ex
tensamente desenvolvidos, e prat¡camente não deixam de orlar
parcialmente quaisguer dos cristais maiores de microcl ínio,
de
raramente estando nele incl usos. Quase todos os graõs
plagioclásio, particularmente os inclusos no microcl Ínio,pos
suem uma borda estreita mais sódîca, possivelmente albÍtica.
0 quartzo, sempre xenomorfo e com extinção I evemen
te ondulante, âpêrece disperso ou formando pequenas concentra
ções, com granulação variãvel entre 0,2 e 3 mm. Ocorre igr"I
de granulação fina, asso
mente junto ãs faixas intersticiais
ciado ao plagioclãsio; neste caso, toma ãs vezes formas arre
dondadas, de dimensões i nferiores a 0, I mm, e praticamente in
terc,rescê com o agregado de Plagioclásio e mi rmequita.
A bioti ta ap€rece em placas regulares e bem desen
volvidas, ocasionalmente algo corroídas, e cujas dimensões va
riam entre l r5 e 0 rZ mm. Apresenta cores pardacentas r desde
o pardo esverdeado ao alaranjado (X, Y) ao pardo amarelado
na
pálido, quase incolor (x). Ocorre em placas isoladas,
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forma de concentrações írregul ares ou mesmo enfi lei rada in
te rs t ic ia I men te. Pode ainda aparecer inclusa no plagioclá
sio (e no microclÍnîo) e, em algumas amostrês, acha-se clori
tizada. Contém apatita e zí rcáo como inclusões e se assocîa
ã muscovitê e a massas opacas submil ¡métricas,

A muscovita ocorre intersticialmente nas amostras
e
de caráter mais alcalino. Forma placas meio desfeÌtas,
acompanha a biotita na distribuição e no tamanho. FreqUente
Associada å clorita,
mente encontra-se al terada em clorita.
comparece como provável produto de transformação de plagio
clãsio, ãs vezes em placas de dimensões apreciáveÌs, tanto
nas amostras de caráter mais alcal ino, como nas maîs grano-

dioríticas.
ta é o acessório tradicional mais comum. 0cor
e
re na forma de grãos ovais de dimensões de até 0,3 mm,
de
quðse sempre associada à biot¡ta,
0 zi rcão, diminuto,
formas quadradas, ovais e alongadas, encontra-se principalmente incluso na biotita, o mesmo sucedendo com alguns pog
cos grânulos de allanita, A clorita verde aparece como alte
a
ração da biot¡ ta e da muscovita, e inclue ou se associa
pequenos g rãos ou fibras de mineral opaco,
Apat

¡

5.2.7 . cranito

5.2.?.L.

Sab aúna

de 1corr'ãneia 0 corpo de Sabaúna tem sua maior
expressão fora dos limítes do mapa geológico anexo. Pequena
porção, de aproxÌmadâmente 5 x 2 kn, adentra a ãrea, dispondoModo

-se concördantemente

com

os xistos, a sul, e os gnaisses,

a

ñorte.
Seu contato com os xistos não está bem esclarecido,
pois cor;re ao longo de pequena várzea de um afluente do Ribei rão Putim. A norte, parece que se tem um contato normal
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e brusco, emborâ os gnaîsses possam exibir alguma cataclase,
Ao ìongo do corpo, a rocha aflora em matacões de
tamanhos pequenos a méd ios, sem contudo ter s ido poss Ível co
letar-se amostras frescas ou mesmo pouco al teradas, por es
sa razão, conseguiu-se apenas uma fragmentada lâmina de uma
única amostra.

5,2.7.2. Caraeteres Petrográ.ficos 0 corpo mostra homoge
neidade textural e mineralógica; o tipo petrogrãfico dominan
te é uma rocha leucocrática de cor cinzentâ clara, equigra
nular, com granulação média a grossa, ãs vezes pegnât6ide.
Seus minerais mostram-se orientados subparalelamente, conferÌndo-lhe aspecto gnáiss i co (Foto 25).
icroscopicamente, suas caracterÍsticas são seme
lhan tes ãs do Granî to Santa Branca, apresentando q ua r tzo, m¡
crocl Ínio e plagioclásio p redorn ¡nan tes , ao lado de muscovita
e bíotita, e acessór ios. 0 microclÍnío acha-se geninado em
grade, enquanto que as micas formam placas mais ou menos lon
1.1

gas.

Em vi rtude de sua semelhança com o Santa Branca,
ainda que verificada macroscopicamente, e com base em umê
única e precárÌa amostra, além do fato de não se dispor de
amostragem condizente, julgou-se mais adequado não se esten
der a d i scussão sobre os ca rac te res petrográf icos , q ue, a lém
do mais, se tornaria excessivamente repetitiva,
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Foto 25 - Nota-se a grenulação quase centimétrica e
a or I entação das micas, dando å rocha un aspecto
gnal ssóide (comparar com a Foto 24). Também se vê
concent rações alongadas de biotlta.
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5.2.8. Diabãsios
Principalmente cortando o Granito Santa Brancarocor
rem alguns diques de diabásio, o maior deles com largura aprg
ximada de 30 m e extensão mínima de 2 kn.
Estas rochas, de textura subofítica a intergranular,
ap resentam compos i ção mi nera I õg i ca us ua I , ca racter i zada pel a
predominância de plagioclãsîo e piroxêniosr s€guidos de opacos e massa intersti cial criptocri stal ina, sempre parcialmen
te substi tuÍda por fi loss i I i catos esverdeados.
Estimativas feitas em âminas deram como resultado
os seguintes números: plagioclás o, 50%; piroxênios, 25'Á; opa
cos, l0Z e ffiâss€!r l5Z.
de
0 plagioclásio, raramente zonado, forma ripas
0r5 a 2 mm por 0r3 rrnìr entre as quais se dispõem os minerais
restantes. 0s piroxânios, de hábito granular ou prismático,
com dimensões principalmente entre 0r3 e 0r5 mm, êPârecem for
mando agregados ou como cristal isolado. 0s opacos, disPersos
no material micro a criptocristal ino, Possuem formas alongadas
ou i rregul ares.

massa reune pri nc i pal mente pequenas fi bras de
feldspato, e material criptocristal ino. Ainda ocorrem raros
intercresc mentos micrográfícos e material esverdeado, PaI
cialmente sotrópico, provavelmente resul tante da alteração
dos mi nera s ferromagnes î anos.
A

5.2.9. Sedinentos
Areïas e argi las formam princi palmente os sedimentos da vãrzea do Rio Paraitinga I l. Parece que nas porções
-das vãrzeas, que entram pela morraria vizînha, hã certo Prg
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domínio das argilas, algumas das quais são azuladas

e

a

I ta

plásticas.
. Também ocorrem terraços com cascalheira basal
e
pequenê espessura de argilas, siltes e a re ias; es tes
terra
ços apa recem em cortes de estrada e possuem expressão muito
restrita.
mente

5.

3. Faixa Sul

Â exceção de uma ocorrêncÌa isol ada de quartzitos
nas proximidades de Salesópolis, esta faixa não contém metas
sed¡mentos tÍpÌcos. Restringe-se ã larga porção de gnaisses
parte cataclãsticas, parte migmatÍticas, e ao Granito Cruz
fo
do Alto, além dos sedÌmentos do Tietê. Seus I imites já
ram

definidos

5

em s ecção

anterior.

.3. l. Cornplexo Gnáissico Mignatítico

esta designação procura-se agruPar rochas va
riadas, que ocorrem em zona ampla, princípalmente entre os
rios Tietê e Paraitinga I I, mas que, levando-se em conta a
sua extensão e a s Ìtuação que ocupam, não foram devidamente
amostradas, 0s afloramentos encontrados são em número satis
fatório, mas a rocha êpresenta-se invariavelmente intemperizada, tanto nos barrancos e cortes 'como 'nos matacões '
A norte, estas rochas estão interrompidas pelo con
têto tectônico referente ao Falhamento do Paraitinga, em par
te encobe rto pelos sed i mentos da vá rzea do Rio ParaÌtÌnga ll
e, ao sul, terminam no Granito Cruz do Alto, em contato PaI
c¡almente concordante, pa rc i a lmen te fa lhado.
Sob
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As variações texturais e mineralõgicas exibidas Pg
los gnaisses são muito grandes, havendo afloramentos intei
ros ou mesmo pequenas porções de rochas, di fi ci I mente catal o
gãveis, bem diversas. Estas acham-se representadas
Por
e
gnaisses grossei ros, portadores de bioti ta e muscovi ta,
por rochas mais finas, de um lado mais foliadase de outro
mais granfticas, mostrando localmente caráter estromatÍtico.
Contudo, é possível defini r-se, ainda que de forma
vaga, uma seqUência de tipos I itológicos predominantes. Ao
longo e nas imediações da estrada Biritiba Mirim-Sales6polis,

biotita gnaisses, ora equigranulares, ora porfiroblásticos,
são comuns, exibindo bandas de espaçamento centimétrico; neå
cata
ta mesma porção, parte das rochas têm n Íti do caráter
clástico e protomi lonítico, sendo bastante di fíci I a distinção en tre porf i rob I as tos e porf i roc I as tos .
As porções ma í s equi granul ares ou de granul ação se
rlada podem dominar em afloramentos intei ros próximos uns
dos outros, mas o mais freqUente é ocorrer uma al ternância
de I imi tes gradativos com as porções ni tidamente porfi roblás
t i cas .

di reção a sul, os porfi roblastos segregam-se em
bandas mais nítidas, ao mesmo tempo em que faixas de granuìa
ção mais fina, poF um lado granito-gná¡ssicas, por outro mais
fol iadas e biotÍticas, começam a aparecer. A sul de Salesópol is, e nas proximidades da Usina da Light, o asPecto banda
do é bem nÍtido, e as porções de biotita gnaisse mais equi
granulares tornam-se subordinadas; localmente, a rocha assu
me caráter oftalmÍtico devido ao desenvolvimento exagerado
dos porfi roblastos arredondados, de cores brancas, em matri z
de granulação fina e coloração cinzenta; esse conjunto se al
Em

terna com porções ¡sentas de porfi roblastos.
Finalmente, junto ao Granito Cruz do Alto' tem lu
gar o aparecimento de migmatÍticos estromatÍticos (Foto 26),
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onde se a¡ternam bandas centimétricas a decîmétricas,brancas

(pegmatóides), cinzentas (microgranÍticos) e cinzentas
ras a pretas (biotita e anfÌból io-bioti ta gnaisses).

escu

0s biotita gnaisses possuem texturê granoblást¡ca
ou granolepidoblåstica, que pode dar ì ugar a porfi roblástica
e protomi lonÍtica, poucas vezes blastomï lonítica.
A granula
ção das rochas equigranulares, ou das matrizes, pode variar
de fina a média, sendo comuns os casos de seriação da granulação, desde a fração fina até os megacrîstais centimétricos.
Nesses gnaisses, a mineralogia é const¡ tuÍda

de

pìagioclásio, microcl ínio e quartzo,seguidos de bioti ta
em
quantidades menores; ainda que pouco abundantes, aparecem mu:
covíta (sericita),
apatita, titanita,
zircão, turmalina, opa
cos, epÍdoto e clorita.
0 microclÍnio, variando entre 20 e \0%, partîcipa
tanto como porfïroblastos, como das porções mais finas; qua
se sempre está geminado, com a geminação em grade melhor desenvolvida nos cristais maiores. Junto å matriz, ocorrerquer
como agregador guêr isolado, juntamente com o quartzo e pls
gioclás io, assumindo então formas com tendência pol igonal.
0 plagioclásio, ol igoclásio cålcico passando a an
desina sódica, comparece em quantidades equivalentes ås do
microcl ínio. Como fenoblasto, estã sempre geminado segundo
a lei da albita e, em número menor de vezes, simultaneamente
segundo a lei do pericl Ínio; ainda como fenoblasto, âpresenta formas sub-retangulares a quadráticas, mais regulares que
ãs do mi crocl Ínio, podendo, no entanto, assumi r formas arre
dondadas. Nos indivíduos menores, a geminação é menos comum,
ostentando os cristais formas equidimensionais, pol igonais
ou i rregulares. Zoneamgnto normal, em geral pouco evidente,
ê mui to comum; ãs vezes, acha-se evï denci ado por serï ci t ização maïs intensa dos núcleos. A1ém de sericita e muscovita,
o plagioclásio pode incluir biotita, clorita e mînerais do
grupo do epídoto. 0s intercrescimentos mi rmequÍticos não

-l0tsão raros, ocorrendo em massas pequenas, freqUentemente in
c I usas no microcl ínio.
O quârtzo,
em agregados

xenoblãstico ou arredondado, aparece iso
a I ongados e irregulares, consti tuÍdo por

ado ou
peq ueno número de grãos.
I

A b iot ita, de cores pardas, es ve rdeadas e alaranja
das (2, Y) a amarelado palha (X) , forma feÌxes regulares e
pêraleìos, algumas vezes com rnuscovita, ou pode se apresentar
isolada e_ intersticial, eventualmente moldando os megacrÍstais, pri ncipalmente de pl ag ioc I ás io.
A muscovita, que somente ocorre em vêriedade I íto
lõgica bem típica, associa-se intimamente aos feldspatos,for
mando pa I hetas regu I ares ou p I acas esfarrapadas, que se
fa
zem acompanha r de serici ta.

0s demais acessórios, sempre em grãos com dimen
sões inferiores a 0,4 mm, mostram certa tendência a êcompanhar a b¡otita. Apatita, exibindo formas arredondadas e di
mensões milímétricas, é comum; zircão, de formas quadráticas
ou arredondadas, comparece principalmente incluso na bioti
ta, enquanto que os opacos, mostrando formas irregulares,são
relativamente rêros. TÌtanita não é comum e, ocasionalmente,
forma grãos um pouco maiores que os outros acessóríos.
Algumas amostras contêm granada, em pequenos grãos

arredondados, que se distribuem isoìâdêmente e díspersos
la rocha, ou agrupados e dístribuÍdos em certas bandas.
Como

produtos de alteração, além da sericita e

pe

da

muscovita, ocorrem clor¡ta, junto à Uiotita, e epídoto, asso
c iedo ao plagioclás io.
É, também, interessante fornecer alguns elementos
sobre os migmatitos do sudeste da ãrea, uma vez que represen
tâm tipos bem d¡st¡ntos, embora não tenham s ido des tacados à
pê rte como I itologia.
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notável dessas rochas reside no seu
de
caráter porfiróide, dado principalmente peìa presença
g ra ndes porfiroblastos b rancos de ol igoclásio, ou a alternân
cia de bandas do tipo estromatitico, No últìmo t¡po, alter
nam-se bandas pegmatóides (brancas), micrograníticas (cinzen
tas claras) e gná iss i cas a xistosas (c inzen tas escuras a pre
tas), que seccionam, com pequeno ãngulo, a xis tos idade do
paleossoma. Cabe acrescentar que as porções maís escuras,
correspondentes ao paleossoma, são de bìotita gnaisses ou an
fibólio-biotita gnaisses, raramente assumindo compos ições an
fibolÍticas; na interface paleossoma-leucossoma, é comum a
presença de uma faixa estreîta de melanossoma biotíticorapre
sentando forte I i neação mineral.
Essa al ternância, que é normalmente centimétrica a
decinêtrica, pode incluir outras faixas menos espaçadas, ou
então o neossoma pode apresentêr-se na forma de "pseudo PoI
firoblastosrr, que, em alguns casos, se desfazem em cordões
(Foto 27), dentro das bandas de pa leos soma.
0s' l e ucos somas pegmat6 ides ou porf íroblásticos pos
com
suem granulação muito grossa, havendo casos de cristaÌs
dimensões de até l0 cm. 0s granitóides, com granulação mé
dia a grossa, junto ãs porções brancas, e fÌna a média' nês
cinzentas, podem Ìncluir finos feixes paralelos de bîotita'
'0 exame microscópi co dos neossomas granÍtîcos (fa
bela Xll) reve I a texturê granoblåstìca, de g ra nu I ação seria
da entre um mãximo de 6 mm, para os cristais maiores, e Ìnfe
rior a I mm, para a porção mais fina; no tipo cinzento mais
fino, a granulação varia entre 0,ì a 0r5 mm, e a textura pode adquiri r caráter lepidoblástîco'
No tocante ã .mineralogia, microcl ínio é dominante,
seguido de quartzo e plagioclásio; bîotita e muscov ita oco r
O aspecto mais

rem subordinadamente; em quantidades da ordem de traços aPa
'
recem apatita, tu rma I ina, zi rcão, clorita' opacos, sericita
e ca rbona tos .
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crocl ín i o, com gemi nação bem desenvo I vi da, comPa
rece nas formas usuais dos megacristaisrcom.dimensões de até
6 mm, sempre orlados por agregados mai s finos; forma também
agregados mais ou menos puros de grãos submi I imétricos equi
dimens ionais ou pol igonai s.
Mi

0 plagioclãsio forma pìacas de até 3 mm, êguidimen
sionais ou arredondadas, de bordas irregulares, estando gemj.
nado segundo a lei da a'l bita ou albita e periclÍnio simultaneamente; essas placas são ¡sentas de inclusões e' ocasional
mente, zonadas. Al gumas determi nações forneceram valores en
tre 28 e 33% de anortita.
0 quartzo forma cristais dispersosr eQUîdimensionais ou xenoblásticos' com dimensões entre 0rl e 0,3 mm.
A b ioti ta, avermel hada, aPârece reun i da em pequenos
grumos ou conjuntos de placas submilimétricas, dispostas cag
ticamente ou levemente orientadas. Quando al terada em clori
t€t, associa-se ã muscovita. Algumas placas aparecem dispersas caot í camente.
A muscovi ta se dîstribue de forma semelhante ã big
tita, formando placas mais esfarrapadas. Apresenta também
i ntercrescimentos s i mplectÍti cos com o quartzo.

0rl a 0,2 ûìÍl¡
ocorre dispersa ou junto ã U¡oti ta; turmal i na verde, formando
prismas e grãos redondos de 0rl ffiffir ocorre rara e disPersamen
te; zi rcáo é pouco comum e, quando presen te, forma grãos d i mi
nutos e curtos; oPacos, com formas i rregul ares, âPârecem rara
e dispersamente; clorita está Presente como principal produto
de alteração da biotita, principalmente das placas dispersas;
o
serici ta acompanha muscovi ta ou Pigmenta o Plagioclãsio,
mesmo se dando com raríssimas massas diminutas de carbonatos.
Paleossomas portadores apenas de bioti ta e biot¡ ta
com enfiból io exibem texturas diferentes. De um modo geral '
.o aspecto granoblástíco predomina, passando a lepidoblástico
Apatita,

com dimensões da ordem de
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Fotomlcrograf la 12 - Paleossoma de migmatïto estroma
t ft I co da Fa i xa Su I . Nota -se a vaga seme I hança
com a textura lntergranular das rochas básicas.
Nas placas regulares de plagioclãsio, pode-se oÞ

servâr geminação albita e albita-Carlsbad, além
de zoneemento (centro, esguerda); o quartzo(grãos
brancos a pretos) equldimensional aparece isolado (embalxo e a d I rel ta) ou formando mosaico (cen
tro, em clma); a blotita (cinzenta médía a escuro) , forma pal hetas d i spersas ou grumos interst i
cials . 26 X, polarlzadores semicruzados.
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t i ta, opacos, serici ta, clori ta; ocorrem
ainda muscovita, turmal i na e calcita (zla) , zircão,
granada e epí doto (zlal) e t Ìtan i ta ( 220).
apa

de um lado, ou a nematoblástîco de outro; a granulação varÌa
de fina a méd¡a, ocorrendo porções m i c r o g r a n u I a d a s .
A mineralogia dessas rochas tem plagíoclásio, l"I
gamente predom¡nante, seguido de quartzo e biotita' e ocasionalmente anfÌból io, como constituintes dominantes. Seguemse t ¡ tan ita, apat i ta, granada, z i rcão, sericita, cloritarepídoto e opâcos (tabe I a xlt).

0 plagioclásio, uma andesina Întermediária a cálci
ca, forma placas submil ímétricas a mi'l irnétricas, sub-retangu
lares e e q u i d i me n s i o n a i s , dispostas em mos a i cos com o quartzo;
estes estão orlados Þor faixas microgranulares constituídas
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de grãos equidimensionais e de contornos indefînidos
de plagioclásio; em a I guns lugares, essas massas mi crogranu
ladas coalescem com indivÍduos maiores mal definidos. Aprg
ou
senta-se habitualmente geminado segundoa lei da albita
segundo associações comp I exas de geminação; pode aparecer
zonado e ¡ncìuir biot¡ta, clorita, muscovita e mineral do
grupo do epÍdoto. Nas amostras com hornblenda, o plagioclá
sio é mais cálcico e rnais idioblástico, dispondo-se em tex
tura que I emb ra a intergranular das rochas bás icas (Fo tom i crografi a l2); neste caso, apresenta-se geminado segundo a
lei da albÌta e combinação das ìeis da albita e Carlsbad.
também

0 quartzo equidimensional e ccm contornos regulares, apresenta-se isolado ou fo rman do po rções de .formas ir
regulares ou aìongadas; suas dimensões são inferiores ãs do
pìagioclásio, situando-se, em média, em torno dos 0,2 a 0,6nrm.
Biotita ocorre como placas e palhetas, de contornos regu la res ou corroÍdos, d ispondo-se nos interstícios, iso
I adame n te, ou s ub pa ra I e I amente em f ileiras.
da (Z = verde-azuìado; Y =
verde-amarelado; X = âmarelo pálido a încolor) forma placas,
de con to rnos irregulares e aspecto corroído, com bo rdas apre
sentando incipiente microgranulação, sendo que algumas das
placas p a recem en cava I a r- se entre si' Pode incluir, parcial
ou totalmente, grãos de plagioclásio.
Ho

rnb I enda ve rde- êz u la

0s acessórios minorì tários es tão semp re Presentes '
com a maior parte deìes concentrado p16ximo ãs pìacas de bio
titâ. Apatita, de forma ovaìada, é o mais conum, enquanto
que t itan Ìta pode apa rece r em teores resPeÌtáveis; granada e
zircão são mais ra ros . 0s minerais secundár ios apa recem nor
malmente as s oc ia dos ao plagÌoclásio.

-
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3.2. Quartzitos
Nas proximidades de saresópor is (pontos 20g, 204

e 205), ocorrem alguns afloramentos de corpos guartzíticos,
parcialmente minerados; sua continuidade quer para leste,
quer para oeste, não foi veri fi cada. No local , o corpo tem
ati tude subvert i cal e espessura de 5 a 6 mm, passando nas
bordas a uma rocha mui to foì iada, ås vezes semelhante a um
quartzo-micaxisto; outras vezes se parece com um migmatito
bandado; é possível, na verdade, que essas encaixantes sejam
catacìasi tos fol iaCos.
0 quartzi to exibe fol iação dada pela presença de
finÍssimas lâminas micãceas reguìarmente espaçadas, gue au
mentam de guant i dade em certas camadas; camadas restritas
de metassîltitos estão presentes também.
rê

mais puras revelou 98% de guartzo
e 2% de sericita.
Nessa amostra, o quartzo forma agregado
granoblástico tÍpico, com graos mais ou menos equîdimens ionais e de contornos pouco suturados. A sericita se dispõe
em pa I hetas bem pa ra I e I as , guêr em fi lei ras ret¡ I Íneas inters
ticiais, quer dispersa e incluída no quartzo.
Uma amos t

das

Além dessa ocorrência, for m re gist r adas ra ras i n
te rc I aç o es cent i mét ri cas, merecendo SE r c i ta d ea do pon to
76 B , nas proximidaCes de Biritiba
M¡ r im , on de po r mais ou me
nos 0k
de afloramento, intercalam se i s to ei tacolomitos.

5.3.3. Granito Cruz do Alto
5.3.3.L. l,lodo de 0eorr.âneía Rl DEG (1974), t raba I hando em re
g ï ão adj acente a oeste, nomeou e mapeou a ext remi dade oes te-sudoeste desse batól ito, sugerindo também a localidade tipo
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(proximídades da capela cruz do Alto, estrada Bi ri tiba Mi rim-casa Grande). Esse autor relata suscintamente as caracter....
ticas daquela porção do corpo, e mapeia seus contatos, a iio_r_
t€, com o Higmatito Biritiba Mirim, e, a sul, com a Zona tìata

clástica Freires.
Na área ora em estudo, o corpo tem continui dade por
mais quase 20 km segundo leste-nordeste, ocupando toda a fai-

xa sul do mapa geológico; configura-S€, assimr uffi batól ito
alongado de forma mais ou menos paralela ãs estruturas regionais, com extensão total mínima de 25 km, e largura variãvel
entre l0 km, a leste, e 4 ou ! km, a oeste, onde parece inter
romper-se ã altura dos limites do mapa geoìógico.
Por toda sua extensão, ele aflora na forma de mata
cões arredondados e, ocas ionalmente, êffi barrancos de rocha
mui to al terada nas estnadas, quando se pode notar orientação
dos minerais, regular a incipîentemente desenvolvida.0s se,us
contatos nunca foram diretamente obse 'r,ados, mas foramr iìo
entanto, locados com certa segurança pela proximi dade de aflg
ramentos das encaîxantes, por sensÍvel quebra topográfica
e
por fotointerpretação; a massa granítica se eleva bruscamente
dos terrenos vi zi nhos, acompanhando, de certa forma, a extensa vârzea rebaixada do rio Tietê (atual lago da Barragem de
Ponte Nova) .
Sua porção medi ana não foi percorri da, devi do å topografia aci dentada e i nterrupção das vi as de acesso pel a subida das águas da bacia de acumulação da barragem; desta forfrâ¡ as observações abrangeram a metade lester âo longo da boI
da norte do corpo, e a porção oeste, com exame também de par

tes mais centrais.
Conforme rel atado adi ante, as f eições cataclástic¿:=
são general izadas, chegando a se formar portomi lon i tos, que
não correspondem obrigatoriamente ãs amostras de borda.
Po¡
outro lado, tanto a leste, onde faz contato norte com estroma.titos mai s ou menos típ icos, como a oeste, onde se encaixa em

_
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gnaisses migmatÍticos porfirobìásticos, tem-se a inpressão de
passagens mais ou menos graduais. É provável que zonas
de
falhamentos, subordinadas à Zona Cêtaclástica Freíres e diver
gentes desta com pequeno ângulo, atravessem e seccionem o ba
tól ito, desal i nhando seus I imites norte. Por toda a parte
percorrida não se notou a presença de xenólÌtos, a Ìndicar uma
aparente homogeneidade do corpo. Também não foram observadas
qua isquer fe ições estrutura is s i s tema t ica men te desenvol vidas,
a não ser fol iação e, eventuâlmente, fraturâmento.
base em TURNER e VERH00GEN (1960), RAGUTN (1965)
e t'tARÌ'lO (ì971), RIDEc (1974, p. 33) considera esse corpo como
sendo tardi- tectôn ico. ldades Rb/S r do Grani to Ta îaçupeba,
parcìalmente semelhante ao Granito Cruz do Alto, indìcam valo
res em torno de 635 m.a. (VAND0R0S e 0LtVEtRA, ì969): esta ¡da
de corresponde ã das intrusões t a r d i - t e c t ô n i c a s da Faixa Ri
beira, conforme sÍntese de MELCHER et aL. (1973). Contudo,
taís maciços mostram sempre caracterÍsticas duvidosas, e particularmente de acordo com tlARMo (1971), as feições mineralógi
cas do corpo de Cruz do AIto correspondem mais a dos granitos
sintectônicos. Dessa mane i ra, deve-se ace ita r o seu posiciona
mento como sendo tardi-tectônico,pelo ,rnenos até a obtenção de
dados geoc rono lóg i cos .
Com

5.3.3.2. Caz.acteres Petrogrã.ficos Trata-se de rocha de gra
nulação grossa, I eucoc rát ica, de cor rós ea a rós ea acÌnzentada, Ìnequigranular seriada a porfiróide. A macroscopÌa deta
lhada revela granulação varìável de média a grossa, onde mega
cristêis rõseos de microcl Ínio, de formas retanguìares a ovaI adas e com d imensões entre 1,5 e 5 cm, estão sepa rados entre
si por faixas e bolsões centimétricos a subcentimétricos de
agregados quartzo-feldspãtícos de granulação média. Loca lmen
te, tem-se uma rocha rósea mais encarnada, onde se nota tão
somente uma mistura de formas irregulares de microcl ínio
e
€uêrtzo, sendo a granulação um pouco maísfina (amostra 172);
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afloramentos próximos ao contato norte, na estrada Bi ritiba-Casa Grande, a rocha se apresenta mais acinzentada e
com subparalelismo das placas de bíotita e dos negacristais
de microcl Ínio (amos tra 777; Foto 28),
As secções ,delgadas mostrêm invariavelmente ev!
dênc í as de ca tac l as e, em maior ou menor intens idade, ob I iterando pârcialmente a textura original.
Nas amostras ou poI
ções de amostras onde a rocha original melhor se conservou
(lZE e 218A) , tem-se uma textura porfiróide, com megacrístais
de microcl Ínío e plagîoclásio (estes últímos mais raros e me
nores) e matriz hipidiomõrfica inequigranular, de granulação
fi na a média, constitufda por quartzo, microclínio, plagìoclã
sio e biotita; subordinadamente, ocorrem ainda clorita, t i
tan itê, apat ita, muscov i ta, al lanita, epÍdoto, hornbl endarzir
cão e opacos. A matriz comparece em porções amplas ou em ban
das a I on gadas ent re os megacr ìs ta is, no ta ndo- s e uma d ¡stribui
ção (segregada ?) dos mìnerais, concentrando-se quartzo por
um lado e microclÍnio por outro; o plagíoclásio e a biotîta
formam agregados pl uriminerál icos, com o 'qua rtzo e o microcl Í
nio res tan tes. Em alguns casos , a fragmen tação dos mÌnerai s
chega a tal ponto que não se pode maÌs falar em textura porf i
róide, sendo esta substituÍda por uma seriação de granulação
desde 0,1 mm até 3 a 4 mm em alguns cristais de microclínio e
plagioclásio; neste caso, parece maís recomendável referir-se
ã textura como porfirocìãstica e m i c ro p o r f Ì r o c I á s t i c a ou mesem

mo

p

rotomi lonÍtica.

0 microcl ínîo, sempre com geminação em grade bem
desenvolvida, predomina sobre os demais minerais (Tabela Xlll),
subl inhando, assim, o caráter marcadamente granÍtico das varîe
dades do corpo. Está presente na forma de megacristais ou co
mo agregados amais ou menos equigranulares de granulação fina
que ocupam porções consideráveis da rocha,porém, subordinadas
ås dos megac r i s ta is ,

0s megacristais, com forma sub-retangular a elÍpti
ca e dimensões entre 6 mm a 1,5 cm (îndivÍduos mais Íntegros,
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por vezes também geminados segundo a ìei de Carlsbad), estão
sempre fraturados ou até mesmo divididos em pedaços; essês
fraturas e os vãos entre os fragmentos es tão ocupêdos, seja
por agregados equigranulares pol igonais de microclÍnìo
de
granulação fina (01, a 0,8 mm) , seja por agregados de plagio_
clásio e mi rmequita, oco r ren do biotita, clorita e mus cov i ta
s ubo rd i nadame n te.
Na maioria das vezes, a borda dos megacris
ta¡s exibe reentrâncias côncavas, ocupadas por plagioclás io
e/ou mi rmequita, ou Ìrregul ares, ocas iona I men te ret il Íneas,
quanrio em contato com quartzo ou agregado de mÌcrocl Ín io de
granulação fina. Apresenta-se sempre micropertitico, com
dois tipos de hós pede, ås vezes s i mu I ta neamen te desenvol vidos: a micropertita mais abundante é do "tipo remendo" (patch),
com distribuíção irregular, tratando-se, ãs vezes, de restos
de plàgioclásio não digerido e, em out ras vezes , s imu I ando
tratar-se de crescimento do hós pede, pois eng loba peq uenas
TABELA XIII

Míneraìogia do
quartzo

MîcroclÍnio
Plag.i

oclásio

Hirmequíta

+

B¡otita + clorita
***

0utros

Gran

1
35-45
30-50
l5-20
l0- 15
-

ito

Cruz

171

30-40

35-\5
l0-15
I0

+l

do Al to

218A
40
60
<10

2

**

35
40
15

+5

E

+l

2-3

Macroscopia e estimativas visuaîs (amostras 177,7?4,

**
***

278A).
Dado exr ra Ído de R tDEG (t974, p. 55).
lncluem hornb I enda, t i tan ita, êpat Ìta, al

covita, epÍdoto, opacos e zircão.

lanîta,

mus-
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Foto 28 - Nota-se a orientação dos megacr¡stals de mi
crocl fnio e subparalel ismo das massas de biotlte
envolventes; a massa lntersticíal cinzenta á conposta de quertzo, microcl ínio e plagioclásio.
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rções i I hadas do hos pede Ì ro; a lgun s res tos mais ev i den tes
de plagioclásìo podem chegar a dimensões de quase I mm, e
normalmente possuem um núcleo sericitizado e uma fÍmbria pe
riférìca I ímpida mais albÍtíca; a menos desenvolvida é do ti
po 'rhairrr. De modo geral, os megacristais estão fraca e ir
po

reg

u I a rmen

te

se r i c ì

t i zêdos

.

Nas porções uniminerálicas de microcìínio de grg
nulação fina, es te se ap resenta com fo rma s poìigonais re-og

lares e equÌdimensionais, isento de inclusões e inalterado.
0 quartzo forma agregados d is pos to em bolsões ou
bandas de espessura milimétrica, 0s indivíduos ex ibem dîmen
sões variáveis, havendo, contudo, certo predomínio enr torno
de grãos com 0,5 a 2 ou 3 mm. De modo gerai, ou os grãos se
justapõem, quando possuem contornos mais regulares e são mais
e q u i d i me n s í o n a i s , ou têm formas irregulâres e se i mb r icam;
quase s emp re nos con tâ tos entre os g rãos aparece um mineral
incolor de birrefringência média (muscovita ?), muito pequeno para ser identif icado. Parte do quartzo oco r re, seja dis
pe rso entre os out ros mÌnerais, notadamente nas pÕ rções pìurimi nerál icas da matrî2, sej a inc luso no plaaioclSs.o ( ou
mesmo tomando parte nas mirmequi tas) . Ao ccntrãrio do que
se deveria esperar, raramente mostra extinção onduìênte e,
quando presente, é pouco pronunciada.
0 plagioclásio, p redom ìna n t eme n te um olígoclãs io
intermediário a sódico (amostra 46t Anlg Anr4; amostra 721:
"
An, e Anrr; amostra 172: An* a Anlg), apresenta-se quase
(mais
sempre zonado e/ou geminado segundo a lei da albita
freqUente), ou segundo combinação das Ieis da albita e do pe
ricl ínio. Mostra certo idiomorfismo, com formas equidimensio
naÌs e retanguìares curtas e alongadas, de dinensões variãveis entre 0r2 e 4,5 mm, 0s de maiores dimensões ocorrem dis
persos em meio aos outros minerais, ou então formando aglome
rados (amostra 172) de ÌndivÍduos tabulares e irregu'l ares,jus
tapostos ou ìmbricados, em conjuntos de contornos externos
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apr o X mada m n te c i cui a res ou ¡ rregul ares, co m dimensõ e s atin
gin d o até I mm; os de m eno r es d rmensoes aPare c em iso la d os ou
f o r m a doc o n j un tos irr' gul d res de indivÍduos, ãs vezes
j ul
tos a mass a s puras de m icr o clr n io de mesma gr a nulaÇão, ou as
50c i a d os ã m irmequ tâ, n as bor d as ou entre pe d aços de m egecri s t a is d mi croc tnt ;t mbé m ocorrem i ncì u s os no mi c roc I Í

nio.

0bserva-se certa tendência dos indivÍduos menores se_
rem mais sódicos; de qualquei- forma, quase todos os
grãos,
inclusive fragmentos do mesmo indivíduo, apresentam uma fÍm
bria mais sódica na borda, que os desenha parcial ou total
mente; nas mirmequitas, essa fímbria aparece principalmente
do lado do microclínio vizinho, interrompendo os corpos alon
gados de quartzo. 0 quartzo, êfi glóbulos dirninutos, é a i!
clusão freqUente, sêguindo-se maîs raramente de restos de bio
tita e clorita.
A sericitização é intensa e generalizadarel
cetuando-se apenas as bordas albíticas; junto ã sericitarapg
recem ainda o epídoto (raro) e calcita (comum). Como efeito
das tensões cisalhantes sofridas pela rocha, observa-se comu
Ínente lamel as de gemï nação encurvadas.
A bioti ta, do tipo esverdeado escuro e fortemente
pleocróica (X = pardo-amarelado claro I 7, Y - verde ol iva a
pardo escuro), ocorre na forma de feixes estreîtos que prontamente se desfazem, com as placas, de dimensões entre 0r3 e
3 mm, dispostas ora subparalelamente, ora ao acaso. Esses
feixes aparecem em meïo aos grânulos em geral e, em alguns
casos, intersticialmente nas bandas de quartzo. Placas e far
rapos desfeitos aparecem também intersticialmente,
total ou
parcialmente inclusos principalmente nos feldspatos. Ë fre
qUente a passagem da biotita a uma clorita fortemente colori
da de ve rde azu I adc, p i gmen tada com opacos .
A clorita, em placas submilimétricas, é comum em
algumas amostras, e ocorre, além da forma acima, êffi fraturas
e inclusa em outros minerais, principalmente microcl Íniortor
nando assim evidente o seu caráter secundário. Está quase
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res en te, aparecendo

isolada, em indivÍduos xenomórf i
cos alongados, com dimensões milimétrica a s u b m í I i mé t r i c a , o u
assoc iada ã bÌotita.
Apatíta arredondada e z i rcão de secção
quadrada, ambos de dimensões dìminutas, formam inclusões na
biotita, com o primeiro mais comum que o segundo. A allani
ta milimétrica e idiomórfica acha-se representada por dois
ou três grãos em algumas amostras, fazendo pêrte dos feixes
de b iot ita, e assoc iada ao ep ídoto. Ho rnb I en da, de coloração verde-azulada, foi reconhecida em apenas uma amos tra(121),
des fe i ta entre os f e'l dspatos. Sericita e calcita, com dispo
sição ao acaso, sãc os p rinc ipa is p rodu tos de al teração do
plagioclásio; a calcita apresenta-se tâmbém em mìnúsculas mas
sas informes, p reenchendo fraturâs micrométricas. Algumas
placas e fa r ra pos de mus cov i ta oco r rem assoc iadas aos felds
pa tos ou preenchendo.f ra tu ras. 0 ep Ídoto, além dos grãnulos
as soc iados ã al lanita, es tã presente em peq uena q uant idade cg
mo a I te ração do plagioclásio ou, mais ra ramen te, em g rãos maio
res isolados. 0s opacos , em gerâl ra ros , oco r rem intersticial
mente e na forma de massas irregulares e desfeitas.
s emp

p

5.3.4.

ocor rem nas várzeas dos rios T ietê e paraitin
além dos pequenos terraços suspensos ãs margens de rios e
Es

ga,

Sedirnentos

tes

córregos da regìão. 0s sed¡mentos da várzea são os habituais,
com predom¡nâncìa de a re Ìas e argilas.
Alguns depósitos arenosos, feldspáticos e pobremente estratif ¡cados, ocor rem na borda sul da planície do Tietê,
ao pé dos migmatitos e. Gran ito C ruz do Al to, podendo tratar-se de material mais antígo que a várzea atual.
ocorrem argilas brancas, arenosas, preenchen
do o fundo de estreitos va les loca I i zados nos dom í n íos do Gra
rl ito C ruz do Alto.
Também
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ESTRUTURAS

As med i das das estruturas pl anares das rochas fg
en
ram t ratadas em d i ag rama Schm¡ dt-Lambe rt, tendo-se, no
tanto, obti do resul tados po uco conc I us i vos . As fe i ções t¡
neares foram poucas vezes visualizadas, não merecendo siq ue r
esse tratamento.
Os resul tados pouco sati sfat6rios decorrem, sobre
tudo, da fa I ta de p reocupação vo I tada pa ra uma aná I Î se es
trutural mais elaborada, condizente com as proposições e fi
Desta forma, aPenas a descrição das
nal i dades do trabalho.
estruturas será abordada, fornecendo-se dados quantitativos
mÍnimos quando possível, e onde julgado necessário.

6

.1. Estrutunas Sedimentares

A estrutura ma i s segura e evi dente e o acamamento '
assim mesmo sujeito a repetições e transposições por efeito
de dobramentos cerrados. Esses mesmos fatores, somados ã
di ferenciação metamórfî ca, fazem com que o bandamento obser
vado nas rochas gnã i ss i cas e mi gmat ít i cas não seja tomado
x :
Uma vez que as intercalações de
como estratificação.
tos da Faixa Norte resumem-se praticamente a porções gran
tó ¡ des e pegma tó ¡ des , as cons i de rações sob re o acamamen to
baseiam-se única e exclusivamente nos xistos da Faixa Cen
t ra I

.

A estratificação nessâs rochas é evidenciada pela
presença de intercalações guartzÍticas e metassi ltÍticas,
de
Com freqUência as camadas
com espessuras variáveis.
qua rtzi to, embora pouco Possantes, rePetem-se i númeras ve
zes em pequena extensãor sugeri ndo uma ri tmi ci dade ori gi nal;
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fato idêntico ocorre com os metassiltìtos, com a d ife rença
de se t rata r de camadas ma i s f inas .
para
É preciso também lembrar que exîste, de sul
nrrte, regularidade na freqUência das i n te rca ì ações , corn os
quartzitos mais abundantes a sul; ambos os tipos .quase desa
parecem nas proximidades da passagem para os gnaisses' quando os xistos de caráter mais pel Ítico tornam-se mais homogê
neos. Admitindo-se o amplo trato de xistos e gnaisses como
um sinclinório, seccionado em seus fìancos pelo Granito G.rg
rarema e Adamel I ito Santê Catarina, a esPerada recorrência
das litologias não se processê e, onde deveriam voltar a apa
recer metassì-ltitos e quartzitos, surgem agora gnaisses.
Em todos os I uga res observados, ã exceção de um úni
co, onde camadas pegmatóides ou de quartzitos feldspátícos
ap res entam-se fol i adas e dob radas em pequena escala, o acamamento reve I ou-se paralelo à xis tos Ìdade.
Ao contrário dos quartzitos puros ou feldspáticos,
os quartzitos cal cos s il icát i cos fo rmam rârêmente canadas in
teiras, apresentando-se como corpos trboudinadosrr, de forma e
dimensões típicas (Foto l9). Pelo menos na área, a composÌ
além
ção uniforme, a forma regular e a ampla distribuição,
da i nexi stênc¡a de g radação nas dìmensões, fa zem s upor a cor
reção das îdéias de C0UT I NH0 ( l9 72) com re I ação à natureza
original desses corpos; a lém d isso, em dois ou t rês I uga res ,
eles ocorrem em blocos mais possantes, Seguramente Partes
de uma cama da.
Não foram observadas outrôs estruturas sedimentares'
ainda que se tivesse dado alguma atenção a essas feições.
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2.

Estruturas de Origem Tectono-Metam6rfica

6,2.L. Xistosidade
Neste trabalho, xistosidade é assumida como sendo
a fol iação das rochas, resul tante da orientação paralela de
minerais placóides, prismãticos ou achatados, coincidente com
as bandas de segregação mi neral, quando também se pode usar
Em muitos casos, a foliação não col
o termo gnaissifÎcação.
responde ã uma xistosidade plano axial originalmente desenvol
vida, podendo tratar-se de cl ivagem de crenulação (strain sìip
cleavage) segundo TURNER and VIEISS (ì963) ou desenvolvida nas
zonas de falhas; estas últimas e os casos duvïdosos, serão re
feridos apenas como fol iação.
A at¡ tude desta feição é constante na ãrea, varÎando pouco como se pode ver no mapa geológico. A maior parte
das medidas está compreendida entre N65E e N85E, com mergulhos
sempre altos, þara sul ou Para norte; no bloco sul, o mergu
sul, principalmente nas vizinhanças de salg
lho é mais para
l
sópol i s, predomi nando mergul hos para norte nos outros doi s
bI

ocos.

Nas vizinhanças do Granito Santa Branca, ocorre ni
t i do arqueamento das estruturas em vol ta do maci ço, onde é
possível a obtenção de medidas de até N30E para a atitude da
xi stos i dade. Também nas Proxi mi dades da zona do Fal hamento
de Guararema, tem-se inflexão da foliação, que se aproxima
mais da direção leste-oeste' indicando movimento dextral pg

ra o deslocamento dos blocos. Por
câr as estruturas se arqueiam mais
ter atitudes de atõ N30E.
As suPerfÍcies de xistos
apresentam-se i nvari avel mente ondu

fim, a norte de Santa Bran
para norte' chegando-se a
dade, quando não dobradas,
adas, ates tando es forços

- 120:

posteriores ã sua formagão, mui to embora, a norte de Salesó
pol is, ocorram quartzitos com fol iação excepcionalmente plana.
assegu
Nas zonas de falhamentos, torna-se difÍcil
rar-se a correspondênci a devida da fol iagão, já que esses são
subparalelos ãs direções regionais; pela sua dimensão, é de
se esperar que se trate de uma nova foì iaÇão, imposta ã
cha pelo transporte tectônico envolvido no Processo.

6.2.2.

ro

Lineações

Lineações de vãrios tipos são encontradas nas ro
chas da årea, sendo, no entanto, raras as s i tuações favoráveis ã sua medição.

0s paleossomas e melanossomas dos estromatitos, si
tuados nas proximidades da Usina da Light' aPresentam forte
I i neação das b ioti tas; contudo, sua determi nação mos t rou-se
impraticável.
L¡ neaç oes
e minerais e de cr istais dem i c rodo ras
oco r rem no5 gna i sses bandados e b la tom i lon i t os do bloco noI
tê t sendo ne s te caso essencialmen te Par alelas ã xi s tos i d de,
Nas fai xa de b I as t omilo nitos, me
a lém de s ub- hori zonta is.
d i ra m-se, na superfície de foliagão, algumas lineações sub-hor izontais ou mergulhando atê l0o, tanto para leste' como
pa ra oes te.
0s xistos pel íticos apresentam I ineações' corresPon
dentes a corrugamentos em sua suPerfície de xi stos i dade, se!
do guê, na maioria das vezes, não se consegui u constatar a
sua origem (dobras de arrasto ou de crenulação).

-

6.2.3.

l2t

Dobras

As dobras, em escala de afloramentos, foram poucas
vezes observadas, Como já referido, elas mostram caráter si
métrico, s¡milar ou concêntrÌco; são fechadas, afetando a es
tratificação e a xistosidade, Dos poucos eixos medidos,. a
maioría tem direções entre N30E e N70E, com caimento de 2Oo
a 40o pa ra norte.

, observáve i s em secção de I gada , são co
muns e visÍveis principalmente em quartzitos estrêtificados
e calcossilicáticos, bem como em xistos (poto l3). No caso dos quartzítos, parece tratêr-se de pìanos de cisalhamen
to f i nêmente espaçados , do que res u I tam dob ras de áp i ces agu
dos , assimétricas, ce r radas e até isocl Ìnais,
A norte do Gran i to Guararema, os xÌstos vizinhos
apresentam dob ras de a rras to, que Ì nd icam åpice de dob ra an
feita
tiforme coincidente com o grên¡to. A observação foi
em dois afloramentos, conquanto, do lado sul do rnaciço, nada
tenh e s ido registrado.
Comp rova da a pos i ção do plano axial da xistosidade
para as rochas metapel Íticas a oeste de São Pâulo (HASUI ,
1973), é cabível admitir-se uma situação similar para a área
em questão. lsto posto, os mergulhos da xistosidade indica
r iam p I anos axia is subverticais e de d i reções ENE.
M

íc rodob ras

6.2.4. Crenulação (strain slip cleavage)
Nas vizinhanças do Granito Sabaúna, aparece uma se

gunda fol îação, que deforma a xìstosidade original
através
da movímentação ao longo de planos de cisalhamento fìnamente
'ê
espaçados e paralelos, Em algumas amostras recolhidas,
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nÍti do o aspecto resul tante dessa transpos ição nas rochas
pel Ít i cas (Foto I 3) . Também em rochas ma i s competentes, es
tratificadas, tal fato é observado com frequência, tratandose sem dúv i da do mesmo fenômeno. Es te é g"ne ra I i zado na
Fai xa Central , sendo contudo pouco vi s Ível das demai s.
E de se acreditar quer êo menos nas rochas pel Íti
cas, a t ranspos i ção da xi s tos i dade por esse mecan i smo te
nha sido completa em mui tos I ugares da área, sendo impossÍ
vel a distinção, em afloramento, entre os dois tipos de fo
I i ação. .Em quase todas as secções del gadas com ponderãvel
participação de micas, estes mineraïs mostram freqUentemente mais de uma orientação, talvez em razão do mesmo fenômeno.
bem

6.2.5. Falhas
0s grandes falhamentos foram previamente discuti
dos quanto ã l¡tologia.
Resta acentuar a presença das I ineações sub-horizonta i s j unto ao Fa I hamento de Guararema, também esboçada
nas proxímidades do Falhamento do Para¡ t¡ nga. Essa feição,
al iada ã ¡nflexão das di reções de xistosidade, leva a admi-

ti r um carãter transcorrente para ambas as estruturas, e dex
tral para a de Guararema.
0 exame de fotograf ias aéreas e fotoÍndices permi
te acompanhar, desde o maciço do I tapeti, a sudoeste, até
além de Paraibuna, a nordeste, uflì extenso I ineamento, coinc i dente com o de Gua ra rema .
Também, a par.tir do Paraitinga, estendem-se for
tes I ineamentos para nordester sêguîdos até a mesma al tura,
onde trabalhos executados pelo IPT local izaram, pr€l iminarmente, algumas zonas de falhas. A continuidade sudoeste do
Ealhamento do Parai ti nga é problemátÌca, aparentemente pg-
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recendo continuar no Falhamento do Cubatão. Tal suposição

discorda da proposição de Rl DEG (.|974), uma vez que esse fa
lhamento seria interrompido por outro mais importante, o Fa
lhamento do Tietê, de di reção essencialmente leste-oeste.
0ut ros fa I hamentos , apa ren temen te s ubord i nados a
esses dois, parecem também existÌ r na área, conquanto tenham
s i do comprovados apenas em fotografi as aéreas.

te-se, ai nda, o falhamento que se i nici a no
Guararema e se dirige para nordeste, bem como outros de
nor expressão.
Ci

de
me

Pequenas fa lhas são também comumente encontradas.

6

.2 .6. Juntas

Exceção fei ta ao tratamento estatísti co, Pouco se

pode dÎzer a respeito das juntas, parecendo, no entanto, co!
veniente destacar-se a importância dos fraturamentos subver

ticais NNI^r, perpendïculares ã xistosidade. Tanto em afìora
mentos, como nas fotografias aéreas, este ð o sistema mais
desenvolvido; na curva do rio ParaÍba, os lineamentos de va
les e cristas paralelas aos fraturamentos alcançam uma densi
dade notãvel, sugerindo ter sido esse o fator de controle es
É
trutural responsãvel pela sú¡ita volta do curso d¡água.
poss Ível que mui tos desses planos de fratura sejam, na verda
de, falhamentos de pequeno rejei to e, portanto, Ptoduzindo
pouco material cataclástico, por essa razão não encontrado.

-124-

7

.

METAMO RF

I

Sl'10

As associações mineraÌs presentes nas rochas inves
t i gadas permitem que se tirem a I gumas conc I usões a res pe i to
do tipo e condições de metamorfismo operantes na área.

Admitindo-se o gradÌente metamórfico regional n9
roeste-sudeste, sugerido para áreas próximas (C0UTlNH0,l972;
RIDEG, 197\), seria de se esperar que assocìações indicati
vas de condições mais brandas de metamorfismo ocorressem jun
to às porções I ocal izadas a norte-nordes te de Gua ra rema, fa
to em real idêde não observado. 0 aparecimento de abundante
sill imanÌta e a virtual ausência de muscovita em rochas de
caráter migmatítico, nessa porção da área, obriga a se consi

derar índependentemente as três Faixas.
No tocante å Faixa Sul, es ta deve ter atingìdo con
dições de fåcies anfibol ito' compatíveis com a existência dos
migmatitos. Não foram ÌdentÌficadas associações mineralógi
cas mais diagnóstÌcas, com as observações resumindo-se a as
semb I é ias essencialmente quartzo-feldspáticas'
Nas proxímidades do Granito Guararema, parece defi
nida uma zona de granada' que se estende para leste e sudes-

te, indicando que todo o Pscote de xistos e gnaisses da Faixa Central superou a isógrada correspondente' Se tomado íso
ladamente, esse mîneral não forneceria indicações precisas
quanto ao grau de metamorfismo; no entanto' os gnaisses du:
sa porção da área são portadores de andesina e, Por sua vez'
as rochas calcossilîcåticas contêm a n d e s Î n a - I a b r a d o r i t a ' d î og
sídio, granada e hornb I enda em sua compos ição, ou sej a, mine
ralogia compatÍvel com as condições vigentes na fácies anfi
bolito. Também se deve levar em conta a inexistência de as
e albÎta-epÍdoto, ind icat ivas da
s oc i ações biotita-clorita
a
fãc ies xistos ve rdes, ou de cond ições transìcionaÌs Pê ra
fác í es anf ibol ito.

_
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Mais para sul, acham-se perfeitamente definidas,do
ponto de vista metamórfico, duas faixas paralelas ãs bordas
do Adamellito Santa Catarina e do Granito Sabaúna; na mais
setentrional, afloram x¡stos qua rtzosos, portadores de mus co
estando
vita e estaurol Ìta, com granada e/ou sillimanita'
biotita ausente; na faixa mais próxima ao ITìac iço Santa Cata
rina, os mi ca xistos con têm, além de muscov ita e biotìtâ,cia
nita, podendo ainda ocorrêr síllimanita e,/ou granada. lìmbas
as fa i xas se interrompem a meÌo cami nho do Granito Santa Bran
ca.

A disposição das zonês e a Presenç4, em ambas as
faixas, de sil I imanïta subordinada, parece resultante do me
tamorfismo de contato (TURNER, 1968; MIYASHIR0, 1973) provo
cado pelo Adamel I ¡to Santa Catarina; embora este corPo se
apresente muito estreito pa ra uma auréola dessa extensão, é
possÍvel que suas dimensões atuais tenham sido em muito redu
zidas pelo Falhamento do Paraitinga.

tudo, não deve ser descartada a possibilidade
dessas zonês representarem um gradiente regional; há relatos
apontando no sent i do de a existênc ia de zoneamento semel han
res a sudoeste (RlDEc, 1973; J.M.v. c0uTlNHo, comunicação verbal), tendo s ido encont rados xistos portadores de estaurol ita nas imediações de Paraîbuna (lPT, Re'l atório lnterno).
A interrupção do zoneamen to, pa ra les te, pode ser
Con

entend¡da como decorrente do aumento da muscovitização, uma
vez que aquela po rção da á rea teria sofrîdo o efeito simultâ
neo de dois grandes corpos granitóides. Como se recorda,tan
to os pol imorfos como a estaurol ita, ocorrem invariavelmente
em massas ser¡citicas ou incì usos em porf i rob I as tos tardios
de muscovita.
Nas roch as metêssedimentares, que oco r rem ao longo

do rio Paraitinga, sillimanita é o mineral Índice mais freqUente, havendo uma ocorrência de cianita a nortê de Salesó
polis; como esses corpos situam-se em zona de movimentação
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I que tenham s ido des I ocados.
Pa ra esses dois blocos, a presençâ de gna isses mig
matíticos a sul sugere urn gradiente metamórfico nesse senti
do, As assoc i ações mÌnerais dos xistos, conquanto não forne
çam elementos seguros a respeito do gradiente, permítem sî
tuar as condições metamórficas imperantes na fácies anfibol i
to, nelhor ajustável ãs pressões médias, îsto é' à série Bar
tectôn ica, é

pos s íve

roviana.
RIDEG (1974) estabeleceu condÌções semelhantes a
sudoeste e, com base no geotermômetro de Barth, obteve tempe

raturas superiores a 500oC; dados concordantes forêm tag
mesmo
bém consegu i dos por C0UT I NH0 (1972) , emp regando-se o
método, Esta temperatura, obtidê a partir de rochas cujas
con d i ções de resfriamento podem ter sido irregulares, Ìndica
valores abaixo dos reais, servìndo; ass¡m, cono îndicadora
de condições mínimas de formação das rochas ou
tamórficas.

mesmo retrome

Norte, ã exceção de bandas anfiboì íticas
h o r n b I e n d a - p ì a g î o c I á s io, t ípico da fácies
anfibol ito, as associações minerais sensíveis ao metamorfismo são quase que excìusivamente de natureza pelítica'
Na Faixa
apresentando o par

Além dessas bandas' ocorrem âinda corpos de nature
za calcossil icática e aluminosa, on de são encontrados dìopsÍ

dio, hornblenda (?), bytownita e granada' com þresença
escapolita, calcita e clinozoisita como secundãrios, ou
mo,

re t rometamórf

de

me:

icos.

pelíticas, examinadas principalmen
te em montagem de grãos, a associção biotita-sil I imanita-al
mandina (-quartto ? -feldspato Potássico ?) foi encontrada
em quôse todas as amostras, estando a muscovita Praticamente
Nas associações

ausente,

to de associações veri f i cadas pertence tâm
das
bém ã fác i es anfibol ito, s endo as peliticas s uges t ivas
0

conj

un
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proxímidades do I imite com a fácies granul ito, não havendo
contudo indicações do gradiente temperaturê-pressão.
Apes a r

de separadas pelo Fal hamento do para¡ tinga,
âs Fa¡xas Central e Sul se conformam a um ûnico
gradiente
netamórfico, ao qual não se ajusta a presença das paragêneses
encontradas na Faixa Norte; nessa úl tima Faixa, as associa
ções minerais não são diagnósticas das condições de pressão
e ¡nd¡cam temperaturas s upe r iores ãs que devem ter prevale
cído na maior parte das outras duas.

8.

CONSTDERAETES FINAIS

Trabalhos deste gênero difícilmente permitem o es
tabelecîmento de ídéias novas e frontalmente contrárias ås
já existentes. A confirmação ou não dos fatos geológicos ob
servados em ãreas vizi nhas ou próximas, bem como a referência a algum dado novo significativo coligido no seu transcur
so, rep res en tam, de um modo geral, os I imìtes ê serem a I cançados,

Lltologicamente, as Faixas Central e Sul apresentam
muita semelhança com a área estudada por RIDEG (1974), sendo
p ra t ¡ cemen te certa a sua continuidade I itológico-estratigráfi
ca. De particular i nteresse, ê o estreito pacote de x¡stos,
que se estende até o MunicÍpio de.São paulo, onde foî objeto
de estudos por C0UTtNH0 (1972), prosseguindo também para nor
des te, atë além de Pa ra ib una.

Tal situação está em âparente desacord'o com o mode
lo proposto por RIDEG (1974), em que o Falhamento do Cubatão,
e por extensão os X¡stos 0 ropó, teriam sido seccionados por
uma falha transcorrente, que prosseguiria no sentido leste.
Além da continuíd"d. do. xistos, mencione-se ainda que, en
tre Biritiba I'li rim e Salesópolis, a zona cataclástica acompa
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nha aprox¡madâmente o Río Paraitínga ll, com direção em torno
de N708, pas s an do a norte de Sa I esópol is; as roch a s embut idas
na faixa câtaclástÌca correspondem, aproximadamente, ãquelas
descritas para o Falhamento do Cubatão, isto õ, metassedimen

tos quartzíticos e quêrtzosos, comumente portadores de turma
I ina ou turmal izados; con t udo, não foram en con t ra dos tremol i
ta quartzi tos. A I itologia da Faixa Sul mostra também conti
nuidade com a ã rea vizinha.
Admi t ida essa s i tuação, a Faixa Sul corresponderia
ao Complexo ltatinga de RIDEG (197\), enquanto que a Faixa
Central ao Complexo Suzano, onde as condições de metamorfisestabelecidas são essencialmente semelhantes ãs propostas
por C0UT lNH0 (1972). A presença de c ian ita (J.H.V. €OUT tNHO,
comun icação verbal) nos xístos do municÍpio de São paul o vem
reforçar a idéia de uma série Barroviana, pelo menos entre
Salesópol is e municípios do ABC; os gradientes metarnórf icos
observados, crescentes de noroeste pâra sudeste, mostram-se
mo

i guaì

mente concordantes,

0s autores acima re fe rem- s e ã existência de paragê;
neses retrometamórficas, pouco evidentes, sendo a clorítização da biotita e a muscovì t ização generê I izada e os efeitos
mais comumente observados; tais fatos foram amplêmente confi r
mados na área objeto deste trabalho, o mesmo sucedendo com
as ev idênc ias textu ra is Índicativas do crescimento ta rd Ìo de
a I guns mínerais ( g ranada e muscov Ì ta) , em cond i ções semi-estáticas da fase final das deformações.
A h istória dos dobramentos que ocorreram na Faixa

Ribeira é amplamente discutida por HASUI (1973), em particular com referêncÌa ås várias fases de metamorfismo. Esse au
tor distinguiu três fases de dobramento, sendo a última de
crenulação, para as rochas supostamente do Grupo Açungui; em
contrãposição, as rochas pertencentes ao Grupo São Roque tg
riam sido afetadas tão somente por uma fase de dobramento e
r¡ma

de crenulação.
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Embora ca recendo de aná r i se

s ap rofundada, to
dos esses episódios foram reconhecidos na área. 0 parareris
mo da foliação e bandamento, bem como a presença de
dobras
afetando a xi s tos i dade, conf i rmam pe r o menos duas das fases,
uma vez assumindo-se a xistosidade como plano-axial,
o gue,
atualmente' parece fora de dúvida no entender de HASUr (rg73).
Também a for iação de crenuração foi reconhecida,ve
ri fi cando-se freqUentemente a sua concomi tãnci a com a muscovítização. sabendo-se que a crenuração desenvorve-se em eg
tãd¡os tardios, enquanto que a muscovitização acha-se associada a condições retrometamõrficas semi-estáticas, e perfei
tamente poss ível admi t í r-se a contemporanei dade dos doi s

even tos

ma

i

.

com rer ação ås fa r has , duas amp r as zonas catac r ãs
t i cas foram reconhec i das. uma del as, denomï nada Far hamento
do Parai tinga, parece representar a continuação do Farhamen-

to do cubatão, conforme ponderações anteriores. A outrarmais
a norte, denominada Falhamento de Guararema e melhor estuda_
da, foi responsável pe ro desenvo I v i mento de I arga fa i xa de
blastomilonítos, ãs vezes com recomposição totar das formas
minerais. Junto a esses blastomi lonitos ã possÍvel reconhecer-se algumas bandas dobradas, com atitude e origem não de
terminadas. Na árear parte dos grani tos foi afetada por es
ses falhamentos, atribuindo-se-lhes a mesma idade fixada pg
ra o de Taxaquarar ou seja, pós-cambriano e pré-carbonÍfero.
Fa I has menores es tão rep resen tadas no mapa geol
óg i co anexo,
conquanto não tenham s i do reconhêci das no campo.
Novos falhamentos ou reativações de antigos, reconheci dos no Juro-cretáceo das área s vizi nhas, acham-se i
ndi
cadas pel a p resença de di ques de rochas bás î cas, cortando
principalmente o Grani to santa Branca. Não se observaram fa
lhamentos cortando esses diques.

{rea,

No tocante ã pos i ção
podem

trat i gráfi ca, as rochas da
ser correlacionadas com as do complexo cristal ies
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no (CoUTtNHo, 1972) ou as do Grupo Açungui (HAsUt, 1973).Nas
únicas rochas onde a estratificação acha-se conservada, foi
impossível estabelecer-se rigorosamente uma seqUência. parece at raente a idéia da existência de uma ca lha sincl inorÌal
entre o Granito de Guararema e Adamellito Santa Catarina,ocu
pada pelo pacote de xistos e gnêísses, e perfurada pelo Grg
nito Sabaúna; essa calha teria f I ancos com dob ras isocl inais
de 2a. ordem, o que poderia originar recorrência das camadas.
0s corpos gran Ìtó ides da á rea tem história comp lexa, semelhênte ãs descritas por outros autores. É admissÍveì
urna origem târdia para os megacrìstais de mícrocl ínio, ap6s
a formação prévia de um arcabouço com plagiocìãsio, microcl Í
nio, biotita e acessórios. Por sua vez, os agregados mais
f i nos de fel dspatos tan to pode r i am ser ta rd iêmen te magmáticos, como terem se originado a partir da fragmentação da ro
cha original, com posterior recristal ização.
Há evîdências apontando no sentido de uma recristal ização de fragmentos de microcl Ínio, seguida da formação
de plagioclás ío mic rogranu I ado, mirmequita e quartzo; pos terîormente albitização teve lugar e, finalmente, sericitização.
Estar" por sua vez, não parece ter sido a mesma que afetou
os xistos em geral, uma vez que é posterÌoraos fenômenos cataclãsticos; provavelmente, sua formação esteve I igada a pro
cessos mais superf iciaÌs,
Referênc¡â especial deve ser feita ãs part¡cularida
des apresentadas pela Faixa Norte, que se res umem em pa ra gê
nese metamõrfica discordante do gradiente regional e ausência
de xistos quartzosos e intercalações quartzÍt¡cas, Essa si
tuação pode ser explícada ã luz de duas hipóteses: ou o Fa
lhamento de Guararema atuourjá inicialmente, com forte compo
nente vertical, tra;endo à superfÍcie um bloco bastante prg
fundo, idéia compat Íve I com o grau de recrïstal ização obse rvado nos b I as tomi lonitos, ou o bloco não pertence ao Comp lexo Cristalino - reconhecìdo como sendo formado por rochas de

-l3tidade Brasil iana (nçun9ui de HASUt, 1973) _, tendo sido co
locado ã superfície por transcorrência ou por movirnentação
vertical. No caso de transcorrência, e com base na inflexão
da x¡stosidade, esse bloco teria vindo de oeste, uma vez
ad
mitido o caráter dextral do falhamento.
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