
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

CURSO DE GEOLOGIA 

 

 

 

DANIEL PATIAS GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO TECTONO-METAMÓRFICA DOS  

PARAGNAISSES DA REGIÃO DO CAMPESTRE, CERRO AZUL – PR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA  
 

2016



 

DANIEL PATIAS GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO TECTONO-METAMÓRFICA DOS  

PARAGNAISSES DA REGIÃO DO CAMPESTRE, CERRO AZUL – PR 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Geologia da Universidade Federal 

do Paraná como requisito parcial à obtenção do 

grau de Bacharel em Geologia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Fadel Cury 

Co-orientador: Prof Dr. Ossama M. M. Harara 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 Primeiramente gostaria de agradecer a minha família, por todo carinho, 

amor, compreensão, incentivo, apoio, segurança que durante toda minha vida 

foi essencial para minhas conquistas. 

 Um especial agradecimento ao meu orientador Profº Dr. Leonardo Fadel 

Cury que me deu a oportunidade e honra de realizar essa pesquisa ao seu 

lado, além das diversas discussões geológicas, sugestões e incentivo para que 

esse trabalho fosse realizado. 

 Agradeço também ao meu co-orientador Profº Dr. Ossama Mohamed 

Milad Harara pelo apoio, incentivo, críticas, discussões geológicas e correção 

minuciosa do texto que foi essencial para a conclusão desta pesquisa. 

 Um agradecimento aos amigos, em especial para os alunos do 

Mapeamento Geológico da turma de 2016, que através de conversas, 

incentivo, brincadeiras, trabalho árduo e incansáveis discussões geológicas 

contribuíram para o resultado final deste trabalho. 

 Gostaria de agradecer a Renata Pezzi, pelo apoio e incentivo durante 

todas as etapas desse trabalho. 

 Agradeço também ao Laboratório de Minerais e Rochas (LAMIR) da 

Universidade Federal do Paraná, por ceder sua estrutura e equipamentos que 

foram essenciais durante a pesquisa. 

 Por fim, agradeço ao Departamento de Geologia da Universidade 

Federal do Paraná e todo seu corpo docente, por terem compartilhado comigo 

e meus colegas o seu conhecimento para a formação de novos geólogos. 

 

         

 

 



 

 
 

RESUMO 

As rochas pré-cambrianas do Vale do Ribeira apresentam complexa 

evolução geológica e são resultado da colagem dos Terrenos Apiaí, Curitiba, 

Luis Aves e Paranaguá. O estudo desse trabalho está concentrado no Terreno 

Curitiba, que é separado a norte do Terreno Apiaí pela Zona de Cisalhamento 

Lancinha e do Terreno Luis Alves a sul pela Zona de Cisalhamento Serra do 

Azeite. O Terreno Curitiba é composto pelas rochas paleoproterozóicas do 

Complexo Atuba, pela Formação Capiru (meso a neoproterozóicas), pelo 

Complexo Turvo Cajati e pela Suíte Rio Piên-Mandirituba, ambos 

neoproterozoicas. 

 A área de estudo está localizada no munícipio de Cerro Azul (PR), 

próximo ao limite de Tunas do Paraná. Na localidade, onde está mapeado em 

escalas de menor detalhe como Formação Capiru, foi descrita uma lente, 

orientada segundo trend NE-SW, composta por paragnaisses e xistos 

bandados, compostos por cianita, silimanita, feldspato potássico, granada e 

cloritoide, que pertenceriam ao Complexo Turvo Cajati. 

 Essas rochas aluminosas passaram por duas fases de metamorfismo. A 

primeira, caracterizada pela associação cianita-feldspato, teria se formado em 

condições em torno de 700 - 860º C e pressões próximas a 10 kbar, com 

posterior descompressão isotérmica e formação da associação silimanita-

feldspato potássico. A segunda fase, representada principalmente pelo 

cloritoide, é caracterizada pelo retrometamorfismo progressivo, e consumo 

parcial da mineralogia de alto grau, em temperaturas em torno de 470 – 300ºC. 

 O primeiro estágio de metamorfismo está associado ao clímax 

metamórfico das rochas do Complexo Turvo Cajati, no qual estavam soterradas 

a profundidades de 37,5 km relacionadas ao espessamento crustal com 

posterior exumação, provavelmente num contexto tectônico de colisão 

continental. O segundo estágio está associado a nappes e transcorrências que 

encaixaram unidades alóctones, como o caso da lente mapeada do Turvo 

Cajati no mesmo contexto tectônico da Formação Capiru 

 

Palavras Chave: Vale do Ribeira, Complexo Turvo Cajati, paragnaisses, metamorfismo. 



 

 
 

ABSTRACT 

The precambrian rocks from the Ribeira Valley have a complex 

geological evolution and are product from the collage of the Apiaí, Curitiba, Luis 

Alves e Paranaguá Terrains. This research is focused in the Curitiba Terrain, 

which is separated in the north from the Apiaí Terrain by the Lancinha Shear 

Zone and in the south from the Luis Alves Terrain by Serra do Azeite Shear 

Zone. The Curitiba Terrain is composed by Paleoproterozoic rocks from Atuba 

Complex, by the Capiru Formation (Meso to Neoproterozoic), by the Turvo 

Cajati Complex and by the Rio Piên-Mandirituba Suite, both Neoproterozoic. 

 The studied area is located in the city of Cerro Azul (PR), next to 

boundary with Tunas do Paraná. In the locality, where was mapped as Capiru 

Formation in small detail scales, was described a lenticular body of rocks, 

orientated in the NE-SW trend, compound by paragneisses and banded schists, 

that has the mineralogy of kyanite, silimanite, K-feldspar, garnet and chloritoid, 

which would belong to the Turvo Cajati Complex. 

 Those aluminous rocks have been through two phases of 

metamorphism. The first one, characterized by the kyanite-k-feldspar 

association, which has been formed in conditions next to 700 - 860º C and 

pressures of 10 kbar, followed by isothermal decompression and formation of 

silimanita-k-feldspar association. The second phase, represented mainly by 

cloritoid, is related to a progressive retrometamorphism, and partial 

consumption of the high grade mineralogy, in temperatures between 470 – 300º 

C. 

The first stage of metamorphism is associated to the metamorphic climax 

of the Turvo Cajati Complex, which was buried in depths of 37.5 km related to a 

crustal thickening and posterior exhumation, probably in a tectonic context of 

collision of continents. The second stage is associated with nappes and 

transcurrents that emplaced allochthone unities, like the lenticular body of 

paragneisses from the Turvo Cajati Complex in the same tectonic context of the 

Capiru Formation. 

Key words: Ribeira Valley, Turvo Cajati Complex, paragneisses, metamorphism. 
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1. INTRODUÇÃO 

As rochas do pré-cambriano paranaense, em especial destaque para as 

do Vale do Ribeira, apresentam complexa história de metamorfismo e 

deformação. Dentro desse contexto estão inseridas as rochas que compõem o 

denominado Terreno Curitiba, que estão balizados pelo Terreno Apiaí, ao 

norte, e Luis Alves, ao sul. 

As unidades do Terreno Curitiba apresentam diferente evolução tectono-

metamórfica, possuem características estruturais e metamórficas distintas e 

são delimitadas das unidades adjacentes por contatos tectônicos (Faleiros, 

2008). Destaca-se no contexto desse trabalho a relação entre as unidades 

Formação Capiru, datada por Leandro (2016) com idade máxima de deposição 

do Mesoproterozóico (U-Pb em zircão detrítico), e o Complexo Turvo Cajati, 

que possuí idades U-Pb em zircão detrítico neoproterozóicas (Cury, 2009). 

Durante as etapas de campo da disciplina de Mapeamento Geológico 

(GC-123) do ano de 2016, foram descritas rochas de ambas as unidades 

citadas acima, em especial destaque para uma lente composta por rochas 

bandadas e com complexa paragênese metamórfica em meio aos mármores 

da Formação Capiru. Essa lente é composta principalmente por paragnaisses e 

xistos bandados e apresenta a ocorrência de cianita, feldspato potássico, 

silimanita, granada e cloritoide. Com estrutura bandada e xistosa, essas rochas 

não foram mapeadas anteriormente nos trabalhos regionais realizados em 

menor escala de detalhe, que mapeiam o local como mármores e filitos da 

Formação Capiru. 

Essa monografia de Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de 

Geologia da Universidade Federal do Paraná, tem como tema principal a 

caracterização tectono-metamórfica destes paragnaisses encontrados na 

região do Campestre, localizados no município de Cerro Azul (PR) e seu 

significado geológico no contexto regional. 
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1.1.  LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo está localizada próximo ao limite entre os municípios 

de Tunas do Paraná e Cerro Azul, na região leste do estado do Paraná (Fig. 1). 

A área encontra-se próxima as localidades de Campestre, Pocinhas e o Parque 

estadual de Campinhos. 

Localizado aproximadamente a 90 quilômetros ao norte de Curitiba, o 

acesso àrea pode ser feito pela rodovia BR-476 (Estrada do Ribeira), saindo de 

Curitiba e seguindo a norte através da cidade de Bocaíuva do Sul. Passando a 

estrada do acesso à localidade do Tigre, deve-se virar na primeira saída à 

direita da BR-476 e seguir por uma estrada de terra até o local de estudo. 

 

 
Figura 1: Localização e os principais acessos da área de estudo (em vermelho). 

 
 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho é a caracterização tectono-metamórfica 

do corpo de paragnaisses descritos durante as etapas de campos do 

Mapeamento Geológico. Dentro da finalidade principal é possível discriminar 

algumas metas, como: i) definição das paragêneses e fácies metamórficas das 



 

13 
 

unidades do local de estudo; ii) a evolução metamórfica (pressão, temperatura) 

das rochas da região; iii) compreensão do tipo de contato entre a Formação 

Capiru e o Complexo Turvo Cajati; iv) padrão estrutural das unidades descritas 

e v) as implicações tectônicas regionais da presença de rochas de alto grau 

metamórfico em meio às de baixo grau. 

 

2. MÉTODOS 

O trabalho está baseado principalmente na análise petrográfica de tipos 

de minerais, estruturas e texturas em lâminas delgadas, entretanto, para atingir 

os objetivos listados no tópico anterior, a pesquisa foi baseada nos quatro 

tópicos que estão listados abaixo: 

 

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para a compreensão da geologia regional e local foi feita leitura de 

dissertações, teses e artigos e pesquisas anteriores publicadas em revistas 

nacionais e internacionais como Boletim Paranaense de Geociências, Revista 

do Instituto de Geociências – USP, Precambrian Research, Gondwana 

Research e outros. 

 

2.2. LEVANTAMENTOS DE CAMPO 

Os levantamentos de campo foram realizados em duas etapas de dez 

dias durante a disciplina de Mapeamento Geológico do curso de Geologia da 

Universidade Federal do Paraná. Durante a atividade de campo foram feitas 

coletas de amostras e descrições mineralógicas e estruturais macroscópicas de 

maneira sistemática e foram coletadas medidas de foliações, lineações e 

fraturas e obtenção de fotografias que ilustrem os aspectos mineralógicos e 

estruturais das rochas. 
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2.3. TRATAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE ESTRUTURAL 

Utilizando-se dos dados estruturais obtidos em campo, incluindo as 

informações de outras equipes da disciplina de Mapeamento Geológico, foi 

realizado um tratamento e processamento destes dados para a confecção de 

um mapa geológico integrado da área (Anexo I) e de estereogramas estruturais 

que representem os padrões estruturais das unidades descritas. Todas as 

informações de campo foram tratadas e processadas com o auxílio dos 

programas ArcGIS 10.2 e OpenStereo. 

 

2.4. ANÁLISE PETROGRÁFICA 

Foram confeccionadas 27 lâminas delgadas das amostras coletadas em 

campo para a descrição em microscópio petrográfico. A petrografia teve como 

objetivo descrever as paragêneses e microestruturas, para posterior discussão 

da evolução metamórfica das rochas. Oito lâminas descritas pertencem à 

Formação Capiru e dezenove ao Complexo Turvo Cajati, sendo este a unidade 

de maior interesse do trabalho. 

Por meio da descrição macroscópica e, principalmente, da petrografia 

foram reconhecidas as paragêneses metamórficas. Com a identificação das 

associações mineralógicas e microestruturas e texturas, foi possível o 

entendimento da evolução metamórfica (P-T) das unidades descritas. Para a 

compreensão das hipóteses de evolução tectono-metamórfica foram utilizados 

como base os livros e artigos publicados de petrologia metamórfica de Yardley 

et al. (1991), Passchier & Trouw (2005), Bucher & Grapes (2011), Spear et al. 

(1999) e outros. 

 Utilizando o microscópio petrográfico e o programa Axio Vision, foram 

capturadas fotomicrografias de todas as lâminas descritas para demonstrar os 

principias aspectos mineralógicos, estruturais e texturais destas rochas. Para 

melhor ilustração das fotomicrografias, foram utilizadas as abreviações de 

minerais de Siivola & Schmid (2007). O software Corel Draw x7 foi usado para 

edição das fotomicrografias e das grades petrogenéticas presentes neste TCC. 
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3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  

No contexto geológico regional, a área está inserida no denominado 

Cinturão ou Faixa Ribeira, que é formado pela colagem dos Terrenos Luis 

Alves, Curitiba, Apiaí e Paranaguá e estão separados entre si por importantes 

zonas de cisalhamento. 

O Terreno Apiaí ocorre na porção mais a noroeste do cinturão e está em 

contato com o Terreno Curitiba ao longo da Zona de Cisalhamento Lancinha. O 

Terreno Apiaí é constituído por fragmentos do embasamento paleoproterozoico 

(núcleos Tigre e Betara), rochas metassedimentares meso a neoproterozoicas 

e diversas intrusões graníticas neoproterozoicas (Faleiros, 2008, Siga Junior et 

al., 2009). 

Localizada ao sul da Zona de Cisalhamento Transcorrente da Lancinha, 

a área de estudo encontra-se dentro do domínio tectônico do Terreno Curitiba, 

próximo ao Morro do Setuva, em meio às rochas metassedimentares da 

Formação Capiru (Faleiros et al., 2011). 

De acordo com Faleiros et al. (2012), o Terreno Curitiba é limitado por 

duas zonas de cisalhamento: uma a norte, que separa os Terrenos Apiaí e 

Curitiba, denominada de Zona de Cisalhamento Lancinha e outra a sul, que 

coloca em contato o Terreno Luís Alves com o Curitiba denominada de Zona 

de Cisalhamento Serra do Azeite. 

 De acordo com Faleiros (2008) e Cury (2009), o Terreno/Microplaca 

Curitiba é composto pelos gnaisses-migmatíticos e granitos deformados do 

Complexo Atuba, pela Suíte Granítica Rio Piên-Mandirituba e pelos 

metassedimentos representados pelas Formações Capiru, Setuva e Complexo 

Turvo Cajati. Há uma discussão em torno da existência e quais rochas são 

definidas como Formação Setuva, na qual não será abordada nesse trabalho.  

 O Terreno Luís Alves, ao sul da Zona de Cisalhamento Serra do Azeite, 

é caracterizado principalmente por rochas gnáissicas tonalito-granodioríticas, 

subordinadamente rochas básicas e ultrabásicas e gnaisses de alto grau 

metamórfico (Siga Junior, 1999, Siga Jr. 1995). 
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 A sul do Terreno Luis Alves, afloram as rochas graníticas, 

monzodioríticas, granodioríticas e sienograníticas que compõem o Terreno 

Paranaguá. Esses corpos ígneos estão orientados segundo direção NE-SW por 

uma extensão de 250 quilômetros (Cury, 2009). 

É possível destacar diversos trabalhos bibliográficos clássicos anteriores 

de estudos regionais e detalhados da região do Vale do Ribeira e adjacências. 

Alguns trabalhos envolvendo estudos regionais, como integração de dados, 

mapeamento geológico e revisões detalhadas, apresentam grande quantidade 

de informações sobre a geologia do Vale do Ribeira. Dados sobre a 

estratigrafia, metamorfismo, geologia estrutural, magmatismo, geocronologia, 

entre outros, podem ser obtidos nos trabalhos de Fiori (1990 e 1992), Althoff & 

Fiori (1991), Campanha (1991), Basei et al. (1992), Fiori & Gaspar (1993), Siga 

Junior (1995), Daitx (1996), Fassbinder (1996), Yamato (1999), Harara (2001), 

Oliveira et al. (2002), Weber et al. (2004), Faleiros (2008), Cury (2009), Siga 

Junior et al. (2009), Faleiros et al. (2011 e 2012), entre outros. 

Dentre os trabalhos bibliográficos no contexto geológico mais próximo 

àrea de estudo, situada entre o limite dos terrenos Curitiba e Apiaí e a região 

do morro do Setuva, é possível citar os seguintes trabalhos: Althoff & Fiori 

(1991), Yamato (1999), Guimarães et al. (2002), Oliveira et al. (2002), Faleiros 

(2008), Cury (2009), Faleiros et al. (2011 e 2012), dentre outros. 

 

3.1. TERRENO CURITIBA 

3.1.1. Complexo Atuba 

O Complexo Atuba, segundo Siga Junior et al. (1995), está localizado 

dentro do Domínio/Terreno Curitiba e é composto por ortognaisses 

migmatizados com uma foliação milonítica bem definida segundo direção 

NE/SW. 

Esses gnaisses bandados possuem um mesossoma composto por 

biotita-anfibólio gnaisses e um leucossoma de composição tonalítica-

granodiorítica. Sua granulação é em geral média e possuem texturas variando 

de granoblástica até grano-nematoblásticas ou grano-lepidoblásticas.
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Figura 2: Mapa geológico regional do Cinturão Ribeira e local de estudo (ponto vermelho) (Cury, 2009). 
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Siga Junior et al. (1995) ressaltam ainda a ocorrência de intercalações de 

anfibolitos e xistos magnesianos aos gnaisses. 

Siga Junior et al. (1995) destacam a ocorrência comum de uma segunda 

fase de migmatização, que formou rochas de composições graníticas a 

granodioríticas brancas a róseas, de granulação fina a média. 

Estas duas fases de migmatização foram identificadas por meio de 

análises geocronológicas (Siga Junior et al., 1995). A primeira fase de 

formação das rochas foi no Paleoproterozoico durante o Ciclo Transamazônico, 

com idades Rb-Sr entre 2200-1800 Ma. A segunda fase, referente à 

remigmatização das rochas, pertence ao Neoproterozoico (Ciclo Brasiliano), 

com idades K-Ar em biotia e anfibólio entre 640-595 Ma. 

O metamorfismo que as rochas do Complexo Atuba foi submetido 

pertence à fácies anfibolito superior a granulítico. Por meio de estudos de 

geotermobarometria de hornblenda-plagioclásio dos gnaisses, Silva (2005) 

obteve temperaturas entre 690-780oC e pressões variando entre 6 e 7,6 kbar, o 

que corresponderia a profundidades de 20-25km. 

  

3.1.2. Formação Capiru 

Definida originalmente por Bigarella & Salamuni (1956), a Formação 

Capiru é composta por rochas metassedimentares metamorfizadas 

principalmente na fácies xisto verde, chegando ao máximo a fácies anfibolito 

inferior. É formada por quartzitos, metapelitos e mármores, tendo como 

embasamento as rochas do Complexo Atuba. De acordo com Campanha 

(1992) e Yamato (1999), as rochas da unidade Capiru teriam sido formadas 

numa sequência plataformal de águas rasas e litorâneas. 

Por meio da utilização da razão entre os isótopos de oxigênio, 

Fassbinder (1996) chegou à conclusão que os mármores dolomíticos da 

Formação Capiru possuem idade em torno de 710 Ma, ou seja, pertenceriam 

ao Neoproterozoico. Entretanto em estudo recente, Leandro (2016) obteve 

idades máxima de sedimentação, através do método U-Pb em zircões 
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detríticos, de 1,20 a 1,08 Ga indicando que a bacia pode ter se formado no final 

do Mesoproterozóico. 

Fiori (1992) subdivide a Formação Capiru em três conjuntos principais: o 

Juruqui, o Rio Branco e o Morro Grande, que estão dispostos da base para o 

topo, respectivamente.  

O conjunto Juruqui é constituído por filitos avermelhados, caracterizados 

pela presença de bandamento rítimico milimétrico, apresentando foliação bem 

desenvolvida, onde a superfície S0 é raramente identificada. Ocorrem, 

subordinadamente, quartzitos na forma de lentes, além de níveis ricos em 

hematita (Fiori, 1992).  

O conjunto Morro Grande é caracterizado pela intercalação de camadas 

métricas de quartzitos e filitos na sua porção superior, com níveis de mármore 

dolomítico na base. Nesta sequência ocorrem os metarritmitos, que se 

caracterizam por intercalações de camadas milimétricas a centimétricas de 

filitos carbonosos e níveis argilosos. 

O conjunto Rio Branco é representada por uma importante sequência de 

mármores que apresentam-se muitas vezes bandados.  

De acordo com Fiori (1992), nesses metassedimentos é possível 

distinguir três sistemas deformacionais: (1) Sistema de Cavalgamento Açungui; 

(2) Sistema de Dobramento Apiaí e (3) Sistema de Transcorrência Lancinha. 

Esses sistemas deformaram, dobraram, metamorfizaram, compartimentaram e 

mudaram o empilhamento estratigráfico ao longo de grandes estruturas 

tectônicas 

Yamato (1999), em trabalho que abranje a área de estudo, divide a 

Formação Capiru em cinco associações litológicas, são elas: metarritimitos 

silto-arenosos; mármores dolomíticos maciços; mármores dolomíticos 

bandados, quartzitos finos a grossos e filitos avermelhados. 

Yamato (1999) descreve a primeira associação como metarritmitos com 

a intercalação de lâminas de silte e areia fina cinzas a brancos. Essas rochas 

podem ser classificadas, petrograficamente, como filitos, compostos 

principalmente por quartzo e sericita, ocorrendo também biotita. Acessórios 
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reconhecidos foram minerais opacos, zircão, clorita muscovita, cianita, 

turmalina, feldspatos e carbonatos. 

Os mármores são maciços a bandados, cinza claros a brancos, que de 

acordo com Faleiros et al. (2012), possuem composição calcarenítica, ou seja, 

mármores impuros, que possuem laminações plano-paralela e cruzada. 

Ocorrem ainda intercalações terrígenas em meio aos mármores. É comum 

ainda estromatólitos e estruturas deformadas, estiradas, boudinadas e 

dobradas. 

Os quartzitos ocorrem na forma de lentes, normalmente intercalados aos 

mármores e metapelitos. De acordo com Yamato (1999), essas rochas são em 

geral sericita quartzitos, possuem granulação de areia fina a conglomerática e 

texturas granoblástica a granolepidoblástica. Existem ainda porções 

ferruginosas localizadas. 

Os filitos avermelhados, em geral alterados, apresentam-se 

intensamente deformados, nos quais desenvolveram-se pelo menos duas 

foliações, identificadas pela orientação da sericita. Ocorrem intercaladas aos 

filitos lentes de quartzitos de granulação fina a média (Yamato, 1999). 

As foliações da Formação Capiru, estão relacionadas a processos de 

dobramentos e, de acordo com Yamato (1999), elas são formadas 

principalmente pela orientação de lamelas sericitas que podem compor 

clivagens disjuntivas, de crenulação, xistosidades e se relacionadas a zonas de 

cisalhamentos, foliações miloníticas. Tais feições são observadas nas rochas 

mais pelíticas da unidade.  

Ocorrem ainda alguns litotipos incomuns na Formação Capiru. 

Vasconcellos e Nadalin (1991) citam a ocorrência de cianititos, em meio a 

mármores dolomíticos e quartzitos. Esses cianititos possuem cor cinza-escuro, 

mineralogicamente são compostos por muscovita, quartzo, magnetita e cianita, 

com granulação muito fina a fina. 

Faleiros et al. (2012), também descrevem a ocorrência de litotipos 

incomuns nas rochas da Formação Capiru. Corpos de cloritoide xistos que 

apresentam mais de 80% de cloritoide e coloração verde escura, formações 



 

21 
 

ferríferas bandadas e cianititos de cor cinza foram descritos em meio aos 

metassedimentos do Capiru. 

Essas paragêneses com cianita indicam zonas com metamorfismo de 

maior temperatura e pressão que afetaram as rochas da Formação Capiru, que 

em geral apresenta metamorfismo de menor grau (Yamato, 1999). 

 

3.1.3. Complexo Turvo Cajati 

Definido originalmente por Silva & Algarte (1981), as rochas do 

Complexo Turvo Cajati são compostas principalmente por micaxistos e 

paragnaisses e subordinadamente por quartzitos, mármores e rochas 

calciossilicáticas (Faleiros, 2008). Esta unidade foi considerada como 

pertencente a uma plataforma continental rasa (Faleiros et al., 2011) e, 

normalmente, está delimitada nos mapas geológicos ao nordeste de Curitiba e 

entre a Formação Capiru e o Complexo Atuba. 

As rochas do Complexo Turvo Cajati foram formadas no final do 

Neoproterozoico e são caracterizadas por rochas metassedimentares 

deformadas e com diferentes graus de metamorfismo. Datações pelo método 

U-Pb em zircões detríticos revelam que a unidade possui idades a partir de de 

620 – 590 Ma (Cury, 2009). Por meio do método de datação U-Th-Pb em 

monazita foram observadas variações. As idades obtidas por Faleiros (2008) 

foram próximas de 589 Ma e suas variações indicam os diferentes estágios de 

metamorfismo que as rochas passaram, sendo o primeiro de maior grau 

metamórfico e o segundo um estágio de metamorfismo de menor pressão e 

temperatura. Esses estágios serão posteriormente detalhados e discutidos. 

Faleiros (2008) descreve duas regiões principais onde as rochas do 

Complexo Turvo Cajati afloram, são elas as regiões da Serra do Azeite e a da 

Barra do Turvo. Através de descrições macro e microscópicas foram 

encontrados alguns litotipos e paragêneses diferentes, refletindo rochas 

metassedimentares com graus metamórficos distintos. 

Na região da Serra do Azeite foram descritos principalmente filitos 

quartzosos e ardósias, granada xistos com granulação fina, granada micaxistos 
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grossos com ocorrência de estaurolita e aluminossilicatos, paragnaisses e 

micaxistos grossos migmatíticos, quartzitos, mármores e rochas 

calciossilicáticas (Faleiros, 2008). Por meio de petrografia, Faleiros (2008) 

descreve sete associações metamórficas diferentes em rochas paraderivadas 

da Serra do Azeite. Existe uma variação do metamorfismo da fácies xisto verde 

zona da biotita até a fácies granulito, ocorrendo diversos minerais índices para 

determinação do grau metamórfico, como: biotita, granada, estaurolita, cianita, 

silimanita, feldspato e outros. Faleiros (2008) ressalta o aumento do 

metamorfismo de norte para sul. 

Na região da Barra do Turvo foram descritos principalmente 

paragnaisses com silimanita e granada e micaxistos com feldspatos, entretanto 

ocorrem subordinadamente mármores, quartzitos, rochas calciossilicáticas e 

gnaisses (Faleiros, 2008). Segundo o autor, através da análise de lâminas 

delgadas, a variação metamórfica nessa região é menor se comparada à Serra 

do Azeite. Nessa porção, o Complexo Turvo Cajati não possui ocorrência de 

cianita e a silimanita ocorre sempre associado a feldspato potássico. Nesta 

região, Faleiros (2008) descreve apenas quatro zonas metamórficas, 

representadas pelos minerais índices biotita, granada, estaurolita e silimanita 

junto com feldspato potássico. 

 

3.1.4. Suíte Granítica Rio Piên-Mandirituba 

Localizadas entre os Terrenos Luis Alves ao sul e Curitiba ao norte e 

balizadas por zonas de cisalhamento, as rochas da Suíte granítica Piên-

Mandirituba são compostas por granitos deformados, que de acordo com 

Harara (2001) possuem composições quartzo monzodioríticas, granodioríticas 

e monzograníticas com diferentes graus de deformação e milonitização. Harara 

(2001), descreve ainda uma sequência ofiolítica incompleta, denominada de 

Suíte Máfica-Ultramáfica Piên, composta basicamente por dunitos e 

harzburgitos serpentinizados e serpentinitos com intercalações de 

ortopiroxenitos serpentinizados e intrusões de gabros. 
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As datações U-Pb em zircão e titanita indicam que as rochas da Suíte 

Granítica Piên Mandirituba foram formadas no final do Neoproterozóico, entre 

620 a 595 Ma (Harara, 2001). 

 

3.2. Contexto Tectônico 

A área de estudo está inserida no Cinturão Ribeira. Segundo Siga Junior 

(1995), o cinturão é formado por rochas pré-cambrianas muito deformadas e 

com complexa história tectono-metamórfica. Esse cinturão foi produto de 

colisões de microplacas tectônicas (Paranapanema, São Francisco, Luis Alves 

e Congo) que foram posteriormente afetadas por sistemas transcorrentes. 

As rochas do Cinturão Ribeira são formadas principalmente por núcleos 

arqueanos a paleoproterozoicos e rochas metassedimentares e 

metavulcânicas, datando do Meso ao Neoproterozoico, que foram 

intensamente deformadas, principalmente durante o Brasiliano (Campanha & 

Sadowsky, 1999). 

Essa deformação brasiliana é referida por Siga Junior (1995) como “o 

resultado da aglutinação de entidades geotectônicas distintas, produzida por 

processos de subducções seguidas de colisões”. Faleiros (2008) propõe uma 

síntese dos eventos tectônicos da área associados a geocronologia.  

A idade entre 650 e 620 Ma está relacionada com o período de 

subducção e consumação dos oceanos entre o Terreno Apiaí e Curitiba e 

responsável pela formação dos arcos magmáticos sin-colisionais, nos quais o 

magmatismo durou alguns milhões de anos (Faleiros, 2008). 

Sugere-se que durante o período de 575 a 550 Ma houve a colagem 

entre os Terrenos Apiaí e Curitiba e, ao mesmo tempo, a ocorrência da 

tectônica de nappes da área, principalmente na Microplaca Curitiba, na qual há 

evidências de tectônica de baixo ângulo e inversão tectônica de diferentes 

unidades, como o caso da relação entre os Complexos Turvo-Cajati e Atuba 

(Faleiros, 2008). 

Considerado como uma fase tardia de deformação e a reativação de 

uma antiga zona de sutura, a Zona de Cisalhamento Lancinha impôs uma 
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movimentação lateral dos terrenos e um metamorfismo da fácies xisto verde 

que foi responsável pelo consumo de boa parte de paragêneses de maior grau 

metamórfico formadas nas fases anteriores (Faleiros, 2008). Esse episódio de 

escape lateral foi relacionado a idades em torno de 550-530 Ma e gerou uma 

das fases dos milonitos de alto ângulo encontrados na região. 

 

4. UNIDADES GEOLÓGICAS 

Na área de estudo foram reconhecidas as Formações Votuverava, 

Capiru e o Complexo Turvo Cajati, que foram divididos de acordo com suas 

características litológicas e estruturais. Foram descritos também a presença de 

diques de diabásio (Kd) e depósitos quaternários (Qa) na área de estudo. 

 

4.1. FORMAÇÃO VOTUVERAVA (MPvf) 

Única unidade localizada ao norte da Zona de Cisalhamento Lancinha, é 

composta principalmente por quartzo-sericita filitos avermelhados (Fig 3a), 

sericita-quartzo filitos, filitos grafitosos e filitos ferruginosos. Essas rochas 

pelíticas foram metamorfizadas na fácies xisto verde zona da clorita e 

localmente apresentam níveis granatíferos. 

Os filitos da Formação Votuverava geralmente apresentam textura 

lepidoblástica e estruturalmente possuem uma foliação bem penetrativa e 

desenvolvida, com espaçamento milimétrico e aspecto anastomosado, 

classificada como S2. A foliação S1, contínua e crenulada, quando aparece 

encontra-se interna à S2. 

  

4.2. FORMAÇÃO CAPIRU 

4.2.1. Mármores dolomíticos impuros (MPcm) 

Localizada ao sul da Zona de Cisalhamento Lancinha, essa unidade é 

composta por mármores dolomíticos impuros (Fig. 3b e c) nos quais ocorrem, 
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subordinadamente, níveis de quartzitos impuros e quartzo-sericita filitos, 

sericita-quartzo filitos e granada-quartzo-sericita filitos. 

 
Figura 3: a) quartzo-sericita filitos da Formação Votuverava; b) mármores dolomitos fraturados 
e c) com estromatólitos; d) quartzo-sericita filitos cinza amarelados do Capiru (NPcfq) com 
presença de par S-C e e) sericita-quartzo filitos da Formação Capiru com clivagem plano axial 
próximo aos paragnaisses do Complexo Turvo Cajati. 
 

Os mármores possuem composição principalmente dolomítica, podendo 

apresentar porções calcíticas e até rodocrosíticas. Variando de cinza a branco, 

essas rochas possuem textura predominantemente granoblástica e, em geral, 

estrutura maciça. Em porções localizadas a presença de veios de quartzo 

milimétricros a centimétricos geram um leve bandamento composicional, 

considerado como uma foliação S2. Deve-se ressaltar a presença de estrutura 

sedimentar como estromatólitos, o que indica deformação menos intensa nessa 

unidade, pelo menos de forma pontual. 
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Não foram observados minerais índices de metamorfismo nos mármores 

e nem feições de deformação dúctil, sendo descrita apenas uma grande 

quantidade de fraturas e falhas. 

Devido às características descritas acima de mármores dolomíticos 

impuros com estromatólitos e ocorrência subordinada de quartzitos e filitos 

essa unidade é provavelmente correlata ao Conjunto Rio Branco descrito por 

Fiori (1992). 

4.2.2. Filitos intercalados com quartzitos (MPcfq) 

As rochas dessa unidade aflora em duas porções da área, uma inserida 

em meio aos mármores dolomíticos e outra em contato com os mesmos. Ao 

sul, afloram em contato tectônico com os xistos do Complexo Turvo Cajati. Esta 

unidade é formada pela intercalação de quartzo-sericita filitos, grafita-quartzo-

sericita filitos, fengita-quartzo-sericita filitos e quartzitos (Fig. 3d e e). 

Com cor cinza escuro a avermelhado, os filitos dessa unidade possuem 

em geral alto ângulo de mergulho e possuem uma foliação S2 classificada 

como uma xistosidade com espaçamento milimétrico e aspecto anastomosado. 

A foliação S1 é de difícil observação e está interna e subpararela a S2. 

Localmente existem porções miloníticas com desenvolvimento de pares S-C. 

Os quartzitos, amarelados a acinzentados, possuem textura 

granoblástica e estrutura maciça. Em porções localizadas, essas rochas 

encontram-se silicificadas a apresentam grãos de quartzo arredondados e com 

contatos poligonais, dando evidências de baixo grau de metamorfismo das 

rochas. Essa unidade é provavelmente correlata aos filitos intercalados com 

quartzitos descritos por Fiori (1992) como Conjunto Morro Grande. 

 

4.3. COMPLEXO TURVO CAJATI 

4.3.1. Paragnaisses intercalados com níveis de quartzitos e xistos 
bandados (NPpqx) 

Foco da maior parte do estudo desse trabalho, a unidade é formada 

principalmente por paragnaisses compostos por níveis de quartzo-cianita-

feldspatos, níveis quartzosos e outros quartzo-sericíticos, que afloram como um 
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corpo alongado e anostomosado segundo direção N40E. Ocorrem 

subordinadamente cianita-sericita-quartzo xistos e sericita quartzitos em meio 

aos gnaisses. Acessórios como silimanita, cloritoite e granada também são 

descritos. 

 
Figura 4: Aspectos estruturais e texturais macroscópicos encontrados na unidade dos 
paragnaisses do Complexo Turvo Cajati. A) paragnaisses com falha inversa; B) porção mais 
quartzítica da rocha; C) porção xistosa mais rica em cianida e D) amostra de mão do 
paragnaisse sericitizado. 
 

Essas rochas são caracterizadas por um forte bandamento 

composicional e textural (Fig. 4). A variação composicional é produto de um 

bandamento metamórfico (S1) formado durante um grau metamórfico mais 

elevado destas rochas, nas quais foram segregados níveis enriquecidos em 
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aluminossilicados (cianita e silimanita) e feldspatos e níveis com quartzo e 

minerais opacos. 

 Ocorre nessas rochas uma xistosidade anastomosada (S2), muitas 

vezes paralela ao bandamento composicional. Com aspecto fluido, essa 

foliação parece ter consumido parte da paragênese primária para a formação 

de níveis quartzo-sericíticos com granulação fina. 

4.3.2. Estaurolita-magnetita-quartzo-muscovita-xistos intercalados 

com quartzitos e filitos (NPtcxq) 

Esta unidade aflora na região sul da área de estudo, sendo composta 

principalmente por estaurolita-magnetita-quartzo-muscovita xistos (Fig. 5), 

níveis de quartzo-sericita filitos e quartzitos enriquecidos em hematita e 

magnetita. 

Esta unidade que está em contato tectônico com os mármores da Formação 

Capiru, apresenta uma xistosidade com espaçamento milimétrico e leve 

anastomosamento (S2) e por vezes uma foliação interna crenulada (S1). A 

presença de estaurolita nestas rochas indica metamorfismo desta unidade em 

fácies anfibolito na zona da estaurolita. 

 

 
Figura 5: Estaurolita-magnetita-quartzo-muscovita xisto mostrando os porfiroblastos de 
estaurolita. 
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5. ANÁLISE PETROGRÁFICA 

O trabalho está embasado principalmente nas observações e descrições 

petrográficas das amostras indicadas no mapa geológico simplificado (figura 6). 

 
Figura 6: Mapa geológico integrado com destaque para os afloramentos com lâminas descritas. 
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5.1. FORMAÇÃO CAPIRU 

5.1.1. Mármores dolomíticos impuros (MPcm) 

Foram descritas quatro lâminas delgadas da unidade de mármores 

dolomíticos que estão próximos da área de interesse (paragnaisses) e duas 

lâminas de filitos inclusos nesse mármore. 

As lâminas dos mármores dolomíticos impuros (P102D – VII, P103C – 

VII, P104C – VII e P170E – VI) são compostas predominantemente por 

carbonatos (90-95%) e quartzo (5-10%), ocorrendo pontualmente cristais de 

muscovita. Estes carbonatos possuem textura predominantemente 

granoblástica e estrutura maciça (Fig 7), podendo ocorrer um bandamento 

composicional entre níveis de carbonato e quartzo ou uma foliação incipiente. 

Nessas rochas não foram observadas muitas feições características e nem 

minerais metamórficos que caracterizassem uma fácies de metamorfismo. 

  
Figura 7: Aspectos mineralógicos, estruturais e texturais das lâminas de A) mármore dolomítico 
granoblástico (P102B – VII) e B) mármore dolomítico impuro com bandamento composicional 
(P103C – VII). 
 

 Os filitos (P64 – VI e P67 – VI) variam composicionalmente. A lâmina 

P64 – VI é composta por uma paragênese de granada-quartzo-sericita filito 

com textura lepidoblástica (Fig 8A e B), na qual é possível observar uma 

xistosidade (S1) contínua e crenulada e uma segunda foliação (S2) classificada 

como clivagem de crenulação formada pela dissolução dos minerais citados 

acima. A lâmina P67 – VI é um fengita-sericita-quartzo filito com textura 

nemato-lepIdoblástica e bandamento quatzo-sericítico. A seção delgada 

apresenta as mesmas foliações descritas nos demais filitos, porém nesse caso 

a S2 (clivagem plano-axial) encontra-se transpondo a S1 (Fig 8C e D). 
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Figura 8: A) aspecto microscópicos mineralógicos, estruturais e texturas da lâmina P64C - VI 
com porfiroblastos de granada substituído e matriz quartzo- sericítica B) detalhe da granada e 
da xistosidade sendo crenulada. C) e D) aspecto textural e estrutural da lâmina P67A – VI 
mostrando a foliação e o bandamento composicional que encontra-se dobrado. 

5.1.2. Filitos intercalados com quartzitos (MPfq) 

Para esta unidade foram descritas duas lâminas de filitos. A lâmina 

P01A – VI está localizada no corpo a norte que está em meio aos mármores. 

Nesta rocha, foi descrita uma paragênese de sericita (55%), quartzo (35%) e 

opacos (10%). Foi possível observar a presença de foliação milonítica com o 

desenvolvimento de um par S-C (Fig 9A e B). Muitas vezes é possível observar 

porfiroblastos de magnetita rotacionados (Fig 9C). 

Na lâmina P109C – VII foi descrito um filito com opacos (10%), sericita 

(35%) e quartzo (55%) e textura nemato-lepIdoblástica (Fig 9D). O corpo 

desses filitos está localizado na porção sul da área (Anexo I) e não mostra 

evidências de milonitização. 
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Figura 9: Aspectos microscópicos mineralógicos, estruturais e texturais, da Lâmina P01A com 
A) desenvolvimento de par S-C, B) feições de deformação rúptil e C) porfiroblastos 
rotacionados. D) Aspectos estruturais e texturais Lâmina do sericita-quartzo filito do Ponto 
109C – VII. 
 
 

5.2. COMPLEXO TURVO CAJATI 

5.2.1. Paragnaisses intercalados com níveis de quartzitos e xistos 
bandados (NPpqx) 

Foram descritas para essa unidade dezenove lâminas delgadas, nas 

quais foi possível observar uma variação composicional e textural que nos 

remete a rochas metamórficas de alto grau, que foram posteriormente 

retrometamorfizadas por um segundo evento de metamorfismo. O anexo II 

apresenta uma tabela com os minerais principais e acessórios identificados nas 

lâminas e suas porcentagens estimadas visualmente e as principais estruturas 

e texturas impressas nestas rochas. 

 Para melhor entendimento serão divididos os dados em três grupos: o 

primeiro localizado mais a sudoeste da unidade contendo as lâminas do Ponto 
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60, que são dez lâminas no total; o segundo na porção central (três lâminas do 

P167) e o terceiro, localizado a nordeste, onde foram analisadas seis lâminas 

(P31, P70, P102 e P104 – VII). 

 As lâminas do afloramento 60 evidenciam a presença de duas fases 

principais de metamorfismo e, além disso, um quimismo de caráter silico-

aluminoso das rochas, com a presença constante de ferro. Mineralogicamente 

essas rochas são compostas predominantemente por quartzo, sericita, cianita, 

feldspato potássico, cloritoide e minerais opacos, ocorrendo subordinadamente, 

silimanita, granada, oligoclásio e zircão. A Figura 9 mostra parte das 

paragêneses e suas relações estruturais e texturais. 

 É possível observar na figura 9 uma clara variação composicional e 

textural, na qual existem níveis enriquecidos em quartzo e, subordinadamente, 

sericita e minerais opacos (Fig. 10e e f). Outras porções são compostas 

principalmente por aluminossilicatos como cianita, microclínio, sericita, 

cloritoide e plagioclásio (Fig. 10c e d). Tal bandamento caracteriza uma antiga 

estrutura gnáissica que foi retrometamorfizada por uma fase metamórfica 

posterior, muitas vezes descaracterizando toda a paragênese primária. 

 Esse bandamento metamórfico está relacionado à primeira fase de 

metamorfismo, na qual cristalizou a paragênese de maior grau metamórfico 

caracterizada pela cianita, feldspato potássico, similanita, granada e quartzo 

(Fig 10a, b e d). A segunda paragênese metamórfica ocorreu através do 

consumo parcial da primeira e cristalização do cloritoide, sericita, plagioclásio, 

minerais opacos e recristalização do quartzo (Fig 10c, e e f). Observando a 

figura 10e e f é possível sugerir que o quartzo teve suas bordas corroídas, 

apesar da recristalização dinâmica, e resistiu e condicionou a nova paragênese 

a se formar nos seus interstícios. 

 O consumo da associação mineralógica de alto grau se deu através de 

um metamorfismo de baixo grau com presença de fluidos, no qual é possível 

observar na Figura 11a e b. O antigo bandamento, evidenciado na amostra 

macro na Figura 11d, mostra uma clara variação textural e composicional, no 

qual minerais como a silimanita (Fig 11c) resistiu apenas como resquícios na 

nova condição de pressão e temperatura. 
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Figura 10: Aspectos microscópicos mineralógicos, estruturais e texturais da Lâmina P60G – VI 
em a) nicois paralelos e b) cruzados mostrando a paragênese cianita-feldspato potássico e 
níveis ricos em silicatos aluminosos e outro rico em quartzo; c) cristais de cianita deformados e 
parcialmente consumidos para a paragênese secundária (cloritoide, plagioclásio, sericita, 
opacos). d) Lâmina P60K – VI praticamente composta por cianita e microclínio. e) Lâmina 
P60B – VI composta majoritariamente por quartzo e bandamento composicional. f) Lâmina 
P60H – VI composto por quartzo e sericita mostrando a deformação e recristalização dinâmica 
do quartzo. 
 

 As lâminas do Ponto 167 são compostas essencialmente por quartzo e 

sericita e, subordinadamente, por cianita, silimanita, microclínio, granada, 

cloritoide, opacos e zircão. Novamente é possível observar uma variação 

composicional e textural dessas rochas. A Figura 12 mostra a amostra macro e 

suas respectivas fotomicrográfias. Claramente as paragêneses metamórficas 
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de alto grau estão concentradas nos locais onde existem cristais de quartzo 

com granulação mais grossa e de sericita nos interstícios, enquanto que as 

outras bandas são compostas unicamente por cristais de quartzo neoformados. 

Esse bandamento composicional com a paragênese primária concentrada 

numa banda, sugerem que as intercalações dos níveis são de origem 

metamórfica, um bandamento gnáissico anterior. 

 
Figura 11: Aspectos microscópicos mineralógicos, estruturais e texturais da lâmina P60M - VI 
a) em nicóis paralelos e b) cruzados mostrando presença de fluído que consumiu a primeira 
paragênese; c) silimanita sendo alterada para sericita e d) amostra de mão P60M – VI com 
claro bandamento composicional e textural. 
 

 
Figura 12: Aspectos estruturais e texturais da a) amostra de mão P167B e b) sua respectiva 
lâmina mostrando claro bandamento textural e composicional desses paragnaisses. 
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 Em relação à porção mais a nordeste dessa unidade (P31, P70, P102 e 

P104 – VII) a quantidade de quartzo torna-se reduzida e a presença da 

associação cianita-feldspato potássico é mais frequente. As lâminas 

apresentam quantidades de 15 a 25% de cianita e 10-15% de feldspato 

potássico, que em geral possuem granulação média a grossa (Fig 13a, b). 

Opondo-se a mineralogia das demais rochas desta unidade, nesse local foram 

também descritas quantidades maiores de muscovita (até 35%), que parece 

ser uma fase tardia do primeiro metamorfismo. Subordinadamente ocorrem 

opacos, cloritoide e sericita. 

 
Figura 13: Aspectos microscópicos mineralógicos, estruturais e texturais da lâmina 102A em a) 
nicóis paralelos e b) cruzados mostrando cristais grossos e euédricos de microclínio e c) cianita 
com as bordas corroídas. Lâmina 102C evidenciando o consumo e deformação dos cristais de 
cianita e a lâmina 104E mostrando e) e f) a forte presença de fluídos e a cristalização da 
paragênese secundária através do consumo da associação cianita-feldspato. 
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É possível notar nessa rocha deições microestruturais que sugerem 

reações de consumo da cianita (Fig 13 e d) e do feldspato para a formação da 

sericita. Novamente claras feições pretéritas de presença de fluídos nas 

lâminas (Fig 13e e f) nos quais a presença de água permitiu a cristalização de 

cristais de muscovita com granulação média a grossa, que estão associados a 

paragênese secundária com cristais de quartzo, cloritoide, minerais opacos e 

sericita. 

 O bandamento composicional e textural encontrado nessas rochas, é 

produto de um metamorfismo primário de maior grau, no qual formaram-se 

porfiroblastos de cianita, feldspato potássico e quartzo, com granada e 

silimanita ocorrendo subordinatamente. Essas paragêneses sugerem consumo 

parcial ou total, com feições de bordas corroídas e de recristalização dinâmica 

(bulging e rotação de subgrãos). O consumo presença de fluidos desses 

minerais formou uma paragênese secundária de menor grau, composta por 

quartzo, cloritoide, sericita, opaco, muscovita e plagioclásio. Tais reações serão 

detalhadas no próximo tópico. As figuras 14, 15 e 16 a seguir complementam 

parte das texturas observadas em outras lâminas delgadas descritas. 

 
Figura 14: a) Textura geral da lâmina P31 com quartzo estirado e cianita alterada para sericita 
e b) silimanita sendo consumida. Lâmina P60A com quartzo recristalizado e porfiroblasto de 
cianita e d) cloritoide com sombra de pressão de opacos e quartzo. 
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Figura 15: a) Lâmina 60E com cristal de granada estirado e parcialmente consumido e b) 
cristais  de quartzo dobrado e recristalizado com granulação grossa com sericita levemente 
crenulada nos interstícios; c) Lâmina 60J e d) lâmina 60L com cristais de quartzo 
recristalizados e bordas corroídas em meio à matriz quartzo-sericítica; e) textura geral da 
lâmina 70 mostrando um bandamento composicional e textural e f) com o quartzo rotacionado 
e fraco desenvolvimento de uma sombra de pressão assimétrica com indicação de movimento 
sinistral; g) Lâmina 102B com a associação Ky-Kfs e h) uma cianita com borda serrilhado em 
contato com muscovita. 
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Figura 16: a) Lâmina P167B com cristal de silimanita alterando para sericita; b) Lâmina P167C 
com bandas de cloritoide e sericita intercaladas e c) quartzo e opacos estirados e resquícios de 
cianita; d) Textura geral da lâmina P167D com bandas de quartzo e outras ricas em minerais 
aluminosos, e) bandamento composicional e textural e f) cristal de cianita alterado em meio a 
cristais de quartzo de granulação fina produto de recristalização. 
 
 

6. METAMORFISMO 

Existe uma variação muito clara de metamorfismo nas unidades 

descritas. A Formação Capiru passou por um metamorfismo de baixo grau 

metamórfico, muitas vezes sem a presença de minerais índices de 

metamorfismo, caracterizando um metamorfismo que varia da fácies xisto-

verde zona da clorita à zona da granada. 
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 Em oposição à Formação Capiru, as rochas do Complexo Turvo Cajati 

apresentam uma complexa história metamórfica, com pelo menos duas fases 

de metamorfismo. A primeira, de maior grau metamórfico, é composta por 

cianita, feldspato potássico, silimanita, granada e quartzo. A segunda 

paragênese, como já descrito, é composta por quartzo, sericita, muscovita, 

cloritoide, plagioclásio, opacos e clorita. Desta forma o metamosfismo dessas 

rochas pode ser analisado de acordo com as grades petrogenéticas 

NaKFMASH de Spear et al. (1999, Fig 17). 

 A associação cianita-feldspato potássico ocorre através da quebra 

parcial a total da muscovita e albita para formar a cianita. O metamorfismo 

provavelmente ocorreu de forma progressiva e cristalizou Kfs + Ky + Qtz ± Grt, 

sendo os dois primeiros minerais os mais ocorrentes nas lâminas. A reação 

para formação da associação cianita-feldspato potássico (1) ocorre em 

condições de temperaturas em torno de 720º C e pressões próximas a 8,1 

kbar, através da quebra da muscovita e consumo da albita para cristalização 

dos aluminossilicatos e do feldspato potássico. Tal reação pode ser observada 

na grade petrogenética NaKFMASH de Spear et. al (1999, Fig 17). 

Mesmo ocorrendo de forma subordinada, deve-se destacar a presença 

da silimanita nessas rochas, que caracterizaria a associação silimanita-

feldspato potássico que ocorre segundo a reação (2), a temperaturas próximas 

de 680º C e pressões em torno de 6 kbar ou através de uma descompres~são 

tardia da associação cianita-feldspato potássico (Fig 17). 

 Nestas rochas não ocorrem orto-piroxênios, evidenciando que a reação 

(3) não ocorreu, o que restringiria o metamorfismo de alto grau, principalmente 

a associação Ky-Kfs que ocorre de forma comum, a temperaturas entre 720ºC 

e 860º C e pressões entre 8,5 e 13 kbar (Fig 17), conforme indicadas pelas 

seguintes reações.  

Ms + Ab = Ky + Kfs + Liquido (1) 

Ms + Ab = Sil + Kfs + Líquido (2) 

Bt + Grt = Opx + As + Líquido (3) 

É importante salientar que não foram observados minerais índices ricos 

em magnésio, como biotita, cordierita e estaurolita nessas rochas, enquanto 
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que a presença de cloritoide é muito comum, indicando o metamorfismo de 

uma rocha empobrecida em magnésio e rica em ferro e que, provavelmente, 

não houve condições químicas para cristalização da biotita. A figura 18 mostra 

que a relação da razão Fe/Mg é um fator decisivo para cristalização da biotita e 

cloritoide. A figura reforça a hipótese do alto teor de ferro em relação ao 

magnésio, devido à ausência da biotita e presença do cloritoide. Entretanto 

deve ser destacado que em temperaturas acima de 720ºC em sistemas 

KFMASH há o consumo da biotita para formação de granada e feldspato 

potássico, o que pode também justificar a ausência da biotita nestas rochas. 

 
Figura 17: Grade petrogenéticas NAKFMASH, na qual a janela hachurada em azul escuro 
representa a paragênese Ky-Kfs de alta pressão e temperatura e a azul claro a associação 
silimanita-feldspato potássica de menor pressão (Spear et. al, 1999). 
 

A paragênese de menor grau metamórfico é caracterizada pelos 

minerais como sericita, muscovita, cloritoide, minerais opacos, quartzo e 

subordinadamente clorita. O cloritoide ocorre como o mineral índice e indicador 

de quimismo principal dessas rochas. Em um sistema FASH o consumo da 

cianita e da granada para a formação de cloritoide ocorre segundo a reação 

(4). Entretanto, deve ser destacado neste trabalho a ocorrência frequente da 
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cianita com granulação muito grossa, que, apesar de terem bordas corroídas e 

frequentes feições de alteração, é possível que o segundo metamorfismo tenha 

ocorrido, em parte, dentro do campo de estabilidade da cianita. Neste caso, a 

ausência da estaurolita pode ser uma evidência que a reação (5) possa ter 

ocorrido, o que restringiria o segundo metamorfismo a temperaturas entre 400-

470º C (Bucher & Grapes, 2011). 

Grt + 2Ky + H2O = 3Cld + 2Qtz (4) 

2St + 3Qtz + 4H2O = 8Cld + 10Ky (5) 

 
Figura 18: Distribuição da assembleia mineralógica dependente da razão Fe-Mg em sistemas 
KFMASH para rochas muito ricas em alumínio. Polígono verde indicando a região do 
metamorfismo de menor grau. (Bucher & Grapes, 2011). 
 

 A ocorrência da clorita em três lâminas sem a presença do cloritoide e a 

presença de cloritoide alterado em algumas seções delgadas (Fig 19b), 

sugerem um retrometamorfismo progressivo segundo as reações (6) ou (7) 

num sistema FASH. Esse consumo ocorre quando a temperatura diminui 

abaixo de 380º C (6) ou 280º C (7) conforme sugestão de Bucher & Grapes, 

2011. Destaca-se ainda que a ocorrência do cloritoide e clorita em equilíbrio em 

sistemas KFMASH entre as temperaturas de 300-400º C é possível, dando 

evidências que as reações (6) e (7) podem ter ocorrido de forma incompleta, 

conforme reações: 

Cld + 4Mag + 2Qtz + 3H2O = Chl + 4Hem (6) 
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5Cld + 2Qtz + 3H2O = Chl + 4Prl (7) 

Observando dados e as paragêneses metamórficas de forma geral, é 

possível notar a presença clara de duas fases de metamorfismo de uma rocha 

metapelítica enriquecida em ferro. A primeira paragênese ocorreu em 

temperaturas e pressões elevadas produto de um metamorfismo progressivo. 

O segundo evento consumiu parte da primeira paragênese e formou uma 

associação metamórfica de menor grau, que provavelmente ocorreu na forma 

de um metamorfismo progressivo com a presença de fluido, evidenciado por 

feições em lâminas e aspectos metassomáticos em amostra de mão (Fig 19a). 

 
Figura 19: a) Amostra de mão alterada com clorita e feições metassomáticas e b) cloritoide 
parcialmente consumido em lâmina delgada. 
 

 O metamorfismo dos paragnaisses pode ser dividido em três estágios 

principais. O primeiro de maior pressão e temperatura, representado pela 

associação cianita-feldspato potássico; o segundo principalmente de altas 

temperaturas e menor pressão, evidenciado pelo par silimanita-feldspato 

potássico e o terceiro um episódio de menor temperatura representado pela 

paragênese cloritoide + sericita + quartzo + opacos ± clorita. Estes campos de 

estabilidade estão representados na figura 20, que mostra a evolução do 

metamorfismo no sentido horário. 

 Em termos de fácies metamórficas, os dois primeiros estágios estariam 

dispostos dentro do campo da fácies anfibolito superior ao início do granulito e 

terminariam sua trajetória metamórfica na fácies xisto verde (Fig. 21), zona da 

biotita a zona da clorita. Observando a evolução metamórfica por amostra (Fig 

21) é possível notar a variação das rochas descritas, muitas vezes tendo 

amostras que não possuem evidências do metamorfismo de alto grau, outras 

não ocorrendo silimanita, mas tendo uma trajetória geral no sentido horário. 
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Figura 20: Grade petrogenética mostrando a evolução P-T do metamorfismo dos paragnaisses 
do Complexo Turvo Cajati (Spear & Cheney). 
 

 
Figura 21: Campos das fácies metamórficas e sua evolução metamórfica por amostra 
descrita.Em vermelho o metamorfismo de maior grau e em verde o de menor grau observados 
nos paragnaisses (Bucher and Grapes, 2011). 
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7. CONTEXTO ESTRUTURAL DOS PARAGNAISSES 

Em termos estruturais a área de estudo mostra uma complexa história 

evolutiva com o desenvolvimento de duas foliações (S1 e S2), provavelmente 

num regime tectônico de baixo ângulo, que ocorrem de forma mais pervasiva, 

sendo a S2 a principal. Uma terceira foliação (S3) é descrita como uma 

clivagem disjuntiva descontinua e pouco pervasiva na área, produto de regimes 

transpressivos que dobrou as foliações anteriores. 

A S1 pode ser descrita como um bandamento metamórfico nas unidades 

do Complexo Turvo Cajati, observado principalmente nos gnaisses, e a S2 é 

classificada como uma xistosidade anastomosada. Na Formação Capiru a S1 é 

classificada como uma xistosidade contínua que, quando preservada, está 

interna à S2 e encontra-se crenulada. A S2 é a mais pervasiva e pode ser 

observada nos mármores como um bandamento composicional (quartzo-

carbonato) e como uma xistosidade, clivagem plano-axial ou clivagem de 

crenulação com espaçamento milimétrico e muitas vezes possuem aspecto 

anastomosado. 

Observando os estereogramas da foliação S2 (Fig. 22) da Formação 

Capiru e dos estaurolita xisto do Complexo Turvo Cajati localizados na porção 

sul da área (Anexo I) é possível observar uma direção N30-40E para ambas as 

unidades. Essa semelhança nos dá indícios que ambas as unidades passaram 

por fases similares de deformação em alto ângulo. 

 
Figura 22: Estereogramas das foliações S2 a) da Fm. Capiru e b) do Complexo Turvo Cajati. 
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 Ambas as unidades estão dobradas em escala regional como pode ser 

observado nos estereogramas da Figura 22, no qual é possível traçar uma 

guirlanda com eixo construído para SW, principalmente os da Fm. Capiru, o 

que apresenta certo paralelismo com a maioria dos eixos medidos em campo, 

que apresentam caimento predominante para SW e por vezes para NE, o que 

sugere ainda redobramentos dessas dobras. 

 A unidade de maior interesse, os paragnaisses, apresenta quantidade 

reduzida de afloramentos, o que dificultou o levantamento de maior quantidade 

de dados estruturais. Entretanto por meio das medidas obtidas de S2 (Fig. 23a) 

é possível observar ainda uma orientação NE-SW com ângulos de mergulho 

médios e uma grande dispersão dos dados, que foi interpretado como um 

cavalgamento dobrado (Fig. 23b). Tal interpretação está baseada na presença 

localizada de zonas milonitizadas de baixo ângulo centimétricas a métricas e 

lineações de estiramento com tendências down-dip e nos dobramentos 

regionais interpretados através dos padrões das medidas estruturais (Fig. 22) e 

na frequente descrição de meso e microdobras encontradas em afloramentos, 

amostras de mão e lâminas.  

 

 
Figura 23: a) Estereograma da foliação S2 nos paragnaisses e b) interpretação de como a 
unidade (roxo escuro) está disposta no meio dos mármores e filitos do Capiru. 
 
 

Destaca-se ainda a presença de falhas transcorrentes na área, 

principalmente com direção NE-SW, como a Zona de Cisalhamento Lancinha, 

as quais verticalizaram e muitas vezes produziram porções miloníticas com 

lineações de estiramento do tipo strike-slip, principalmente nas rochas da 

Formação Capiru. 
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8. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Com os dados já apresentados é possível concluir que o corpo rochoso 

de maior interesse de estudo é produto de um metamorfismo de uma rocha rica 

em alumínio e sílica, refletindo provavelmente um protólito de origem pelítica. O 

metamorfismo dessas rochas aluminosas ocorreu em pelo duas fases: uma de 

alto grau metamórfico e outra em menores condições de pressão e 

temperatura. 

O metamorfismo de maior grau é caracterizado principalmente pela 

associação cianita-feldspato potássico e, subordinadamente, silimanita-

feldspato potássico. Tal associação também é descrita por Faleiros (2008) na 

região da Serra do Azeite (Fig. 24) localizada a NE-E do local de estudo. 

 
Figura 24: Mapa geológico da Região do Vale do Ribeira com a área de estudo (ponto 
vermelho) e a região da Serra do Azeite ou Cajati (retângulo vermelho) onde foram descritas as 
associações de alto grau metamórfico e paragnaisses por Faleiros (2008). 
 

Faleiros (2008) descreve diversas associações metamórficas minerais 

índices de metamorfismo para a região da Serra do Azeite que estão 

representadas principalmente em paragnaisses e micaxistos. Essas descrições 
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são observadas de maneira incompleta nas rochas do local de estudo, 

destacando-se a ausência de biotitas e da presença de um intenso 

retrometamorfismo que ocorreu nos paragnaisses da região de Campestre. 

Observando a grade petrogenética NaKFMASH (Fig. 17) as associações 

Ky-Kfs e Sil-Kfs combinadas restringem um intervalo de condições de 

metamorfismo com temperaturas em torno de 700 - 860 º C e pressões 

próximas de 8 ± 5 Kbar. Considerando apenas a associação cianita-feldspato 

potássico como o clímax metamórfico e posterior descompressão para 

formação da silimanita, as temperaturas ficariam próximas a 785 ± 87 °C e 

pressões acima de 10 ± 2 kbar, sugerindo que essas rochas passaram por um 

metamorfismo da fácies anfibolito superior a granulito. 

 Tais condições de pressão (próximas a 10kbar) num gradiente litostático 

médio de 3,75 km/kbar, evidenciam que essas rochas encontravam-se 

soterradas a grandes profundidades (± 37,5 quilômetros), o que se assemelha 

com os resultados obtidos por Faleiros et al. (2011) para a região da Serra do 

Azeite. 

Faleiros et al. (2011) sugerem que as rochas do Complexo Turvo Cajati 

possuem uma evolução P-T-t em sentido horário, com um aquecimento 

isobárico e uma descompressão isotérmica, relacionados a um sistema 

colisional com espessamento crustal. Por meio da petrografia há indícios que a 

evolução metamórfica dos paragnaisses ocorreu em três estágios principais, 

como foi representado na figura 20, também seguindo uma trajetória horária. 

O primeiro episódio seria a formação da associação cianita-feldspato 

potássico em condições de alta pressão e temperatura; o segundo a 

relacionado a uma descompressão isotérmica na qual teria formado a 

paragênese silimanita-feldspato potássico; o terceiro e último seria o 

retrometamorfismo progressivo em fácies xisto-verde zona da biotita e zona da 

clorita. 

Os dois primeiros estágios estariam relacionados ao clímax metamórfico 

sofrido pelas rochas do Complexo Turvo Cajatí, que de acordo com Faleiros et 

al. (2016) estaria relacionado ao espessamento crustal e exumação de um 

orógeno colisional. Através de datações U-Pb (ICP-MS) em zircão detrítico foi 
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obtido que o clímax metamórfico possui idades em torno de 584 ± 4 Ma 

(Faleiros et al., 2016). 

O terceiro estágio estaria relacionado à fase de nappes, na qual o 

Complexo Turvo Cajati teria sido colocado como uma lente no meio da 

Formação Capiru, e a transcorrência tardia que teriam metamorfizado ambas 

as unidades na fácies xisto-verde apagando parte da primeira paragênese. 

Esse evento possui idades de metamorfismo em torno de 579 ± 8 Ma, obtidas 

através de datações de monazita (Faleiros et al., 2011). 

Em condições de temperaturas entre de 470º - 300º C a paragênese de 

menor grau com cloritoide + sericita (muscovita) + quartzo + opacos ± 

oligoclásio ± clorita foi formada em presença de fluido e através do consumo da 

paragênese anterior, evidenciado por diversas feições descritas no capítulo de 

petrografia. Destaca-se que há evidências que o metamorfismo de menor grau 

ocorreu na forma de um retrometamorfismo progressivo, evidenciado pelo 

início do consumo do cloritoide, podendo dessa forma ter atingido temperaturas 

abaixo de 280º C. Esse intervalo de temperatura também é corroborado pelas 

feições de recristalização dinâmina de bulging e rotação de subgrãos 

observadas nos cristais de quartzo (Passchier & Trouw, 2005). Foi observado 

em lâmina que muitas vezes os cristais de cianita não estavam completamente 

alterados ou corroídos, o que sugere que o metamorfismo de segunda fase 

pode ter ocorrido, em parte, dentro dos campos de estabilidade da cianita. 

Observando os aspectos estruturais, apesar da presença reduzida de 

milonitos e lineações de estiramento, nos locais considerados contatos entre a 

Formação Capiru e o Complexo Turvo Cajati, a presença de uma enorme 

incompatibilidade na evolução metamórfica, presença de brechas e dados 

obtidos de outros trabalhos regionais nos dão evidências o suficiente para 

afirmar que este contato se dá através de estruturas tectônicas, provavelmente 

um sistema de nappes, como descrito por Faleiros et al. (2011). 

Observando os diagramas de S2 do Complexo Turvo Cajatí e da 

Formação Capiru na área de estudo (Fig. 22), é possível notar um padrão entre 

elas e que ambas as estruturas foram dobradas e deformadas por um evento 

em comum, provavelmente relacionadas ao episódio de transcorrências 
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responsáveis pelo trend NE-SW das estruturas e pelo metamorfismo da fácies 

xisto-verde encontrada em quase todas as unidades do Terreno Curitiba. 

 

9. CONCLUSÕES 

Apesar de estarem em um local historicamente mapeado como 

Formação Capiru, os paragnaisses encontrados na região de Campestre no 

município de Cerro Azul (PR) se assemelham muito as rochas descritas por 

Faleiros (2008) como pertencentes ao Complexo Turvo Cajati, com a diferença 

da ausência da biotita e feições de retrometamorfismo mais intenso. 

Recomenda-se que sejam feitas datações geocronológicas do tipo U-Pb em 

zircão detrítico ou monazita para comprovação de tal fato. 

A ausência de minerais índices de maior metamorfismo ou minerais 

índices nos mármores ou filitos da Formação Capiru, assim como a presença 

de estromatólitos, dão indícios que estas rochas sempre estiveram em níveis 

crustais rasos, diferente dos paragnaisses encontrados que podem ter sido 

soterrados a profundidades maiores que 37 quilômetros. 

Esses paragnaisses provavelmente foram formados a partir do 

metamorfismo de rochas peliticas num ambiente colisional (Fig. 25) e foram 

posteriormente colocado como uma lente em meio as rochas da Formação 

Capiru num episódio de nappismo. Apesar de poucas evidências de tectônica 

de baixo ângulo é claro o contato tectônico entre a Formação Capiru e o 

Complexo Turvo Cajati. 

 

As rochas alvo do estudo passaram por dois eventos principais de 

metamorfismo, ambos do neoproterozoico. Um primeiro de alto grau 

metamórfico, fácies granulito a anfibolito superior com idades em torno de 584 

Ma, representado pelas associações Ky-Kfs e Sl-Kfs que estão associados ao 

espessamento crustal e rápida exumação dessas rochas. O segundo 

metamorfismo ocorreu na fácies xisto-verde com a presença de fluidos no qual 

os paragnaisses foram deformados por zonas de cisalhamento transcorrentes 

junto com as rochas da Fm. Capiru, que ocorreu em torno 579 Ma. Essa 

evolução metamórfica é compatível com os estudos de Faleiros (2008) e 
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Faleiros et al. (2011), entretanto é necessário um estudo de 

geotermobarometria de rochas portadoras de granada encontradas nessas 

rochas para comprovação da hipótese. 

 

 

Figura 25: Ambiente de colisão continental mostrando de forma simplificada e esquemática a 
interpretação geotectônica do Terreno Curitiba. 

 

Conclui-se portanto que a lente dos paragnaisses em meio à Formação 

Capiru pertence ao Complexo Turvo Cajati e foi colocado em meio a unidade 

de mármores através da ação de tectonismo de baixo ângulo, provavelmente 

relacionado a tectônica de nappes. Esses paragnaisses foram formados a partir 

de uma rocha rica em sílica e alumínio, provavelmente pelitos, e foram 

metamorfizados em um episódio de alta pressão e temperatura e outro de 

baixa temperatura durante o Ciclo Brasiliano no Neoproterozoico. 
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MAPA GEOLÓGICO 
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Filitos inte rc alad os c om  q uartzitos (MPc fq ): Unid ad e  é form ada pe la
inte rc alação d e  q uartzo-se ric ita filitos, grafita-q uartzo-se ric ita filitos, fe ngita-
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S0 S1 S2 S3 Fácies M1
Fácies 

M2

P31 - VII 80 15 Tr Tr 5 Nematoblástica
Foliação 

milonítica
- - X - Anfibolito-Sil XVChl

P60A - VI 70 15 5 5 5 Granolepdoblástica
Bandada e 

xistosa
- X X - Anfibolito-Ky XVBt

P60B - VI 70 20 10 Tr Granolepdoblástica
Bandada e 

xistosa
- X X - - XVChl

P60E - VI 60 35 5 Granolepdoblástica
Bandada e 

xistosa
- X X - - XVChl

P60G - VI 50 10 Tr 5 Tr 5 15 5 10 Tr Granolepdoblástica
Bandada e 

xistosa
- X X - Associação Ky-FK XVBt

P60H - VI 65 20 5 10 Granolepdoblástica Xistosa - - X - - XVChl

P60I - VI 80 15 5 Tr Tr Granolepdoblástica Xistosa - - X - - XVChl

P60J - VI 70 20 5 5 Tr Granolepdoblástica Xistosa - - X - - XVChl

P60K - VI 5 35 30 Tr 5 15 Tr 10 Lepdoblástica
Bandada e 

xistosa
- X X - Associação Ky-FK XVBt

P60L - VI 65 30 5 Tr Granolepdoblástica
Bandada e 

xistosa
- X X - - XVChl

P60M - VI 60 10 5 Tr 5 15 5 Lepdonematoblástico
Bandada e 

xistosa
- X X - Anfibolito-Sil XVBt

Paragnaisses 

com níveis 

xistosos e 

quartziticos

Complexo 

Turvo Cajatí 

(NPpqx)

Foliações Metamorfismo

Unidade Lâmina Rocha

Minerais (%)

Textura Estrutura
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Zi
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ão

S0 S1 S2 S3 Fácies M1 Fácies M2

P70 - VII 55 30 15 Granolepdoblástica
Bandada 

e xistosa
- X X - - XVChl

P102A - VII 15 25 10 35 5 10 Lepdoblástica
Bandada 

e xistosa
- X X X

Associação Ky-

FK
XVBt

P102B - VII 35 15 15 35 5 Lepdoblástica
Bandada 

e xistosa
- X X X

Associação Ky-

FK
XVBt

P102C - VII 40 20 10 10 10 10 Nematolepdoblástica
Bandada 

e xistosa
- X X -

Associação Ky-

FK
XVBt

P104E - VII 15 15 25 10 15 5 15 Lepdoblástica Xistosa - - X - Anfibolito-Ky XVBt

P167B - VI 70 5 5 5 10 5 Tr Nematolepdoblástica
Bandada 

e xistosa
- X X - Anfibolito-Sil XVBt

P167C - VI 65 3 2 10 10 10 Tr Nematolepdoblástica
Bandada 

e xistosa
- X X - Anfibolito-Sil XVBt

P167D - VI 65 5 Tr 5 Tr 5 15 5 Nematolepdoblástica
Bandada 

e xistosa
- X X -

Associação Sil-

FK
XVBt

Minerais (%)

Textura Estrutura

Foliações Metamorfismo

Unidade Lâmina Rocha

Paragnaisses 

com níveis 

xistosos e 

quartziticos

Complexo 

Turvo Cajatí 

(NPpqx)
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Zi
rc

ão

S0 S1 S2 S3 Fácies M1
Fácies 

M2

P01A - VI
Magnetita-

quarzo-sericita 

fi l ito

35 55 10 Lepdoblástica
Foliação 

milonítica
- X X - - XVChl

P109C - VII
Sericita-quartzo 

fi l ito
55 35 10 Nematolepdoblástica

Foliação 

milonítica
- X X - - XVChl

P64C - VI
Granada-

quartzo-sericita 

fi l ito

15 5 75 5 Lepdoblástica Xistosa - X X - XVGrt XVChl

P67A - VI
Fengita-sericita-

quartzo fi l ito
50 30 15 5 Nematolepdoblástica Xistosa - X X - - XVChl

P102D - VII 10 90 Granonematoblástica
Levemente 

foliada
- - X - - XVChl

P103C - VII 10 Tr 90 Granoblástica Bandada - - X - - XVChl

P104C - VII 5 95 Granoblástica Maciça - - - - - XVChl

P170E - VI 5 95 Granoblástica

Laminação 

Reliquiar 

(Estromatólit

os)

X - - - - XVChl

Minerais (%)

Textura Estrutura

Foliações Metamorfismo

Formação 

Capiru - 

Mármores 

dolomíticos Mármores 

dolomíticos 

impuros

Formação 

Capiru

Unidade Lâmina Rocha


