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RESUMO: A área da Folha Topográfica de Guapiara (SG-22-X-B-II-2), na escala 1:50.000 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, situada entre as coordenadas 48°30’a 48°45’ W e 
24° a 24°15’ S, localiza-se na Província Mantiqueira Central, na faixa centro-sul do Cinturão 
Ribeira, que corresponde a um dos orógenos desenvolvidos durante a Orogenia 
Neoproterozoica Brasiliano-Pan Africana e, mais especificamente, se localiza na parte norte do 
Terreno Apiaí. A região situa-se no extremo sul do estado de São Paulo e é caracterizada por 
rochas de idade meso- a neoproterozoica da sequência metavulcanossedimentar do 
Supergrupo Açungui, constituída pelos metassedimentos da Formação Água Clara e dos 
Grupos Votuverava e Itaiacoca. Associada a expressiva ocorrência destas sequências na área, 
ocorrem rochas granitoides neoproterozoicas do Complexo Granito Três Córregos e do Maciço 
Granito Capão Bonito, além de rochas fanerozoicas da Bacia Sedimentar do Paraná, sendo 
reconhecido as sedimentares do Grupo Itararé, as intrusivas básicas associadas ao 
Magmatismo Serra Geral e os sedimentos quaternários. O quadro estrutural é determinado 
dominantemente pelo arranjo tectônico neoproterozoico. O padrão deformacional dominante 
nas rochas supracrustais neoproterozoicas do Terreno Apiaí se deu inicialmente por etapa 
orogenética, com uma evolução marcada pela superposição de eventos de quatro fases 
deformacionais D1, D2, D3 e D4, sendo que as deformações progressivas D1/2 apresentam-se 
associadas ao início do processo colisional, com a formação de dobras isoclinais a 
recumbentes com foliação plano axial paralelizado com S0, definido por uma forte clivagem 
ardosiana, a qual se associa a colocação e consequentemente à deformação das rochas do 
Complexo Granítico Três Córregos. Localmente ocorrem as duas foliações S1/2 e quando 
paralelizadas apenas a foliação S2 é preservada e apresenta direção NW-SE, com baixos 
ângulos de mergulho. A fase D3 está associada à formação de zonas de cisalhamento 
regionais, dobras normais com foliação milonítica vertical S3 de direção NE/Sub-Vertical e o 
emplacement do Granito Capão Bonito. Esta fase foi responsável pela compartimentação 
geotectônica atual da área com a estruturação em blocos delimitados pelas principais zonas de 
cisalhamento. A partir de rejuvenescimentos das zonas de cisalhamentos e nível crustal mais 
raso, superpõem-se feições deformacionais cataclásticas (NE-SW). A deformação milonítica, 
no geral, oblitera as demais feições, com geração de filonitos com acamamento tectônico de 
alto angulo a vertical. A fase D4 de direção NW/Sub-Vertical é local, marcada por uma tênue 
foliação nos metassedimentos ou clivagem de fratura nas rochas dos maciços graníticos com 
direção NW-SE, representando o início da extensão crustal, associada à estruturação da Bacia 
do Paraná. Uma importante tectônica fanerozoica é observada, com uma tectônica de blocos 
mais tardia de caráter mais rúptil de direção NW-SE, em que associam-se os diques básicos do 
Lineamento Guapiara de direção NW-SE. 
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