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APLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE FOLK NO
MAPEAMENTO DE LITOFÁCIES DOS CARBONATOS
DA QUADRíCULA DE CARMÓPOLIS NO ESTADO
DE SERGIPE

IVAN DE ARAúJO

Por
SIMOES (1) e ALFREDO

NUNES

BANDEIRA

JR.

(2)

INTRODUÇAO

SINOPSE
Os calcários
da quadrlcula
de Carmópolis
(bacia de Sergipe)
foram classificados
através
do estudo de lâminas
delgadas,
de cêrca de 340 amostras
de campo.
Foram
identificados
quatro
litofácies, constituídos,
cada um, de rochas
geneticamente relacionadas
entre si.
1) Fácies
algálico-terrígeno
caracterizado
pela presença
de biolititos
associados
a micritos
fossiliferos
e biomicritos
com intercalações
de sedimentos
terrígenos.
2) Fácies
algálico-oolítico
- caracterizado
la ocorrência
de biolititos
algálicos
associadas
cipalmente
a calcário
oolítico.

peprin-

3) Fácies dolomítico
- caracterizado
réncia de dolomitos
e pseudoesparitos.

ocor-

pela

4) Fácies
dos biomicritos
- caracterizado
presença
de biomicritos,
micritos
fossiliferos
micritos.

I
I
O presente
trabalho
representa
um I dos
parâmetros
do mapeamento
geológico
d~ detalhe da parte sul da Bacia de Sergipe-!Alagoas. Esta é uma nota introdutória
do teferido trabalho
que está ainda em anda~ento
e abrangerá
uma área mais ampla
do I que
a aqui representada.
Por ser um trabalhp
de
progresso,
os conceitos
aqui
emitidos,
bem
como a interpretação
dos dados obtidos
té o
presente
poderão,
eventualmente,
ser m dificados.
Ele é feito pela Petróleo
Bras eiro
S. A., como parte do seu programa
exp oratório da Bacia, através
de sua Turm. ~ de
Geologia n9 7 e dos Laboratórios
de SediJlnentologia e Paleontologia
da Região de PIPdução do Nordeste.
Participaram
dêle, alérnj dos
responsáveis
pelo presente
trabalho,
os Igeólogos Alexandre
José Richter
e Fredericol Pereira Laier, assistentes
das chefias do :daboratório
de Sedimentologia
e da Turm~
de
Geologia n9 7, respectivamente.

j
'

pela
e

Os três primeiros
fácies estão relacionados
com
um único ciclo de sedimentação
regressiva.
O início desta regressão
foi caracterizada
por uma sedimentação
competitiva
entre sedimentos
terrígenos
e calcários,
dando origem
ao fácies
algálico-terrígeno.
Com a continuação
da regressão,
o conseqüente
abaixamento
do nivel do mar
propiciou,
principalmente
nos baixios,
condições
de deposição
do fácies algálico-oolítico,
com formação
de pequenos recifes de algas ("patch
reefs").
Após a deposição dêste fácies houve uma intensa
dolomitização no tõpo da qual ocorre uma marcante
disco rdância
angular.
Após êste período
erosivo,
ocorreu uma transgre:ssão
marinha
rápida
que propiciou condições
para deposição
do fácies dos biomicritos,
tipicamente
de calcários
de plataforma
continental.

As incorreções
e falhas
que porve~tura
existam
na interpretação
dos dados obt.dos.
são de inteira
responsabilidade
do ge~[ogo
Ivan A. Simões, autor do presente
relat1rio.
O mapa de litofácies
aqui
apresenjtado
enfeixa rochas pertencentes
ao Cretáceo IMaI

(1) Geólogo
(2) Geólogo
logia

chefe da Turma de Geologia n9
chefe do Laboratório
de Sedlm
(J,a RPNE.

~.

jnto-
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o de Sergipe,
constituído,
príncipalmente,
carbonatos,
além de sedimentos
da Forão Barreiras,
de idade
Terciária
e alus de idade Quaternária.
A área mapeada

. a-se
~
se-rppe.

na região

do Estado

de

Estrutura

!
:

centro-Inste

Estruturalmente,

de um modo geral,

áre\t apresenta-se
como uma monoclinal
dir1ção SW-NE
e suave mergulho
para
.
(F~.
3).
: O pacote
de rochas
afbrantes
na

a

com
SE.
área

ma~eada
assenta-se
sôbre uma
discordância
de ~dade pré-Aptiana.
O tectonismo
que deu
origem aos falhamentos
da bacia é de idade
pré4Aptiana,
não tendo portanto
afetado
as
ca~adas
de sedimentos
pós-Aptiano.
Entretan~o, evidências
de campo mostram
que houve ~m ligeiro reativamento
de algumas
falha~, após o andar Aptiano-Albiano
que não
chetaram,
porém, a afetar,
a não ser ligeirame~te, as camadas
então depositadas.
Assim
falhits de rejeito negligível
foram observadas,
mas devido a sua pequena
importância,
não
foraJm apresentadas
no mapa.
Estratigrafia

,A coluna
estratigráfica
formada
pelos
sed4nentos
aflorantes
na área é, dentro
do
coneJeito
atualmente
aceit?
constituíào
de
qua~ro formações:
Riachuelo,
Maruim,
Sapucari+Laranjeiras
e Barreiras.
Esta última
é
de i\iade Terciáría,
enquanto
que as três primeil1as são de idade
Cretácea
Inferior.
As
for~ações
Riachuelo
e Maruim
são do andar
Aptiíano-Cenomaniano
e a Sapucllri-Laranjeiras CenomanianoTuroniano.
!Em síntese
quemática:

tem-se

a seguintfl

coluna

es-

lFormaçã:> Riachuelo
E a mais baixa estratigràficamente
e se
constitui na sua parte inferior, (não aflorante n~ área mapeada) de sedimentos predominant~mente terrigenos, conglomerados, arenitos f siltitos. A sua parte superior constitui-s. de intercalações
finas de siltitos-folhelhps e calcários, êstes geralmente micritos,
bio~critos
e alguns biolititos algálicos.
~stá sobreposta discordantemente
sôbre
a Fqrmação Muribeca e sotoposta em contato g~adacional de engrazamento
com a FormaçÀo Maruim.

BRASILEIRO
Formação

DE

GEOLOGIA

Maruim

Constituídos
essencialmente,
de calcários
ooliticos, detr:ticos,
biolitit03 algálicos e dolomito sacaroidal
na parte
superior.
Está sobreposta
em contato gradacional,
e de engrazamento
à Formação
Riachuelo
e sotoposta
em contato discordante
com Formação
Sapucari-Laranjeiras.
Formação

Sapucari-Laranjeiras

Composta
exclusivamente,
de calcários
micríticos
cinza
esbranquiçados,
fossilifer.:>
podendo
ocorrer
em camadas
finas ( calcário
Sapucari)
ou espessas
(calcário
Laranjeiras).
Está sobreposta
à Formação
Maruim em con~
tato discordante
e sotoposta
à Formação
Calumbi (não aflorante
na área mapeada)
também em contato
discordante.
Corresponde
inteiramente
ao fácies biomicrítico.
Formação

Barreiras

Composta
exclusivamente
de camadas
horizontais
de conglomerados
finos, arenitos
grosseiros
e argilas
variegadas.
Esta formação é de idade Terciária
e marca o coroamento da deposição
da bacia. Apesar
de ocupar
uma grande
parte da área mapeada,
devido
ao seu pequeno
interêsse,
não é estudado
no
presente
relatório.
Não se procurou
neste trabalho
fazer a
associação
dos fácies mapeados
com as formações a que pertencem,
mas sim mapeá-Ios
como entidades
distintas,
dentro
do pacote
sedimentarque
abrange
aquelas formações.
Comentários

Gerai.'S

Cêrca de 75% da área emersa
do globo
é coberta por sedimentos
sendo que aproximadamente
1/5 dêste total é composto
de rochas carbonáticas.
Estas,juntamente
com os
arenitos
armazenam,
pràticamente,
todo
o
petróleo
do mundo, na proporção
aproximada
de 1:1. Além disso, os carbonatos
são importantes,
também,
como depósitos
de- metais.
Apesar
da sua grande
distribuição
geográfica, de sua complexidade
e de sua importância econômica,
a classificação
de rochas carbonáticas
sempre foi incompleta
e simplista.
Somente nos últimos anos surgiram
trabalhos
propondo
classificações
mais completas
para
estas rochas,
quase todos baseados
em estudos petrográficos,
dentre os quais merece especial destaque
o proposto
em lP!'í9 por Ro-

1. de A. SIM.oES e A. N. BANDEIRA
bert L. Folk, professor
da Universidade
de
Austin,
no Texas.
Essa classificação
devido
à sua relativa
simplicidade
e facilidade
de
aplicação,
teve grande
aceitação,
sendo hoje
usada
amplamente
no mapeamento
de litofácies de várias I1egiões do globo. Esta é, talvez, a primeira
tilntativa
de. sua aplicação
no
Brasil, pelo menos num mapeamento
sistemático.
Para melhor
compreensão,
faremos,
inicialmente,
um pequeno resumo da Classificação de Folk para as rochas carbonáticas.
Ela
se refere,
principalmente,
aos carbonatos
de
origem
elástica
que são separados
daqueles
considerados
co~o formados
por origem
orgânica «in situ» I(recifes, por exemplo)
e daqueles formados.
por recristalização.
Os calcários são dividid~s em 11 tipos básicos, relativamente
fáceis Ide reconhecer
através,
principalmente,
de e~tudo
de lâminas
delgadas.
Êstes tipos são fprmados
por três constituintes:
1) aloquím.cos
materiais
que sofreram
. 2) matriz de Iôdo de calcita
certo transporte;
microcristalina
df 1-4 microns de diâmetro
e
3) caIclta
espáti~a
formada
de cristais
de
diâmetro
maior de 4 microns.
Esta se forma,
geralmente,
comq preenchedora
de poros e só
raramente
por r~cristalização.
As calcitas
espática e microcr(stalina,
juntamente
com outros minerais
dei substituição,
são chamados
Os
aloquímicos
são em núde ortoquímicos.
I
remo de quatro:1 Intraclásticos,
oólitos, fósseis

e «pellets».

j

Aplicação

da Classifica<:ão

de Folk...

5

micos (intraclásticos,
oólitos, fósseis, «ellets»); ortoquímicos (matriz de calcita mi
cristalina e cimento de calcita espática)
de
constituintes
terrigenos
(mater:ais
deriv os
de erosão fora da bacia de sedimentaç
Utiliza êstes grupos como membros finai
um diagrama triangular
conforme mostr
a
Figura 1.
Segundo Folk, as rochas carbonáticas são
divididas em três tipos:
Tipo I - Dominância de aloquímic
e
calcita espática - Rochas aloquimicas
e páticas

.

Tipo II - Dominância de aloquímic s e
micritas - Rochas aloquimicas microcri talinas

.

Tipo III Rochas
com dominânci
nÜcrita - Rochas microcristalinas.
As

rochas

do

tipo

I

-

Rochas

aloqu

cas espáticas
são interpretadas
como s
equivalentes
às rochas
terrigenas
bem
cionadas,
nas quais as partículas
sólidas
caso dos carbonatos
os intraclásticos,
oól
fósseis e «pellets»)
foram agrupadas
por

de
mi-

ndo
ele(no
tos,
or-

-

1) Intraclá~ticos
São fragmentos
de
carbonatos
form,dos
pela erosão
submarina
de sedimentos
perecontemporâneos,
geralmente mal consolidt?OS
e redepositados
como
novo sedimentO
NãO são incluídas
aqui as
partículas
de c rbonatos
derivados
de sedimentos
consoli ados,
erodidos
de
áreas
~
emersas.
'
2) Fósseis
Evidentes
por si próprios.
3) Oólitos
Possuem
formas
radiais

~

ou concêntricas
pode ser um i
«pellet», etc.
4) «Pellets
dados, esféricos
lama
de calcá
de estrutura
in
de 0,03 a 0,15
manho são cons

-

em tôrno
traclástico,

de um núcleo
um fóssil,

que
um

São agregados
arredonu sub-esféricos,
formados
de
o microcristalino,
destituído
erna, variando
em tamanho
m. Maiores
do que êste taderados
intraelásticos.
Classificação

Folk classi ica as rochas carbonáticas
baseado nas pr porções relativas de aloqui-

AI
Rochas

Aloquimicas
Impuras

A
t.loQuímico$

-

Rochas

Aloquímicos
q'JlmiCOf,

Fig. 1
ba eada
- Divisão das rochas sed:mentares,
na proporçã!o
dos constituintes
terrígenos
(T),
Aloquímicos
(A) e Ortoquímicos
(O). O triâ guio
é dividido
em campos correspondendo
a 5 tip s de
rochas sedimentares:
T, rochas terrígenas
(are itos,
folhelhos,
conglomerado
etc.);
AI, Rochas
AI químicas impuras
(calcários
oolíticos
arenosos,
alcários argilosos
pelletizados,
(calcários
argilo-f
ssiUferos)
01, rochas
ortoquímicas
impuras
(cal rios
micro-cristalinos
argilosos,
dolomitos
argilosos
incipientes,
primário)
A, rochas aloquímicas
(intr
lásticos. oolitos,
calcários
biogênicos
ou pelletiz dos;
O, rochas
ortoquímicas
(calcários
microcrista
inos,
dolomitos
primários,
halita,
anidrita
chert).
A rochas situadas
nos campos 01 e AI podem se designadas
coletivamente
de Rochas
Químicas
puras; da mesma maneira
as situadas
em A P.
n.)dem ser similarmente
grupadas
como Rochas Químicas Puras.
(Diagrama
segundo
R. L. Folk,
959).
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FIG. 4

rentes vigorosas
ou suficientemente
persistentes para «lavar» o sedimento depositado.
No caso dos carbonatos essas correntes «lavam» os aloquimicos não permitindo que o
lado de calcita microcrístalina
precipitado se
acumule como matriz.
As

rochas

do tipo

II

-

Rochas

razão de precipitação
e falta de correntes
persistentes
(áreas profundas ou rasas abrigadas). Texturalmente
correspondem aos argilitos das rochas terrigenas.
Ainda outros dois tipos são diferenciados
baseados na gênese:
Tipo IV - Inclui as rochas
carbonáticas que foram formadas
por precípitação
bioquímica
<!:in situ», tais como Os recifes.
São
chamadas
de biolititos.
Tipo V
Inclui as rochas carbonáticas
que foram
intensamente
modificadas
por recristalização
ou dolomitízação.

aloqui-

micas microcristalinas
- indicam correntes
fracas, de curta duração ou, ainda, uma rápida razão de formação de lôdo de calcíta
microcristalina.
São texturalmente
equivalente aos arenitos ou conglomerados
argilosos,
que também tendem a ter pouco cimento
químico.
As rochas do tipo lI! - Rochas microcristalinas - representam
o oposto das rochas do tipo l, uma vez que consistem, quase que inteiramente,
de lôdo de calcita microcristalina,
com pouco ou nenhum material aloquimico. Elas implicam uma rápida

- -.

, ,'__.~..~h __

.

,.

._-~---~-,

-

Nomencla.tura.

das

rochas

carbonátícas

o nome da rocha é dado pela combinação das raizes dos nomes dos 6 componentes
descritos. Exemplo: Intraesparito
é uma rocha composta de intraclásticos
cimentados

--

-~

'.~..

.

--.
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por calcita espática; Biomicrito é uma rocha
composta de fósseis disseminados numa matriz microcristalina),
etc.
Os diversos tipos de calcá rios propostos por
Folk, são mostrados no Quadro I.
Representação

Gráfica

A figura nO 2 mostra o mapa de litofácies onde os vários tipos de calcários são representados por uma trama onde se combinam os símbolos das famBias as quais pertencem a rocha (micritos,
esparitos,
etc.)
com os demais constituintes aloquimicos, conforme é mostrado na figura 3. A percentagem de cada elemento aloquímico na rocha
é indicada, aproximadamente,
pela densidade
do seu símbolo na trama. As rochas terrígenas são também representadas
por símbolos
próprios. (Fig. 4).
M:f!:TODO DE

TRABALHO

O trabalho
de campo foi feito pela Turma de Geologia nO 7, usando fotografias
aéreas e mapas
topográficos
feitos por restituição
aerofotogramétrica
pela Cruzeiro
do
Sul S. A., na escala de 1: 25.000.
Os trabalhos
de Láboratório
foram
feitos pelo Laboratório
de Sedimentologia
Paleontologia
da Região de Produção
do Nordeste.
Consistiu
no estudo
petrográfico
de
lâminas
delgadas
e/ou estudo
de superfície
atacada
das amostras
de campo. :mste método consiste em se atacar uma superfície
plana
da amostra,
previamente
serrada,
com uma
solução
diluída
de HCI, durante
cêrca de 5
minutos.
A corrosão
diferencial
coloca
em
evidência
os vários elementos
constituintes
da
rocha, permitindo
o seu enquadramento
num
dos tipos da classificação
de Folk.
DISCUSSÃO

DOS

RESULTADOS

Para a confecção
do mapa de litofácies,
foram estudadas
lâminas
delgadas
e superfícies atacadas
de cêrca de 340 amostras
de
campo.
16 tipos de rochas
carbonáticas
foram identifica das, estando
representadas
no
mapa
de litofácies
por seus
símbolos
próprios. Estes 16 tipos foram agrupados
em 4
fácies distintas.
Fácies

área

Algálico

Terrígeno

:mste fácies situado
mais a noroeste
estudada
e mais baixo estratigràficamen-
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te, é constituído
por biolititos
algálicos
ãSsociados
a biomicritos
e micritos,
com algumas intercalações
de sedimentos
terrígenos
folhelhos
e siltitos.
Os biolititos
alfinos
gálicos
são constituídos
por pequenas
colônias de algas cianofíceas
e clorofíceas
e não
chegam a formar
recifes verdadeiros.
A ocorrência dêstes tipos de alga mostra
que a profundidade
de sedimentação
neste estágio
não
era superior
a 100 metros
(provàvelmente
menor),
pois o afluxo de sedimentos
terrigenos em profundidade
muito elevada
impediria a penetração
da luz necessária
ao desenvolvimento
destas algas.

-

:mste estágio de deposição
é caracterizado
por uma sedimentação
competitiva
entre sedimentos
terrigenos
e calcários,
com vantagens alternadas
para
um e para
outro.
O
relativamente
grande
afluxo
de sedimentos
terrigenos,
aliados
a relativamente
grande
profundidade
de sedimentação
não permitiu
que as algas, vivendo num substrato
terrígeno, desenvolvesse
grandes
colônias, constituindo apenas pequenos
agrupamentos
(biolititos)
que eram constantemente
envolvidos
por siltitos e folhelhos.
A sedimentação
foi também
competitiva
entre
oS próprios
calcários.
Ao
lado da precipitação
por ação das algas ocorreu também
a precipitação
normal conseqüente de águas calmas,
relativamente
rica
em
micritos
e biomicritos.
atividade orgânica
Após a deposição
dos sedimentos
dêste
fácies foi depositado
sôbre êle predominantemente
o fácies biolitítico-oolítico.

-

Fácies

algálico-oolítico

Este fácies
é caracterizado,
principalmente,
pela
ocorrência
de
oólitos-pisólitos,
associados
a biolititos
algálicos.
:mstes biolititos algálicos
se apresentam
como
recifes
isolados
(<<patch reefs»),
entre os quais ocorrem além dos ooesporitos,
biomicritos
e micritos associados
a intraesparitos
e intramicritos, mostrando
que o ambiente
de sedimentação entre os biolititos
era algo mais profundo. Os ooesparitos
contêm, às vêzes, quantidades
consideráveis
de intraclásticos
e fósseis. Outras
vêzes as rochas
compostas
de
outros
aloquímicos
contêm
pequenas
quantidades de oólitos.
As condições
ambíentais
para a deposição de oólitos, têm sido descritas
por vários
pesquisadores,
baseados
em estudos
de sedimentos
recentes.
A origem
dos oólitos
foi
estudada
em detalhe
nas
ilhas
Bahamas

1. de A. SIMõES
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(Purdy, 1960). Naquela localidade, condições
ótimas para a formação de oólitos ocorrelp
onde a água do mar super-saturada
de car:"
bonato de cálcio é sujeita a grande agitação.
A acreção do oólito em tõrno de um núcleo
depende também da agitação a que está sujeito, decrescendo à medida que a velocidade
decresce.
A sedimentação continua foi tornand6 a
bacia de deposição sempre mais rasa. Em alguns lugares a existência de baixios propiciou condições favoráveis para a, formação
de oólitos, bem como para o desenvolvimento de grandes colônias de algas. Estas encontrando condições ambientais ideais para o
seu desenvolviInento formaram pequenos recifes isolados. :mstes atuavam como pequenas
barreiras
à ação das ondas, formando um
ambiente de alta energia, permitindo o desenvolvimento de mais oólitos. Nas áreas
entre êstes biolititos a energia não foi tão
grande, tendo a precipitação bastante rápida (devido à supersaturação
de carbonato
de cálcio de água do mar), dado condições
para a formação dos biomicritos,intramicritos, comicritos e até micritos. Durante êste
periodo parece ter ocorrido um afundamento
lento da bacia de deposição o que permitiu
o crescimento vertical do fáciea biolititicooolitico, que chega a atingir em poço (juntamente com o fáciea dOlomitico) a espessura de 350 metros. Nas partes mais profundas da bacia contemporAneamente,
continuavam sendo depositados os sedimentos terri.
genos e calcários do fácies anterior.
Outra hipótese plausivel é a de que êste
.fácies, juntamente com o fácies dolomitico se
constitua, de sedimentos de laguna típicos de
«back reef», cuja parte superior sofreu dolomitização. Neste caso haveria a possibilidade
da ocorrência, em subsuperficie, de um grande recife de barreira, cujo «core» estaria sob
o fácies biolititico. A sua espessura também
seria grande uma vez que as condições ambientais para a sua deposição teriam permanecido constantes durante o possivel afundamento da bacia de deposição, o que teria propiciado o crescimento vertical do recife. :mste
recife algálico de barreira (biolitito algálico),
teria conseqüentemente,
formado uma laguna, que permaneceu como' tal durante o afundamento da bacia, onde pequenos recifes isolados epatch reefs» se desenvolveram.
Esta
hipótese, explicaria a ocorrência de sedimentos de ambiente calmo (micritos, oomicritos

da Classificação

de Folk...

1.5

e biomicritos), associados aos pequenos biolititos isolados (<<patch-reefs»).
Esta hipótese, devido à sua grande importância
na pesquisa de hidrocarbonetos,
será objeto de exaustivo estudo. No momento ainda não dispomos de dados suficientes
para tal.
Fácies

dolomitico

O fácies dolomitico é caracterizado
por
carbonatos apresentando
aparentemente,
diferentes graus de dolomitização,
estando os
mais dolomitizados no tõpo. Associados aos
dolomitOB ocorrem, também, pseudo-esparitos,
formados por recristalização.
Os dolomitos são de coloração castanha,
de estrutura
sacaroidal, com cristais euhedrais a subhedrais de' dolomita. Numa mesma amostra o tamanho dos cristais é geralmente bastante uniforme. Muitas vêzes apresentam relíquias de oólitos-pisólitos e fósseis,
estando a matriz mais dolomitizada do que
aquêles. Os oólitos-pisólitos e fósseis devido
a maior solubilidade do carbonato de cálcio,
são completamente
dissolvidos, conferindo à
rocha uma grande porosidade secundária. A
espessura do fácles dolomitico é bastante variável, conforme se pode verificar através de
dados dos vários poços perfurados no campo
de Carmópolis. :msses dolomitos são provàvelmente de origem secundária, conforme mostram os seguintes, fatos:
a) ocorrência de relíquias de 06litos-pisólitos e fósseis completamente dolomit1zados.
b) grande variação em espessura conforme mostram os vários poços do campo de
Carmópolis onde ela ocorre.
c) parece estar intimamente
associada
com a permeabilidade
dos sedimentos,
conforme mostram alguns afioramentos de ooesparitos e intraesparitos,
onde leitos de maior
porosidade estão mais dolomitizados. Nestes
afloramentos
ocorrem leitos com cêrca de 1
metro de espessura onde a relativamente grande abundância de quartzo associado aos intraclásticos
e oólitos sugerem
uma maior
porosidade. :mstes leitos estão completamente
dOlomitizados, havendo nas suas bordas uma
gradação entre dolomito e calcário. Alguns
centímetros afastados do leito dolomitizado o
calcario é aparentemente
puro.
d) está associado a uma. discordância
que marca o final do ciclo de deposição regressiva.
e) a dolomitização ocorreu em sedimentos com características
de boa permeabilida-
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CONGRESSO
principal-

Os estudos de dolomitização de carbonatos recentes mostram que para a dolomitização ocorrer são. necessários
os. seguintes
fatõres:
1) presença de água com alta relação
de MgjCa;
2) percOlação desta água através
dos
calcários;
3) o grau de produção e percolação das
águas com alto teor de Mg devem ser suficientemente grandes para dolomitizara
rocha em tempo hábil, isto é, antes. que a porosidade inicial seja obliterada pela precipitação de cimento calcário.
Raymond e Pray, em «Dolomitization and
Limestone Diagenesis An Introduction»,
1965, afirmam que o processo de dolomitização está atualmente bem estabelecido e. que
a dolomita está se formando atualmente em
zonas planas supratidais (zona acima da linha
normal de maré mas que podem ser inundadas durante as marés muito altas ou ressacas). Afirmam êstes autores que esta «zona é exposta sub-aériamente
durante longos
periodos entre uma ressaca e outra. Nos climas áridos e sub-áridos, sendo grande a evaporação, as águas tornam-se
gravitacionalmente instáveis em relação às águas mais
leves acumuladas nos sedimentos. Se a permeabllidade do sedimento é suficientemente
alta, as águas superficiais pesadas percolarão e entrarão em contato com os sedimentos depositados inicialmente. Assim, a associação freqUentemente
verificada
entre os
sedimentos
supratidais,
suas discordAncias
inerentes, evaporitos e grandes corpos de dolomitos. e calcários dolomiticos, são geneticamente significantes. O reconhecimento que o
processo começa na superfície ou bem próximo dela, que ocorre durante períodos de intensa
evaporação
e que deve recomeçar
quando novos sedimentos calcíferos são depositados, explicam as freqUentes alternâncias de dolomitos e calcários».
Embora não se tenha feito, ainda, um estudo detalhado para explicar a natureza, bem
como a época da ocorrência da dolomitlzação,
do fácies dolomitico, ela poderia ter ocorrido
de acõrdo com o mecanismo acima exposto.
Para suporte desta suposição os seguintes fatõres sAo citados:
1) Caráter essencialmente regressivo do

BRASILEIRO
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mar, na época da deposição dos calcários que
foram dolomitizados, com a provável formação de zonas supratldais planas, passíveis de
serem inundadas durante ressacas ou marés
muito altas.
2) Alta salinidade das águas do mar,
condição necessária para a formação de oólitos-pisólitos.
3) Boa porosidade e permeabilidade dos
ooesparitos, bioesparitos, intraesparitos
e biolititos que foram dolomitizados.
4) Nos calcários de origem oolitica e orgAnica (bioesparitos, biomicritos, ooesparitos
e oomicritoS) a dolomitização foi maior na
matriz do que nos constituintes
aloquímicos.
Isto. poderia ser devido ao fato da matriz, na
época da dOlomitização, estar menos consolidada que os aloquimicos, sugerindo que a dolomitlzação ocorreu logo após a sedimentação.
5) Presença
de uma discordã.ncia no
tõpo do fácies dolomitico.
A origem dos pseudo-esparitos
que ocorrem no fácies dolomitico são atribuidos
a
recrlstalização.
São chamados de pseudo-espalitos porque se constituem quase que exclusivamente de calei ta espática com raros
ou cQmpletamente sem aloquimicos. A calcita
espática se forma, normalmente, como preenchedora de poros. J!:j necessário portanto, a
deposição de uma quantidade mínima de aloquimicos para que uma certa porosidade se
desenvolva. A ausência de aloquimicos evidencia a inexistência de uma porosidade inicial na qual a calcita espática pudesse se
precipitar. A presença desta, portanto, sômente pode ser atribuída a recristalização.
Fácies dos biomicritos
Após o término do cíclo de sedimentação
que originou os 3 fácies descritos houve um
periodo de erosão, após o qual houve uma
transgressão
marinha possibilitando a deposição do fácies dos biornlcritos. .
J!:jste fácies é caracterizado pela ocorrência de biomicritos,
micritos fossiliferos
e
micritos.
A sua coloração, no campo, é invariàvelmente, clara, típica de calcários de plataforma continental. A sua composição é também
bastante homogênea, ao longo de tôda a área
estudada, com variações muito pequenas.
A
ocorrência de ostracoides Brachycythere apheDoldes, indica um ambiente de sedimentação
neritico, raso, porém, suficientemente
profundo para permitir a deposição dos biomicritos e micritos.
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CONCLUSOES

A análise dos dados até a presente data
existentes nos conduz às seguintes conclusões:
a deposição dos sedimentos do cretáceo marinho de Sergipe ocorreu em dois ciclos distintos. No primeiro ciclo predominou a deposição de sedimentos terrigenos, sôbre o qual
assentam os ca1cários estudados. Após a de-

5

posição dos terrigenos iniciou-se, possivelmente, uma regressão marinha ,cujo principio foi
marcado por uma sedimentaçã
competitiva
entre sedimentos
terrigenos
e carbonatos.
Neste segundo ciclo ocorreram, de um modo
geral, duas fases de sedimentação. A primeira resultou, predominantemente!
a deposição
do fácies algálico terrigeno. Ne~ta fase uma
possivel alteração das condições 6e transporte
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dos rios teria ocasionado um aclareamento
das águas a bacia de deposição, propiciando
melhores c ndições para a deposição de carbonatos. P quenas colônias de algas cianoficeas e clo:toficeas se desenvolveram
constituindo os ~rimeiros biolititos algálicos, sem
recifes. Em algumas
formarem' entretanto,
partes mai rasas eram depositadas contemporâneame te com O fácies algálico-terrígeno,
sedimentos do fácies algálico-oolitico.

t

f da

A se
dominância
-oolitico.
rasa, have
ção de cal
cos, êstes
cifes espar

fase caracterizou-se
pela prede sedimentos do fácies algálico.bacia de deposição tornou-se mais
do uma predominância. na deposiários ooUticos e biolititos algálidividualizados como pequenos reos (<<patch reefs»). Contemporâ-
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neamente nas partes. mais profundas da ba. cia, eram depositados sedimentos
do fácies
algálico- terrigeno.
Um lento afundamento
da bacia teria
sido o responsável pelo crescimento vertical
dos biolititos e talvez até de um grande recife de barreiras, não aflorante.
Logo após a deposição dêstes sedimentos, houve uma dolomitização
supergênica,
sendo a área exposta à erosão. Após êste período erosivo, a área foi novamente invadida pelo mar, propiciando a sedimentação do
fácies dos biomicritos, típico de plataforma
continental.
A secção estratignáfica
esquemática
da
Fig. 5 mostra as relações entre os fácies
acima.
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MICROFóSSEIS DO CRETÁCEO DO NORDES E
BRASILEIRO E ÁFRICA OCIDENTAL
Por
C. F. VIANA

RESUMO
Dados micropaleontológlcos
sObre as bacias costeiras do Nordeste
do Brasil e África Ocidental
são
confrontados
com vistas a realçar
as notáveis
ocorrências de microfóssels
comuns a essas bacias, não
obstante
a dlstãncia
que as separa.
São apreciadas
as seqüências
de microfósseis
de sedimentos
continentais
e marinhos
de bacias
brasileiras
(Almada,
RecOncaro-Tucano
e Serglpe)
e a presença
de espécies ou associações
de espécies
semelhantes
às do Brasil
nas bacias do Congo,
Gabão e Nigéria,
de Idade Cretácea
em ambos os'
continentes.
:11:nfase especial
é dada aos ostracodes
não-marinhos
do Cretáceo
Inferior,
cujo número
de formas
conhecidas
comuns
a essas bacias vem
aumentando
gradualmente.
Algumas
espécies
estudadas
por Krõmmelbeln
(1965) em amostras
da Bacia costeira
do Congo
(Brazzavllle),
e consideradas
por êljSe autor oomo
pertencentes
à parte superior
do Cretáceo
Inferior,
foram
encontradas
também
em folhelhos
do membro superior
da formação
São Sebastião
(Bacia do
Recôncavo)
e na formação
Jequiá
(Bacia de Sergipe).
.
Foraminiferos
de Sergipe
(Albiano
a Maestrlchtiano)
também
se relacionam
com a microfauna
marinha,
da mesma
idade,
do Gabão
e Nigéria.
Alguns
dados
palinol6gicos
são
adicionados.
os
quais mostram
que durante
o Cretáceo
as floras
das adjacências
dessas bacias apresentavam
muitas
caracteristicas
comuns.

-

INTRODUÇAO
o desenvolvimento
das pesquisas
geológicas nas costas atlânticas
brasileiras
e africanas
tem
despertado
crescente
interêsse
quanto aos aspectos
comuns existentes
entre
bacias
sedimentares
de continentes
tão amplamente
afastados.
As bacias do nordeste
Almada,
Recôncavo/Tucano/Jado Brasil
principalmente,
tobá e Alagoas/Sergipe
mostram
estreitas
relações geo-paleontológicas

-

-

com as bacias do Congo a Gabão (Cretáceo
Inferior), não-marinho)
e Nigéria, de sedimentos marinhos
(Albiano-Maestrichtiano).

Estas bacias são geogràficame te opostas,
porém aparentemente
se completam segundo
a configuração atual dos contine 1:es africano
e sul-americano (Fig. 1)..
.
Sob o ponto de vista micropa eontológico,
4
estas semelhanças têm sido destacadas através dos estudos, dentre outros, de Grekoff e
Krommelbein

(1966).

As bacias
brasileiras
poss~em
espêssa
seção não-marinha,
considerada
equivalente
ao
wealden
(Purbeckiano?
APt~anO) repreI

-

sentada por sucessivas assOCiaçõ s de ostracodes que formam completa seq' ência bioestratigráfica.
Esta seção é recob~rta por sedimentos
de origem marinha
que em Sergipe
começam no Aptiano superior,
prolongando-se
I
com breves interrupções
até o M estrichtiano
e em Almada
durante
o Camp nianojMaestrichtiano,
a qual é bem definid
pelas ocorrências
de foraminíferos.
l

!

l

O Supergrupo Bahia mostra
ma seqüência de sedimentos que se estende/-desde o sul
da Bahia (talvez Espirito santr.) até Alagoas e mais para noroeste, em A.raripe, havendo correspondência
lito-estrÁ.tigráfica
e
micropaleontológica
entre as div 1rsas bacias.
A litologia
é variada
com predo
inância
de
folhelhos
varicoloridos
e arenit s, além
de
siltitos
e calcários,
que se suce em alternadamente.
Em algumas
áreas a qcorrência
de
microfósseis
aparentemente
é s~bordinada
à
variação
faciológica.
A seção m~rinha é principalmente
representada
por folhelhos
e calcários que, além de foraminiferosj
apresentam
variada
fauna de amonóides.
A ig. 2 ilustra

E

a relação estratigráfica
bacias nordestinas.

existen e entre

l

as

Na costa ocidental african , as bacias
congoiêsas apresentam
espessos pacotes de
sedimentos continentais que vão rovàvelmen-

20

ANAIS

te do

Jurá

(Wealden)

sico
r.0
.

DO XXI

terminal

norte

ao

CONGRESSO

Cretáceo

e prolongam-se

sup

a SW

Gabão,

~

rinha cuja deposição se iniciou no Aptiano
I

superior, se~elhante ao que ocorreu em Sergipe. Na lfigéria, o Cretáceo é representado
por depÓSit S marinhos
que se estendem
do
Albiano ao Maestrichtiano,
com ocorrências
todos

f
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adversos. Em Almada e sul do R õncavo, esta associação acha-se ausente, m s desenvolve-se gradualmente
a pa'rtir do entro-leste,
em direção ao norte, com aumento populacional constante, tornando-se muith abundante
na bacia de Jatobá.
Em Alago~/Sergipe
na
formação Japoatã médio e em Afaripe (formação Missão Velha) êsses ostracodes não
são tão abundantes, porém defintkn com precisão o nível estratigráfico
dest I formações.
Associação altamente semelh te é assinalada por Grekoff (1957) na Série Lualaba do
Congo onde, nos horizontes 2 a 5, encontram-

no, não é definitiva dada a dificuldade de serem correlacionadas
espécies endêmicas que
se restringem àquelas bacias.
.
Os sedimentos vermelhos da formação
Aliança são caracterizados
por uma associação de ostracodes formada pela Darwinula
oblonga (Roemer),
D. el. D. legmninella
(Forbes) e algumas de «Metaeypris» e Candona (? ) .
São características
do gênero
«Metacypris» neste horizonte o seu ~queno
tamanho em relação às formas que lhes sucederam e sua ornamentação
variada, que
sugerem subordinação
a fatôres ecológicos

~
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se a D. obl ngo. e D. legwnineUo. com espécies
de dIe~riS»
morfolõgicamente
relacionados com as de Aliança, porém em niveis estratigráficos J;ais altos.
:&sses mesmos ostra-

codes repetlm-se na Série 5 da sondagem de
.

I
Samba, a ~ste
de Stanleyville.
No Ga~o, a D. oblongo. também ocorre
nos folhelhds vermelhos da formação M'Vone,
juntament
com formas de dIeta.cypris», intimamente
lacionadas, em tamanho e ornamentação,
om as da formação Aliança.

,

O JuráSsico
terminal (?) do Supergrupo
. I
Bahia apre~enta, assim, equivalentes paleontológicos e rstratigráficoS
nas bacias ociden-.
tais africanrs'
notadamente
no Gabão, onde
também se gistra similaridade Utológica dos
folhelhos velhos
M'Vone com os da formação Ali ça.

E

t=ACEO

INFERIOR

A maior porção da coluna sedimentar
não-m
das bacias brasileiras pertence
ao Cretáceo Inferior, sendo mais' espêssa em

~

Alagoas, on e . atinge o Aptiano (formação
Alagoas).
I

Ostrac04es e pólen são utilizados em zoneamentos $te deflnem os niveis estratigráficos correlabionáveis
entre as bacias, possibilitando mJlbor interpretação
dos dados de
sUbsuperficiJ. As zonas de pólen e ostracodes
são bem dJlimitadas
e localmente os seus
limites coinJtdem com os contatos das unidades . litológJcas,
excetuando-se o contato enI
tre as formações DhaB e Candeias, o qual aparentemente
~ influenciado por variações da
facies 1itoló~ca.
O gêner6 Cyprldea parece marcar oinicio do Cretá o Inferior do Supergrupo Bahia; suas es écies predominam nos sedimentos Itaparica
como uma associação de formas
estreitament
relacionadas entre si, das quais
a C.. kegeU
icher é a mais tipica e constante.
Essas espécies atingiram o máximo
desenvolvimehto
populacional
no Recõnca.vo
e um pouco menos em Almada, porém em
Tucano, esta associação. é representada
tãosõmente por escassos exemplares de C. bisadaptouculpturata. M s, que aparentemente
se a outras condições ecológicas existentes
na área.
O grupo kegeU não é bem caracterizado em f\lagoas/sergipe
e parece estar
ausente nas racias do Congo e Gabão, pois
a literatura consultada não registra qualquer
espécie que seI relacione com êsses tipos do
Recôncavo.

t

~

.- -

~
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Nessa associação, a «Meta.cypris» sp. 1
Krõmmelbein e C. ambiguo. KriSmmelbein destacam-se por uma amplitude vertical mais
ampla compreendendo também o penodo de.
deposição do Candeias inferior.
Em Tucano
e localmente no Recôncavo, êstes ostracodes
estão associados à C. trlnOdosa Vlano., que
marca um horizonte razoàvelmente fixo dentro do Candeias inferior.
Na base do Cocobeach inferior (Marnes à Poissons) do Gabão,
foram também assinaladas
ocorrências
de
«Meta.cyprls» sp. 1 e C. ambigua em posição
estratigráfica
equivalente
à do Recôncavo.
,No Congo, Grekoff (op. cit.) descreve espécies bem próximas da C. ambigua e dIetacyprls» sp. .1, que denominou respectivamente
de C. ultima e <<M.»comuta, as quais diferem
externamente
qu!,-nto à ornamentação
e inversão no tamanho das valvas.
As espécies
congolesas aparecem no horizonte 15, da Série
LUalaba.
Há ainda, na formação Candeias, outra
associação de ostracodes, mais jovem que a
anterior, cuja espécie principal é a C. (Mor!ninoldes) candeiensis KriSnunelbein que geralmente vem acompanhada de formas que variam quanto à ornamentação
da carapaça.
Lateralmente esw espécies distribuem-se p~r
todo o nordeste brasileiro, mas são raras e
localmente ausentes na borda leste do Recôncavo, ao longo da falha de Salvador, onde
possivelmente verificou-se uma deposição sintectônica.
No Gabão, as camadas Bikoumé
do Cocobeach inferior são representadas pelos
mesmos ostracodes agrupados de modo semelhante e ocorrendo em horizonte correspondente.
No Congo, porém, nada semelhante
foi assinalado até o momento.
Durante a sedimentação de Dhas as condições eco16gicas da bacia tornaram-se
altamente favoráveis para o desenvolvimento da
fauna, a qual se adaptou à movimentação das
águas rasas e oxigenadas.
Esta fase é marcada pelo aparecimento
dos gêneros Paracyprldea, IIhaslna, Salvadoriella., Tucanocypris
e outros menos freqUentes, além do florescimento de espécies de Reconcavona e Cypridea, o que resultou em rápido aumento popuJacional no Recõncavo/Tucano
e Alagoasj
Sergipe. As camadas da formação Ilhas são
fàcilmente identificadas por associações bem
~efinidas de ostracodes que se sucedem em
horizontes estratigráficos
notàvelmente
constantes.
Algumas
espécies-guia,
contudo,
acham-se localmente ausentes como acontece

tu;
I '11f111i11

In

U ! II
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com a paracypridea bl'88lllensls Krõmmelbein,
que não ocorre em Sergipe, mas é excelente
índice para Ilhas inferior nas demais bacias.
Com a P. bl'88lllensls associam-se P. bicallosa
Kr., P. maacki Kr., C. dromedarius Kr., C.
ventronodata Kr., C. vulgaris Kr., Reconcavona pollta Viana, várias espécies de Dhasina
e Tucanocrypris,
além de outros menos freqUentes.
Amostras do Gabão revelaram que esta
associação, embora menos numerosa, encon-

c ON GO
L U A LA 8 A
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adas de
tra-se bem caracterizada
nas
Fourou Plage do Cocobeach médio que correspondem 'estratigràficamente
à seç
Ilhas Inferior do Recôncavo/TUcano.
NOj Congo, nas
áreas estudadas por Grekoff (o~. cit.) , esta
associação parece estar ausente,
ois nenhum
ostracode semelhante foi sequer mencionado
por aquêle autor. Weber (1963), no entanto,
cita a C. yakokoensls Grekoff do orizonte 15
(LuaJaba) como semelhante à C. vuI~8
do
J:1has inferior, sem considerar a « nversão» do

W

GABON

BRASIL
RECÔNCA O I TUCANO

l
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ainda ocorrem

espécies

que podem ser relacionadas,
a 1rnamentação e o contõrno da cabrasileiros
e gaboneses, co(Morlnlna'l)
marlngaensts
sp.
e a C. (M '/ ) bibullata
da Bahia, apesar de aparente-

cOl~ tipos
Cmlidea
do '!congo

Krõmmelbefu.

.

I

em posição estratlgráfica
diferente. A C (M'/) bibuIlata, juntamente com
a Reconcav na triebeli Kr., R. centro no dosa
Kr. e R. ca.dcellata Kr., são ótimos ostracodes
índices das Icamadas mais altas de Ilhas superior (= Schistes Bruna e Schistes Noires
no Gabão), rnquanto que a C. (M '/) maringaensis no tlorizonte 15 parece situar-se em
nível que e iValeria ao Ilhas inferior.
Os sed entos de Ilhas superior ainda
apresentam
outra associação de ostracodes,
bem definid
onde predominam paracyprides.
obovata 000 ata (Swain) e várias outras espécies e su espécies dêste gênero, Cyprldea
I
lunula ~mmelbein,
Reconcavona
strlatula.
Kr., R. ~tha.
Kr. além de representantes de SaI~~~riella
e Dhasina, algumas das
quais são encontradas no Gabão. No Congo,
porém, apen!s merece registro a presença da
«Met.» postabguIarls
kanlanlensi8 que Grekoff
. I
descreve como subespécies da M. postangularis SwaIn, da Bahia e queaquêle autor
\
incluiu nos orizontes 9/10 da série Lualaba,
portanto, em posição bem mais baixa do que
poderia ocor er no Recõncavo.
Também na
~
série 3 da s9ndagem
de Samba, Grekoff descreve a par CYPridea obovata congoensis, que
p~de ser co parada à forma brasileira, 'difemente

ocup

~

f

rmdo apenas quanto à ocorrência,
que é rara
no Congo e a undante no Recôncavo
(Fig. 3).

~

O Super rupo Bahia, até o final da
sição do Ilh ,e a Série Cocobeach
têm
trado muito ~aior
identidade
faunística
tratigráfica,
/io que em relação às áreas
golesas estud~das.
Entretanto,
no que

~

depomose esconse re-

f~re às cam~das
mais altas dos sedimentos
nao-marinhosl
do NE-brasileiro,
no Recôncavo/Tucano
representadas
pela formação
S.
S~bastiã.o e ~m Alag0..as/sergipe
pela formaçao Poxlm, a correlaçao
com a África se torna mais favírável
se se considerar
a bacia
costeira do Ifongo (Brazzaville),
onde ocorrem repres
tantes
do subgênero
Cypridea
(8ebastianlte
) e espécies de Petrobrasia,
que
no Brasil sãoindlces
para aquelas formações.
Em poço rec ntemente
perfurado
nas proxi.
I
mldades de alvador, controlado por teste-

I

§
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munhagem
continua,
foi encontrada
uma associação de ostracodes
ainda desconhecida
no
Recôncavo,
a qual é surpreendentemente
semelhante
à fauna descrita
por Krõmmelbein
(1965) da bacia costeira
do Congo (Brazzaville), onde se desta~am
Petrobrasia
diversicostata,
Cyprldea
tchibodaensis,
C. (Sebastianltes '/)
kouilouensis,
indiennensis.
(? ) ,
«Metacypris»
papilIaria
e outros ostracodes
ainda não bem estudados.
Entre êstes é possivel que se encontrem espécies de Hourcquia
e também «Metacypris»
Inops, apesar do número reduzido de indivíduos
coletados.
Krõmmelbein (op. cit.) considera
a fauna .congolesa

C.

como pertencente à parte superior do Cretáceo inferior,
correlacionável
com as espécies
das camadas mais recentes do Cocobeach médio e superior
também com

(.êstes ainda não descritos)
e
certos
tipos da formação
Jequiá, de Alagoas/Sergipe.
No Recõncavo, é
a primeira
vez que se assinala a ocorrência

ostracodes, notando-se que de Um modo
geral estas espécies alcançam um nivel estradêstes

tigráfico

mais

elevado

que a C. (8.)

devexa

Krõmmelbein, que caracteriza o tõpo da formação S. Sebastião, o que pode significar
que
as camadas portadoras
desta fauna sejam
equivalentes
às da formação Jequiá, mais recente que S. Sebastião, no Recõncavo.
:J!:provável que estas espécies também ocorram em
Tucano, onde existem dados palinológicos
que
concordam
com os obtidos no referido
poço.
Em Almada, porém, há apenas uma pequena
seção de sedimentos equivalentes à parte média da formação
S. Seabstião, representada
pela C. (8.) fida.
Após a deposição do S. Sebastião, o ciclo
sedimentar sofreu interrupção nas bacias do
Recôncavo/Tucano/Jabotá,'
Almada e Sergipe,
porém prosseguiu
normalmente
na bacia de
Alagoas,
sendo depositadas
as formações
Jequiá, Maceió e Alagoas.
Esta última, tem
equivalentes em tempo desde Sergipe até Espírito Santo.
Em Sergipe
e Sul da Bahia
esta formação
é recoberta
pelos sedimentos
marinhos da formação Riachuelo, que dá inicio à transgressão
albo-aptiana
na costa nordeste do Brasil.
Com exceção
de Jequiá.
cujos
ostracodes
possuem
equivalentes
em
outras bacias nordestinas
e africanas,
as faunas das formações
Maceió e Alagoas aparentemente não apresentam
correspondência
na

outras

ocidental, mas ocorrem também em
áreas, ao longo da costa leste brasi-

leira.

A Palinologia

Africa

correlaciona

com facili-

dade essas seções em ambos os continentes.
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Os sedimentos
marinhos
da formação
Riachuelo, de Sergipe, comportam excelentes
faunas de foraminiferos e amonóides, além de
algumas espécies de ostracodes que indicam'
idade albo-aptiana para esta seção.
A fauna de foraminiferos do Albiano, em
Sergipe, é representada
principalmente
pela
Hedbergella washitensis e H. planispira, segundo Troelsen (1965) - (Relatório interno
além de outras espécies de
- Petrobrás),
ocorrência local. Em relação à Africa ocidental, só dispomos de dados que registram a
presença de H. washitensis no Senegal. Sôbre
a fauna de foraminiferos do Albiano gabonês
e nigeriano, a literatura disponivel mostra-se
omissa.
A fauna de amonóides do complexo Riachuelo/Maruim,
recentemente
estudada por
G. Beurlen (1966 -ReI.
int. Petrobrás),
foi
dividida em associações distintas por êsse
mesmo autor, as quais são representadas
por
espécies dos gêneros DouvUleiceras, Oxytropidoceras, Mortoniceras e outros, que carac-

terizariam o Albiano inferior, m
rior na Bacia p.e Sergipe.
Co
Africa, G. Beurlen (op. cit.) ten
relação preliminar com o Albian
encontrando correspondência entr
amonóides do Albiano médio e
Sergipe. O mesmo ocorre com o
bonês na parte superior da Sé
cujos sedimentos marcam o inici
ra incursão do mar nesta bacia.

dio e superelação à
a uma corda Nigéria,
a fauna de
superior de
Albiano ga.e Madiêla,
da primei-

São marcantes as semelhanç
entre as microfaunas das bacias
Cretáceo inferior do NE-brasilei
cano.
São faunas concordante
aspectos, que surpreendem pela i
qüência estratigráfica
comum, e
mente correlacionáveis.
Foge
dêste trabalho analisar a identid
dos sedimentos destas bacias,
possuem notável similaridade, b
cutir as evidências paleoecológic
velmente tornariam mais intima
entre essas bacias brasileiras e

s existentes
costeiras do
o e W -afriem muitos
equivoca seniveis fàcilfinalidade
de litológica
ue também
como diss que possias relações
fricanas.

NORDESTE

SEÇÕES
NE-

MARINHAS
BRASI

25

do Nordeste Brasileiro...

Cretáceo

do

G A

DO BRAS' L E

I

AFRICA

B O N
LESTE

OESTE

OCI DENTA
ANGOLA
(CUAN"ZA)

,
-NIGERI

TfRCIÁRIO INF.
MAESTRICHTIANO
O

z

=:!
O
2:
w
cn

CALUMBI

PORT -GENTIL

KOMANDJI

POINTE
CLAIRfTTf

,

CENOMANIANO

CAP.

,
lOPEZ SERlf
,
MADIElA

ALBIANO
APTIANO

SIBANG

AZILE

ALAGOAS.
(Eva oritos)

SÉRIE
FIG.4

Arenitos,
Si/titos

MllANGO

CONIAC.

TURONIANO

KPORO sh

--- ? -----

CAMPAN.
~SANTON.

N' GOUMBI

SAl/FERE

e
Marga.s
MAKURDI

--7ROUGf

ZE-AKU

sh

DUKPAN I

26

ANAIS

DO XXI

CONGRESSO

BRASILEIRO

DE GEOLOGIA

A formação Urucutuca em Almada, e formação Calumbi, em Sergipe, possuem importante associação de. foraminiferos,
os quais
. definem bem a idade de Campaniano/Maestrichtlano.
Entre as espécies planctOnicas
podem ser citadas Heterohelh
pseudotesseras
e H. carinata (Cushman), Globotruncana calcaria Cushman, G. campebelli Petri,G.
contusa
(CUshman),
Rugoglozigerlua
macrocephaJa Bronnlmann, além de muitas outras espécies de grande valor estratlgráfico.
Dentre
os
foraminiferos
bentOnicos
destacam-se
a
CRETACEO SUPERIOR
PlanuIlina spisslcosta.ta Cushman, e N eoflabellina rugosa (d'Orbigny),
(Fig. 4).
O are.J
Superior do no"'..'e
brnslle'ro em Alm*a, é representado pela formação.
Mesmo sabendo-se que os foraminlferos
Urucutuca ~Campaniano/Maestrichtiano);
em
planctônicos têm vasta distribuição geográSergipe peI$. formação Sapucari;Laranjeiras,.
fica, sendo fàcilmente transportados
a longas
cuja depOSiqa.o se iniciou no fim do Cenomadistâncias pelas con;entes marinhas, é inteniano, prOlOrgando-se até o Santoniano e por
ressante assinalar que muitas espécies isolaparte da. fOJ:mação Calumbi, de idade Campa.das ou associações
de espécies brasileiras
niano/MaesrchtianO
além de outras ocorrêntambém ocorrem nas costas africanas,
na
norte do Pais.
Os sedimentos
cias mais
mesma ordem estratigráfica.
Assim, em Angola, Gabão, Nigéria, Costa do Marfim ou Sesão caracte zados por uma. rica fa.una. de foraminiferos I lanctOnicos e bentOnicos que, em negal, encontram-se evidênciaS de um desen, ocorrem jun~ente
com osalgumas á
volvimento comum da microfauna,
o qual
tracodes.
pode ser surpreendentemente
comparado ao
que se observa no Brasil.
Os fo
[feros são os mlcrofósseis mais
importantes da. seção marinha e distribuem-se
Os dados palinológicos reforçam as inforem associaç
que ocupam nlveis estratlgrámações já referidas,
pois revelam notável
ficas definidbs. A seqüência bioestratigráfica
identidade de grupos morfológicos entre as
foi estabele da de acOrdo com a amplitude lO:- bacias brasileiras e africanas, sendo que muitoS dêstes são exclusivos dessas bacias, e descal das espé ies planctônicas, comparada com
conhecidos em outras regiões (Freak, 1966),
a distribui
o vertical das espécies de ocor(Fig. 5).
rência mundial de acOrdo com a literatura
I '
oelsen, relatórios interno s
disponlvel
não publica os).
CONSIDERAÇOES
FINAIS
.
As cam das de calcário Sapucari/La.ra.njeiras são
arcadas pela forma. amblgira
Os dados aqui apresentados, embora su(50% . de 1IfIividuos destrógicos) da Hedberperficiais, testemunham uma inegável identigella delri nsls (Carsey)
e H. planIspira.
dade paleontológica entre as bacias focaliza(Tappan)
q e representam
parte do Cenodas neste trabalho, notadamente
em relação
maniano em Sergipe.
ao Cretáceo inferior, seção continental e marinha.. Muitas outras informações, principalOs sedl entos turonianos, coniacianos e
santonianos da formação Sapucari/La.ra.njeimente sôbre a lito-estratigrafia
dessas regiões
ras, predom antemente calcários, podem ser
não são õbvlamente dlvulgadas, mas se o fôssem constituiriam,
sem dúvida, excelentes
fàcilmente r onhecidos pela presença. de H.
instrumentos
para uma comparação
mais
delrloens1s ~forma destrógira. em mais de
80%), Globo~runcana momata Bolli, G. wilprofunda entre bacias tão distantes.
A cada
dia torna-se mais necessária a análise dos
somo Bolli,
terohellx reussi e H. moremam
(Cushman), além de muitas outras espécies
problemas fundamentais que envolvem a evolução geológica dos continentes
africano e
não menos
portantes.
Outros microfósseis
sul-americano.
As teorias e hipóteses exissão relativ~ente
raros, porém localmente
podem ser encontrados
exemplares de Bra.tentes demonstram o interêsse que êste as1
sunto tem despertado entre os cientistas, e
chycythere
ucarlensis
Krõmmelbein,
conpor isso mesmo carecem reestudo com base
siderado até certo ponto como um bom indinos conhecimentos atuais.
oatlvo do
des ergipe.

Não P em ser omitidos, entretanto,
os
dados forn idos pela Palinologia, que mostram semelhanças muito próximas entre as
1
floras que correm em sedimentos pré-aptianos e apti os de AlagoasjSergipe
e do Gabão
e Congo.
mesma maneira., uma estreita
correlação Jode ser estabelecida entre as floras do Albko
dessas bacias, que são também encon~das
nas bacias do Senegal e
Costa do MpLim (Jardiné e Magloire, 1965).
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DISTRIBUIÇÃO DOS SEDIMENTOS MODERNO$ DA
PLATAFORMA CONTINENTAL SUL-BRASILEIRA
E URUGUAIA
(1)

Por

L. R. MARTINS (2), C. M. URIEN (3) e B. B. EICHLER

I -

INTRODUÇAO
a)

OBJETIVQS

("om a. finalidade de caracterizar preliminarmente as propriedades, distribuição e proveniência dos sedimentos que recobrem a plataforma submarina sul-brasileira
e uruguaia
amostras coletadas pelo navio oceanográfico
«E1 Austral»,
em sua primeira
campanha
oceanográfica, foram analisadas num programa conjunto entre o Laboratório de Sedimentologia da U.F.R.G.S.
e o Laboratório
de
Geologia Mariiia do Servicio de Hidrografia
Naval da Marinha Argentina.
A área abrangida pelo presente estudo
cobre uma extensão delimitada aproximadamente pelas coordenadas 28.30' e 35.30' de
latitude sul e 48.30' e 55.30' de longitude
oeste, tendo como limite norte o cabo Santa
Maria e limite sul a desembocadura
do Rio
de La Plata.
Os objetivos do presente trabalho foram:
apresentar a distribuição dos sedimentos superficiais e sua relação com o topografia sub.

marina.

Os resultados aqui obtidos foram 'calcados nas análises granulométricas,
devendo os
dados morfoscópicos e mineralógicos
(em estudo) fornecerem elementos mais conclusivos
com relação à área pesquisada.
Os dados do presente estudo dizem respeito à distribuição
de tamanho, comportamento estatistico e perfis batimétricos tomados na costa sul-brasileira e uruguaia.
b)

MATERIAL
E M1tTODOS
DE TRABALHO

As amostras
de amostradores
segundo
perfis

foram coletadas
com auxilio
do tipo «snaper»
e «drag»,
perpendiculares
e outros .pa.

ralelos à linha de costa.

(2)

Depois de sêcas em estufa, em temperaturas inferiores a 800 C; as am stras foram
quarteadas
em quarteador de J nes . até ser
I representaobtida a quantidade desejada
tiva (50 gramas) para análise d laboratório.
As amostras que possuiam comp nentes gros~
seiros e finos foram inicialme e colocadas
em. água num cilindro graduado de 1.000 cc,
utilizando-se como agente disper ante o oxalato de sódio. Logo após foram ipetadas aliquotas correspondentes aos tempos usuais utilizados para análise de finos, nb método da
pipeta. Posteriormente
o mat~ri~l foi passado, ainda por via úmida, em pen~ira de 0,062
mm obtendo-se, desta forma, o ~esiduo grosseiro ainda não calculado que fJi sêco, pesado e peneirado através de ~eiras
(com
aberturas)
de 1/4 cp em peneir~dOr automático Ro-tap. As diversas fraçõer retidas em
cada peneira foram pesadas, em balança de
precisão elétrica.
Para cálculo das percentage 1 s foram juntados os dados granulométricos
obtidos para
os sedimentos finos (silte e ar a), determinados pelo método da pipeta, e obtida a distribuição total.
A partir destas foram calc adas as percentagens simples e acumulada de cada fração.
A representação
gráfica foi efetuada em
papel de probabilidade aritmétipa,
traçandose curvas acumuladas a partir bas quals foram retirados os valôres corre~ondentes
aos
sete percenUs significantes
da distribuição

~

(1)

Trabalho

efetuado

cional de PesquIsas
da 'UFRGS.

com

auxilio

e Conselho

(2) Da Escola de Geologiá, Pôrto
(3) Do Laboratório de Geologia
Altes, Argentina.

~

Conselho

Na-

de Pesquisas

Alegre, RS.
rlnha, Buenos

~
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(cp 5, cp 16, cp %5, cp 50, cp 75, cp 84, cp 95) que
foram usa os nas fónnulas de Folk e Ward
(1957) par o cálculo estatistico de tamanho
médio (mé a aritmética),
dispersão ou seleção (desvio padrão) tendência da distribuição
em situar-s
para o lado dos grãos grosseiros ou par o lado dos grãos finos (assimetria) o gra
de achatamento ou agudeza da
mesma (eu osis).
Histo
mas de freqüência
simples foram const ídos para melhor visu8Jização das
propriedade
de tamanho, tais como classe
modal, dis rsão e número de classes texturais.
Diagra as triangulares,
tendo por base
o padrãoap
esentado por Shepard (1957), foram confec ionados, com a finalidade de caracterizar o sedimento segundo seus três componentes pr' cipais: areia, silte e argila.
De igu
maneira, diagramas
dispersos
das diferent
propriedades estatísticas de tamanho apre entam a .relação existente entre
cada um do quatro momentos significantes.
A part'r
dos elementos assim obtidos
passou-se
à caracterização
dos sedimentos
presentes, s a distribuição, prováveis fontes e
comportame to hidrodinâmico.
Foram
fetuadas
algumas comparações
entre os .pa âmetros granulométricos
e estatísticos dos sedimentos da plataforma continental e os sedimentos praiais e eólicos da
planície cost ira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina CMartins, 1967).
São apr sent~os perfís batimétricos. efetuados junt
ente com a coleta de amostras
segundo perf s normais à costa mostrando as
diferentes v ações da plataforma em desenvolvimento I teral assim como a situação do
declive.

BRASILEIRO

O diagrama triangular revela-se de grande utilidade para representar misturas de três
componentes texturais, uma vez que mostra
claramente as percentagens
de ocorrência de
areia-silte-argila
e os .limites das várias misturas.
~. exemplo do trabalho
de Curray
(1960: 235) foi incluído um quarto componente representado pelos fragmentos de conchas
muito comuns em diferentes fácies texturais,
e que inclui todo material elástico acima de
0,5 mm, pois todo componente dos sedimentos
com diâmetro superior a êste valor constitui
partícula de carbonato elástico representada
por conchas fragmentadas
ou pedaços de
«beach sandstone».
Pelo diagrama apresentado,
verificou-se
a distrjbuição dos sedimentos que cobrem a
plataforma continental gaúcha e uruguaia nos
seguintes campos:
A)

Com a f
racterização
sente nos se
gramas trian
diagrama tri
ficando-se a
vés . das difer
Os vérti
argila consi!i
cada um dês
75-100%.

XTURA

SEDIMENTAR

alidade de apresentar uma caais adequada da textura prementos, foram construí dos dialares, tomando-se por base o
ngular de Shepard (19M) veriistribuição. das amostras atrantes áreas.
es escolhidos são areia, silte e
rando-se valôres absolutos para
es vértices as percentagens
de

Textura

arenosa

Representada
pela faixa de sedimentos
situados junto ao continente com consistente
ocorrência em algumas áreas de carbonato
clástico, sob a forma de restos de conchas.
Os componentes desta textura, tanto elásticos
como bioquímicos, possuem partículas
com
diâmetro superior a 0,062 mm.
Distribui-se
uniformemente
desde o sul
do cabo de Santa Marta onde forma uma estreita faixa e alarga-se gradativamente
para
o sul. A altura da Lagoa Mangueira esta litologia é afetada por uma lingua de areia
siltica e silte proveniente do rio de La Pia ta,
voltando a ampliar-se junto à zona externa
do mesmo curso d'água. Esta faixa, constituída por areias finas, possui propriedades
muito similares às atuais areias praiais e
eólicas da área estudada (Martins, 1965, 1967,
1962).
B)

a)

DE GEOLOGIA

Textura

areno-siltica

Esta zona está situada na parte externa
da plataforma
que cobre uma área que se
estende do sul da Lagoa Mangueira até Punta
deI Este que é o limite sul amostrado para
o presente estudo.
Por outro lado, esta mesma textura aparece como campo isolado circundado pela textura arenosa à altura da parte mais extrema
da costa gaúcha e norte da costa uruguaia,
de provável origem do Rio de La Pia ta.
Os dados mineralógicos, ora em desenvolvimento, deverão demonstrar as possíveis diferenças entre estas duas áreas que se apresentam texturalmente
sémelhantes. A textura
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apresenta ocorrência menor na
altura do cabo de Santa Marta
(norte da
área), e situada neste particular mais junto
ao continente onde a faixa arenosa se estreita e desaparece junto à Laguna.
..

C)

Textura

sUtlco-arenosa

Ocorre como uma franja na zona externa da plataforma entre o sul da Lagoa dos
Patos e norte da Lagoa Mangueira e situada
medianamente
entre a faixa arenosa (mais
interna) e a zona essencialmente sUtica (mais
externa) .
A expressão geográfica destas diferentes
texturas acha-se no mapa geral de distribuição dos sedimentos.
Um outro método de representação
dos
resultados das análises granulométricas
é a
análise de tamanho modal. Conforme Curray
(1960: 236), oferece grandes vantagens
em
áreas constituidas por misturas complexas de
sedimentos, principalmente
quando parte dos
sedimentos são polimodais.
Na área em estudo, sedimentos bimodais
ocorrem principalmente
na fácies fina (sUte
e argila).
Tal método sômente será utilizado quando da obtenção de maior número de amostras,
que possibilitem uma comparação entre os diferentes tipos modais.
D)

Textura

silttca

Ocupa uma pequena zona exterior às zonas arenosas, e sUtico-arenosas entre as coordenadas 33-34., cuja distribuição, além dêste
limite, não foi constatada.
E)

Textura

sUUco-argilosa.

Distribui-se ao sul da zona argilo-siltica
ingressando
junto
à textura
areno-siltic/!.
uruguaia e lateralmente
para uma zona essencialmente sUtica.
Análises mineralógicas,
através de difração de Raios X, vêm sendo utilizadas para
caracterizar
os tipos de minerais argilosos
presentes.
F)

Textura

argUo-sUtlca

Ocupa a zona externa da plataforma entre TOrres e norte de Mostardas.
Representa
uma faixa com essencial predominância
de
argila, ocorrendo secundàriamente
os tamanhos sute.
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E DETALHADA

Pela inspeção do mapa geral apresentado, construido segundo a análise textural de
Shepard
(1954) e resumindo
as variações
.ocorrentes a partir das texturas
fundamentais, as texturas sedimentares
da plataforma gaúcha e uruguaia apresentam
dois aspectos faciológicos distintos.
A parte sul, constituida
por sedimento
arenoso de origem marinha, com seu conteúdo calcáreo, conchas inteiras e fragmentadas
misturadas com sUte e argila proveniente da
embocadura do Rio de La Plata (areia siltica)

.

Nesta lingua de sedimentos arenosos contaminada com sedimentos finos, se encontram
dois. campps arenosos: um ocidental entre o
poço de lama e o banco de La Plata à profundidade de 25 a 30 braças.
1:ste campo de areia que se estende desde a plataforma bonairense se junta, à altura da latitude de 33., com as areias costeiras
formando uma zona arenosá que se estreita
em forma de cunha sObre a costa, por dentro
da linha batimétrica
de 20 braças, à medida
que sobe para o norte, já no litoral sul-brasi-.
leiro. À leste do campo arenoso, encontramos
uma nova e estranha distribuição de sedimentos arenosos novamente contaminados com os
sedimentos finos os quais progressivamente
chegam a substituir qua.se totalmente a areia
dando lugar a siltes, ailtes arenosos, siltes
argilosos e argilas silticas, conforme mostra
o Mapa de distribuição geral dos sedimentos.
Na latitude de Torres, sempre próximo à
costa, diminuem os elementos predominantemente finos, para dar lugar progressivamente às areias silticas como mostra a carta sedimentológica na latitude do cabo de Santa
Marta e Laguna.
c)

PARAMETROS

ESTATtSTICOS

1: sumamente dificil, no presente traballio, realizar uma completa comparação, dos
parâmetros
granulométricos
estatísticos,
dos
sedimentos estudados, em razão das diferentes texturas
sedimentares
presentes.
Os diferentes parâmetros granulométricos
foram calculados por processos gráficos, de
acOrdo com as fórmulas. de Folk e Ward
(1957). Tais fórmulas
se apresentam
com
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vantagens
sObre as demais, em razão da
maior sensibilidade que apresentam na ex;pressão das propriedades de tamanho.
A bibliografia apresenta o uso quase universalizado
destas fórmulas Pollak (1961),
Folk e Ward (1957), Mason e Folk (1958),
Martins (1962, 1966, 1967), Mason e Robles
(1964), em detrimento de outras como desvio aritmético dos quartéis, coeficiente de seleção de Trask.
Sob o ponto de vista de tamanho médio
entre os valOres encontrados situam-se, com
algumas variações em dois grandes campos,
'os predominantemente
arenosos (valOres 1-44>
ou 0,50-0,062 mm) e os consistentemente
silticos (valOres 4-74> ou 0,062-0,0078 mm) achando-se ausentes em teor apreciável sedimentos
mais finos (argila) .
Através da confecção de diagramas triangulares de vértices areia-silte-argila
foi possivel efetuar a subdivisão dos dois grandes
campos em sub-grupos com a finalidade de
determinação das áreas mistas de sedimentação e a intensidade de ocorrência dêstes três
componentes em tôdas as amostras.
O mapa apresentado foi baseado nos elementos obtidos a partir da classificação efetuada neste diagrama utilizando-se uma nomenclatura
e simbologia apropriada para a
designação de cada sub-área.
Através destas subdivisões tentou-se facilitar a posterior
interpretação
dos sedimentos.
Os valôres determinados
para o desvio
padrão, que mostra
o indice de classificação dos sedimentos,
se apresentaram
de
um modo geral variáveis. Dentre os arenosos
algumas amostras
exibiram indices de boa
0,3 - 0,5) idênticos às do
classificação (rI
desvio padrão encontrado para areias praiais
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Martins (1967, 1968).
As amostras que apresentaram "tais indices foram aquelas constituidas quase exclusivamente de areia, sem qualquer contaminação
siltica ou argilosa. Contudo, algumas amostras arenosas revelaram indices de moderados
a mal classificados.
Tais amostras apresentam um teor apreciável de material siltico o
que imprime à distribuição
um valor alto,
quando calculado o desvio padrão.
Finalmente as amostras que mostraram
1,50)
indices de muito má classificação (rI
situalp-se dentro das amostras predominantemente silticas. Fazendo uma analogia com os
indices de classificação obtidos para as areias
praiais da planicie costeira adjacente, a maior

=

=
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proximidade foi verificada com relação aos
sedimentos arenosos sem contaminação, cujos
indicesmostraram-se
bastante
semelhantes
(areias praiais entre 0,35-050; areias eólicas < 0,35; e areias da plataforma 0,30-0,50).
Os sedimentos slltico-argilosos,
em tôdas as
suas variações, mostraram-se
com indice de
desvio padrão similar aos sedimentos silticos
da parte norte e média da Lagoa dos Patos
(Martins, 1967).
Com relação à assimetria os valOres encontrados revelaram-se marcadamente
positivos tanto para os sedimentos arenosos (puros
ou mistos) como para os sedimentos sllticos.
Os arenosos portanto constrastam nitidamente com os valOres acentuadamente
negativos das areias praiais e coincidem com o
caráter positIvo das areias de dunas atuais.
Assimetria tem sido indicado como um dos
parâmetros estatisticos de tamanho dos mais
sensiveis ao ambiente (Friedman, 1961, 1967,
1968), Mason e Folk (1958), Martins (1962,
1966, 1967), Duane (1964), Chappel (1967),
Naidu (1966), Folk (19~2), Pollack (1961),
Folk (1962).
Apenas as amostras arenosas grosseiras,
mais especificamente
areias conchiferas,
é
que apresentam uma adição na terminal grosseira. As demais parecem se ajustar ao regime hidrodinAmico a que estão sendo submetidas, bem diferente do regime praial bidirecional que proporciona um truncamento
na
terminal fina da distribuição (Ma.rtins, 1966).
O quarto parAmetro estatistico
calculado, a curtosis revelou que os sedimentos arenosos apresentaram-se
com valôres leptocúrticos (melhor classificados na parte central
do que nas terminais)
predominantes,
com
valOres mesocúrticos
ocorrendo secundàriamente. Cabe ressaltar, a comparação efetuada com os valôres do quarto momento estatistico, obtido para as areias praiais e eólicas
atuais da planície costeira, que se revelaram
consistentemente
mesocúrticas.
Os sedimentos sllticos mostraram-se
com
valôres acentuadamente
platicúrticos
(OU seja, com melhor índice de classificação nas terminais que na parte central da distribuição),
representando portanto um contraste marcante com os" sedimentos arenosos.
Na Fig. 3 apresentamos
alguns diagramas dispersos de comparação entre os quatro
momentos estatisticos
calculados.
O diagrama média aritmética/classificação
mostra que
os melhores indices de classificação pertencem
aos sedimentos que possuem médias nos intervalos 2-4
ou seja, correspondentes
à
4>'
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L. R. MARTINS, C. M. URIEN eB.
areia fina a muito fina, mostrandO-se neste
particular,
muito similar às areias praiais
atuais.
Os afastamentos
nos índices de classificação verificam-se
nos sedimentos
muito
grosseiros
(raros)
ou muito finos (silte e
argila).
O diagrama assimetria/classificação
agrupa as duas principais fácies texturais em
um único corpo, com valOres situados ao re0,00) e valOres
dor da curva normal (SKo
1,00 sem
divergentes para SKa- - 1,00 e
predominância
de um ou de outro. Nota-se,
contudo, uma leve tendência dos valOres com
0,50) de classificação,
melhores indices (rI
em produzir valOres de assimetria negativa,
enquanto os de lndice de seleção mais pobre
em exibir valOres de asslmetria positiva.
O diagrama média aritmética/assimetria,"
mostra claramente
duas zonas de situações
distintas,
uma representada
pelos valOres
da média aritmética
de valôres grosseiros
(Mz= O - 34» de marcante posição de asaimetria negativa, ou seja de possuir uma terminal grosseira além da normal, e a inflexão
à altura do valor ~ - 3 4> para valOres menores que começa a apresentar valOres de assimetria positiva, ou seja, com um excesso de
material na terminal fina. O diagrama assimetria/curtosis
revela um único agrupamento
para as duas texturas predominantes,
presentes na plataforma até aqui estudadas, não se
mostrando revelador de qualquer tendência,
ou interrelação dêstes dois parâmetros. O diagrama média aritmética/curtosis
igualmente
não apresenta uma situação de comportamento consistente. .os valOres mesocúrticos parecem ser os predominantes,
embora nos sOOimentos.-arenosos haja uma leve tendência para distribuição leptocúrtica.
Com relação aos sedimentos, em conjunto, seu estudo está sendo completado dandose especial atenção à fração grosseira com o
objetivo de comparar a proveniência e a dispersão das areias da região do Atlântico sul
ocidental entre os paralelos 28 e 37. de latitude sul.
Segundo
observações
inéditas
(Urien
"1967) foi possivel comprovar, que ao sul da
desembocadura do Rio de La Plata existe um
campo arenoso que cobre totalmente o platô
continental
e cujos parâmetros
revelam valôres sumamente
homogêneos.
SOmente na
região da desembocadura do mencionado curso d'água existe uma variação textural nas
areias pela intervenção de um nÔvo elemento (conchas e fragmentos de conchas) e que
Se estende apreciàvelmente
cobrindo o grande
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banco de areia que aparentemente
fechava a
desembocadura do referido rio. O mencionado campo de areia se estende para o norte
entrando na plataforma
gaúcha, mas perde
suas caracteristicas
arenosas próprias ao misturar-se, 'em algumas. zonas, com sedimentos
finos.
A fração grosseira da mencionada areia
se acha atualmente em estudo através dos aspectos morfosc6picos
(arredondamento,
esfericidade, texturas superficiais), e análise mineralógica (fração leve e pesada).

=

DISCUSSAO

E

CONCLUSOES

De acOrdo com o mapa de distribuição
dos sedimentos de fundo da plataforma continental pode-se apreciar,
principalmente,
a
existênéia de duas zonas sedimentares distintas, complementadas por uma terceira .que, no
entender dos autores, não tem relação direta
com a distribuição geral dos sedimentos.
Esta zona situa-se, na parte inferior da
região de estudo que é principalmente
influenciada pelos últimos eventos da distribuição
fluvial Recente do Rio de La Plata sObre a
plataforma do Uruguay.
Infelizmente, com êste estudo preliminar
não foi possivel ter-se uma idéia da distribuição vertical dos sedimentos a fim de ser avaliada a interrelação dos elementos de influência dos sedimentos e verificar-se o grau de
intensidade de contribuição de cada um dos
componentes das três zonas sedimentares. Tal
interrelação s6 será possível efetuar quando
da. realização de perfurações
e retiradas de
testemunhos de sondagem.
Contudo, pode-se verificar que na zona
mais exterior há predominância
de sedimentos finos, desvinculados com o Rio de La Plata e da costa Riograndense.
Na atualidade,
o único rio caudaloso que desemboca nas proximidades desta região é o Rio de La Plata
cujos sedimentos finos estão confinados às
zonas de poço de lama, e totalmente desvinculados da mencionada franja de sedimentos
finos.
Outra deposição de sedimentos finos, próximo ao litoral, se encontra sObre a costa do
Rio Grande do Sul, junto ao canal do Rio
Grande, conexão única da Lagoa dos Patos
com o oceano Atlântico e onde, por efeitos
vários, mas principalmente
floculação, os sedimentos finos em suspensão são depositados.
Entretanto,
es41 distribuição é muito restrita
em á~ confinada sOmente a esta situação, e
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além do mais, com pouca expressão quando
comparada com grande campo exterior de sedimentos finos.
Isto sugere, como primeira apreciação a
ser emitida sôbre os sedimentos. finos externos, que teriam sido depositados no passado
geológico provàvelmente
durante o «Wisconsin», quando a rêde fluvial proveniente do
ocidente da região se distribuia sôbre o platô
continental.
Neste particular
o trabalho de Curray
(1960) demonstra que os rios da plataforma
costeira do noroeste do golfo do México, em
sua reconstrução
paleogeográfica,
estendiam
seus sedimentos sôbre a plataforma
do referido golfo.
1!:ste autor considera tal sistema de rios
como responsáveis pela distribuição de sedimentos finos sôbre a plataforma;
os quais se
encontram atualmente desconectados da linha
de costa pelas atuais «barrier island», que obturaram a saída direta dos mesmos para o
oceano, com pequena deposição, exceto ao longo da linha de costa transgressiva.
Os estudos de variações de nível do mar,
realizados no Atlântico sul, são escassos, e
sômente o trabalho pioneiro da equipe de Lamont Geological Observatory (Fray e Ewing,
1963) apresenta alguns dados a respeito, fornecendo a posição do nível do mar a 160 e 115
metros de profundidade resultante
do eventual retrocesso durante as glaciações. Estas
posições, datam de 1.000 e 15.000 anos, res-

pectivamente.

_

Cabe dizer portanto, que apesar dos poucos dados existentes, os elementos aqui apresentados constituem sólidas evidências de um
retrocesso do mar e da posição da linha de
costa nas mencionadas profundidades.
A existência de componentes biogênicos
(pelecípodos)
principalmente,
em geral de
. águas rasas, nos sedimentos de profundidade
superior a 100 metros representam, igualmente, um indicio a mais de relfquia da linha de
costa na plataforma
continental.
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Com a subida do nivel do mar, e conseqüente migração da linha costeira até o continente, uma nova fase sedimentar se produziria uma vez que a drenagem pôde ser modificada.
Assim encontramos
uma segunda
zona sedimentar na plataforma,
com predominância de sedimentos grosseiros
(areias).
Os ditos sedimentos
estariam
relacionados
com os processos costeiros de areias transgressivas durante o avanço do mar. Shepard
(1964) admite que extensas formações
de
areia marinha
são reconhecidas
freqüentemente com marés transgressivas.
Desta maneira, da fase de deposição arenosa que atualmente se C!esenvolve na planície costeira do
Rio Grande do Sul poder-se-ia extrapolar pa-.
ra a plataforma,
durante a fase de areias
transgressivas.
Com os estudos efetuados por Martins
(1967) foi possível determinar que as praias
gaúchas apresentam grande similaridade nos
parâmetros
granulométricos
estatísticos
das
areias praiais e eólicas atuais com as areias
da plataforma.
Igualmente os sedimentos da
Lagoa dos Patos (Martins 1963, 1966, 1967)
apresentam certas similaridades .com a zona
de sedimentos finos.
Estudos futuros permitirão a apresentação de conclusões mais sólidas sôbre a verdadeira distribuição dos sedimentos e os principais eventos que atuavam ou atuam sôbre
êles, principalmente quando forem disponiveis
os dados morfoscópicos e mineralógicos e se
puderem examinar testemunhos de sondagens.
Concluindo
esta discussão
os autores
acreditam que os sedimentos finos da plataforma continental desconetados com a linha
de costa não são de deposição atual, como
ocorre ao sul da região nas proximidades da
desembocadura do Rio de La Plata e nas cercanias da barra do Rio Grande, e sim representam uma deposição de origem fluvial préformação da «barrier island» que hoje separa

a Lagoa dos Patos do Oceano.

.
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OBSERVAÇÕES SôBRE MARCAS ONDULARES
EM SEDIMENTOS RECENTES
Por
VICENTE

Jos:m

FúLFARO
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ABSTRACT
This paper
deals with observations
about rippIe marks
in rivers
from the Corumbatai
hydrographic
basin
(Corumbatai,
Passa
Cinco,
Cabeça
rivers
and Água Vermelha
creek)
and Piracicaba
hydrographic
basin
(Araquá
river).
These
basins
are located in the Piracicaba-Rio
Claro quadrangle
(São Paulo State).
Medium grained
headwaters
so the
highly homogeneous

sandstone
predominates
at the
sand supply
is large affording
basis for our studies.

Three types of ripple
1. Current
assimmetric

marks
were recognized:
ripple marks,
linguoid

type;
20

Oscilation

simmetric

3. Large current
half moon formo

ripple

assimmetric

marks;
and,
ripple marks,

in

The first tWQ types are of relatively
small size
with some ten centimeters
wave length and amplitude
of some centimeters,
and the wave index
beeing about 5 to 8.
The third
type is characterized
by the great
sizeo The measurements
revealed
wave lengths
of
some hundreds
of centimeters
(as great as 500 cm
or more) and the amplitude
of some ten centimetera (as great
as 50 em) with a variable
wave
index
but always
larger
than the two previous
types.
Mechanical
analysis
of 14 samples were prese'nted in order to give an idea of the texture
of the
fluvial
beds.
They
showed
very
good
sorting,
spreading
for only 4 textural
classes
(sand classes
of Wentworth
scale)
and the sorting
coefficient
(TRASK)
revealed
extreme values between
1,10 and
1,40. The median values situated
between 0,185 and
0,290 mmo
We have surveyed
the current
directions
indi.
cated by the ripple marks,
the conclusions
are as
foIlows:
In streams
very regular,
with
approxi_
mately constant
depth and width, the directions
indicated
by ripple markS always
coincide with that
of stream
course.
But, very frequentIy,
the river
presents
a main channel
that winds
within its bed
and in this case the current
directions
indicated
by the preseÍlt
ripple marks
in the two margins
are deeply modified
by the main channel
orientation.
The authors
reached
the foIlowing
concIusions:
1. The measured
velocities
(surface
velocities),
in the studied
area, are situated
between
the first

e KENITIRO

SUGUIO

(1)

and second critical
points,
for the measured
maximum velocity
was 0.83 m/seco and the minimum
velocity was 0,38 m/seco
2. The current
velocity increases,
for the most
part of examined
cases, with the water depth.
30 The greatest
marks,
that is, in half moon
form, are commonly
found in the greatest
depth.
4. The maintenance
of ripple marks
is possible only when the current
velocity
decreases
graduaIIy, so that they wilI not suffer a violent loss
of equilibrium,
which would destroy
them.
5. In ancient
sediments,
the current
directions
deduced by ripple marks wilI be valid only if they
represent
the mean value of measurements
realized
in both margins
of main channel.
Anyway
other
directional
data not discrepant
should
be present
to increase
the limit of safety.
RESUMO
Neste trabalho
são estudadas
marcas
ondulares
observadas
em rios que formam
a bacia hidrográfica do rio Corumbatai
constitui da pelo rio do mesmo nome e, ainda, pelos rios Passa Cinco, Cabeça
e ribeirão
Água Vermelha;
além do rio Araquâ
da
bacia hidrogrâfica
do rio Piracicaba,
ambas situadas na quadricula
de Piracicaba-Rio
Claro '(Estado
de São Paulo).
Devido à litologia
da formação
localizada
nas
cabeceiras
dêstes rios (Formação
Botucatu) , constituida
em grande
parte
por areias
de granulação
média, é grande
o suprimento
de areia, que pelas
suas caracteristicas
texturais
dão um substrato
altamente homogêneo
às observações
a que se propuserem os autores.
Foram
lares:

reconhecidos

1. Marca
linguóide;
2.
3.
manho

Marca

três

tipos

ondular

assimétrica

ondular

simétrica

de marcas
de corrente,
de oscilação;

Marca ondular
assimétrica
de corrente,
gigante,
em forma de meia lua.

ondutipo
e,
ta-

Os dois primeiros
tipos são relativamente
pequenos com comprimentos
de ondas de algumas
dezenas de em e amplitudes
de alguns cm, e os indices variando
entre 5 e 8.
(1)

Cadeira
de Estratigrafia
e Sedimentologia
do
Curso de Geologia
da Faculd.J.de
de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade
de S. Paulo.
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o terceiro
tipo é caracterizado
pelo tamanho
gigante.
As medidas
efetuadas
revelaram
que o comprimento
de onda é de algumas centenas
de cm (até
500 cm ou mais) e a amplitude
de algumas
dezenas de cm (até 50 cm), dando um Indlce variável
e sempre maior do que os dois primeiros
tipos.
A caracterização
de textura
dos sedimentos
de
fundo foi efetuada
pela análise
granulométrica
de
14 amostras.
Elas mostraram
ser muito bem seI;'
clonadas;
distribuem-se
por
4 classes
texturais
(das frações
areia da escala de Wentworth)
e o
coeficiente
de seleção (TRASK)
revelou valôres' entre 1,10 e 1,40. A mediana
mostrou
valôres
entre
0,185 e 0,290 mm.
Pelo levantamento
das direções de correntes
Indicadas
pelas
marcas
foi constatado
que; em rio
bastante
regular,
de profundidade
e largura
aproximadamente
constantes,
o sentl::lo das correntes
Indicado pelas marcas ondulares
sempre coincide com
aquêle do curso do rio.
Porém,
multo freqUentemente,
o rio apresenta
um canal
principal
que
meandra
dentro do seu leito, e, neste caso os sentidos das correntes
indicados
pelas marcas
presentes nas duas margens
são profundamente
alterados
pelas variações
na orientação
do canal principal.
Algumas
conclusões
a que foram
levados
os
autores
com o presente
eutudo foram as seguintes:
1. As velocidades
medidas
(velocidade
superficial), na área estudada,
estão situadas
entre o primeiro e o segundo
ponto critico,
pois a máxima
velocidade
medida
foi de 0,83 m/sego e a mlnlma
de 0,38 m/sego
2. A velocidade
do rio aumenta
proporcionalmente à profundidade
da água, na maior parte dos
casos examinados.
3. As marcas de maior tamanho,
isto é, aquelas em forma de meia lua, são encontradas
geralmente nas maiores
profundidades.
4. A manutenção
de marcas ondulares
só é pos81vel quando a corrente
diminui
gradatlvamente
de
velocidade,
de maneira
que elas não sofram
desequilibrio
violento,
que acaba destruindo-as.
5. Em sedimentos
antigos,
só será válida uma
direção de corrente
determinada
por meio de marcas ondulares,
se ela fôr a média das medi::las realizadas
nas duas margens
do canal
principal,
e.
para maior segurança,
deve ser complementado
o
estudo
com outros
dados
direcionais
para
se ter
certeza
da veracidade
do resultado
alcançado.

INTRODUÇAO
Muitos pesquisadores
já se ocuparam
com
sua descrição,
ilustrando
e discutindo
a origem das marcas
ondulares.
Assim, o número
de trabalhos
sôbre êste assunto
é maior do
que 'aquêles
que tratam
de quaisquer
outras
estruturas
sedimentares.
Kindle
(1917),
Bucher
(1919),
Kindle
e
Edwards
(1924), Kindle e Bucher
(1932, p.
632-668),
Shrock
(1948, p. 92~127), Kuenen
(1950, p. 288-297), Chenoweth
(1952), Kelling
(1958), Lippitt
(1959), Wood e Smith (1959),
Hunter
(1960), McIver
(1961), Tanner
(1963)
e Jopling
(1967) são apenas alguns dos autores que estudaram
os problemas
ligados
às
marcas
ondulares.

sôbre marcas

ondulares...
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Grande
parte dêstes trabalhos
versa sôbre a formação
das marcas ondulares
em ambientes marinhos,
e não menos numerosos
são
os estudos
experimentais
que tratam
do mecanismo de formação
destas estrutura~,
através da observação
em canais de prova, construidos
em laboratórios.
No entanto,
poucos são os estudos
em
ambientes
fluviais, e que apresentem
medições
sistemáticas
e mapas de distribuição
das marcas ondulares.
Principalmente
no Brasil, não
se tem noticia de qualquer
trabalho
dêste gênero.
Neste
trabalho
serão estudadas
marcas
ondulares
observadas
nos rios que formam
as
bacias hidrográficas
do rio Corumbatai
e rio
Piracicaba,
ambas situadas
na quadricula
Piracicaba-Rio
Claro
(Estado
de São Paulo).
Os rios da área estudada,
pertencentes
em sua
maior parte á bacia do rio Corumbatal
(Passa Cinco, Cabeça e ribeirão Agua Vermelha),
foram observados
em seus trechos
próximos
ao sopé das escarpas
das serras de Itaqueri
e
São Pedro.
O rio Corumbatai
é um afluente
da margem
esquerda
do rio Piracicaba
e os
afluentes
estudados,
pertencem.
à parte
média de seu curso, sempre situados
a sua margem esquerda
(vide figura 1).
As observações
foram efetuadas
entre os
dias 26 e 27 de junho de 1967, após um periado chuvoso de uma semana de duração.
GENERALIDADES
A região
em estudo encontra-se
na depressão
periférica,
na zona do médio Tic'.:ê
(Almeida,
1964).
A coluna geológica
da Quadricula
de Piracicaba-Rio
Claro já foi estudada
por inúmeros
autores,
entre os quais destacam-se:
Mendes, 1952; Almeida e Barbosa,
1953; Barbosa e Gomes, 1958 e Ultimamente
Landim,
1967. A mesma
área foi alvo também
de
grande
número
de trabalhos
de cunho geomorfológico
e tectônico.
Não cabe em um
trabalho
de natureza
puramente
descritiva,
como o presente,
uma discussão
sôbre a geologia regional,
adotaremos,
assim, a estratigrafia
tratada
por Landim
(1967) para essa
região.
Os rios examinados
situam-se,
em sua
maior parte, em área de afloramento
de sedimentos
do Grupo Passa Dois (P), em especial da Formação
Estrada
Nova,
composta

localmente

por sUtitos, arenitos,

argilitos,

cal-

cários e silex (Landim,
1&67), que se mantém à cota média de 600 metros.
Suas nas-

.
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centes, no entanto,
localizadas
nas vertentes
das serras
acima mencionadas,
encontram-se
situadas
em arenitos
da Formação
Botucatu
e Basaltos
(de idade Eocretácea)
a cota de
800 a 900 metros.
Dessa maneira
é grande o suprimento
de
areia que êsses cursos trazem
de montante
desde as cabeceiras,
que pelas suas características
texturais
(Carvalho,
1954), dão um
substrató
altamente
homogêneo
às observações a que se propuseram
os autores.
Os mesmos cursos retrabalham
ainda, sedimentos
da
Formação
Rio Claro, de idade Neocenozóica,
que apresenta
as mesmas
características
dos
arenitos
da Formação
Botucatu
(Bjornberg
e Landim,
1966).

TIPOS

DE MARCAS

ONDULARES

Um fenômeno geológico como' as marcas
ondulares, em que as variedades de padrões
são relativamente
grandes, e igualmente numerosos são os mecanismos que controlam a
sua formação, os tipos, a manutenção, e a sua

BRASILEIRO

DE GEOLOGIA

preservação
em paleosedimentos,
constitui
um
campo ilimitado
para classificações
diversas.
Uma classificação
mais adequada
parece
ser aquela que relaciona
a morfologia
com a
gênese das marcas
ondulares.
Assim, podem
ser admitidos
dois fatôres
principais
na classificação
dêste
tipo:
as características
da
corrente
(velocidades
criticas,
profundidade
d'água, padrões
das correntes),
e as características
do material
de fundo (tamanho
dos
grãos, seleção).
Bucher
(1919, p. 208) e' Kindle e Bucher
(1932, .p. 654) estabelecem
clltssificações
de
marcas
ondulares,
a primeira
de ambientes
subaquosos
e eólicos e a segunda de ambiente
subaquoso.
Estas
e outras
classificações
da
mesma
época,
sempre
reconhecem
2 tipos
fundamentais
de marcas ondulares,
isto é, assimétricas
ou de corrente
e as simétricas
ou
de oscilação
de ondas.
Observações
posteriores de Evans
(1941, in Davis, 1965) permitiram reconhecer
no fundo do Lago Michigan,
marcas
ondulares
de oscilação' tanto simétricas como assimétricas,
que foram
classificadas por Davis (1965).
Assim, como bem ob-

.

"

Fig. 1 -

Área estudada neste trabalho.
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servou
Baird
(1962) a tradicional
distinção
entre as marcas
ondulares
simétricas
ou de
oscilação
e marcas
ondulares
assimétricas
ou
de corrl!nte
está necessitando
de uma radical
modificação.
Não é intenção
dêste trabalho
apresentar
essas modificações,
portanto,
apenas deixaremos
de usar os têrmos marcas ondulares
assimétricas
como sinônimo
de marcas de corrente
chamando-as
de marcas
ondulares assimétricas
de corrente,
e as marcas
ondulares
simétricas
encontradas
chamaremos
de marcas simétricas
de oscilação, e não marcas simétricas
ou de oscilação.
Neste estudo foram
reconhecidos
os seguintes
tipos de marcas
ondulares:
marca
ondular
assimétrica
de corrente,
tipo linguóide
As cristas são 'mais ou menos irregulares
e perpendiculares
à direção de
fluxo, e apresentam-se
com a parte mais suave contra a corrente
(vide foto 1) em cursOs
normais
de rios. :Ji:sse tipo constitui
aquele

-

Observações

sôbre marcas

ondulares...

comumente observado.
A sua presença foi
verificada em todos os rios' estudados.
marca ondular simétrica de oscilação A sua presença foi verificada em pequenos
remansos formados devido ao aparecimento
de obstáculos (blocos de rochas) e em certos
locais onde a profundidade é grande em relação à largura do rio, quando freqUentemente a água imita condições lacustres.
marca ondular assimétrica
de corrente,
tamanho gigante, em forma de meia lua Êste tipo de marca ondular parece que não
é comumente observado em ambientes marinhos, que são aquêles mais estudados até hoje. única referência a êste tipo de marca ondular, com caracterização
mal definida, se
encontra no trabalho de Evana (1949, p. 84)
com o nome de «lunar shaped ripples» (mar~
cas em forma de lua). Segundo êste autor
estas seriam formadas em zonas de ondas de
translação próximas à costa, e com as extre-
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midades apontadas sempre para a praia. Tais
marcas ondulares formar-se-iam
também sóbre fundos de rios, ou onde as correntes <varrem» o fundo de uma depressão em um corpo
de água. Mas elas se;riam irregulares e apontariam para qualquer direção, contra ou a
favor da corrente. No levantamento efetuado
na bacia do rio Corumbatai êsses tipos de
marcas foram observados no rio Passa Cinco,
próximos às pontes, na estrada Rio Claro-Ipeúna e na estrada Serra D'Água-Ipeúna
(vide figuras 2 e 3). A maior delas apresentava um comprimento de onda de 5,60 m e
amplitude de 0,40 m e foi verificada no ponto
16 da secção 5 (ponte da estrada Rio Claro-Ipeúna). As dimensões mínimas encontradas
foram de 0,80 m de comprimento de onda e
0,15 m de amplitude nos pontos 4 e 5 da sec-

Foto no 1 -

Corrente

~Direçõo do

Marca.s assimétrlcas

ção 6 (junto
D'Água-Ipeúna).

à

ponte

LOCALIDADES

da

estrada

Serra

ESTUDADAS

Rio Passa

Cinco

o rio Passa Cinco apresenta uma peculiaridade que o distíngue dos demais afluentes
do rio Co~batai.
Apesar de possuir uma
largura superior a 25 m (junto à ponte da
estrada
Rio Claro-Ipeúna),
não apresenta
profundidades
maiores que 0,50 m (vide foto 2).
a) Junto à ponte da estrada Rio Claro-

-IpeóDa:

.

Neste local foram executadas 4 secções
transversais
ao rio, eqUidistantes de 20 m, à

de corrente,

llnguóides.

RIo Araquá.

'-,--
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Confluencia dos rios Posso Cinco e
Cabeças com marcos simétricos de
oscilações em remansos formados por
obstóculos.

-

montante
e uma secção rio abaixo, da ponte
(vide figuras 2 e 7), perfazendo um total de
16 pontos de observações, onde foram coletadas 9 amostras
de fundo.
Em cada um
dêstes 16 pontos foram verificados
os tipos
de marcas ondulares e executadas as seguintes medidas: sentido da corrente indicado pelas marcas; comprimento
de onda e amplitude;' profundidade de água e velocidade de água
na superficie
(vide quadro I).
b) Junto
à ponte da estrada
Serra
D' Agua-Ipeúna:
Foram estabelecidas 5 estações de observações ao longo de uma secção transversal
à
direção do rio (vide figura 3). Duas amostras de areia de fundo foram coletadas e executadas as mesmas medições do trecho anterior do mesmo rio (vide quadro II).

Foto

Morcontes alinhamentos das
cristas Que possuem o fqr
mo 'de um arco.

Confluências
dos rios Passa Cinco
com o Cabeça
Aparecem muitos obstáculos no leito do
rio. constituídos
de matacões de diabásio, que
freqüentemente
dão origem a remansos, onde
condições lacustres são muito bem simuladas.
:l!:stes remansos ocasionam o aparecimento
de
marcas simétricas de oscilação (vide figo 4).
Estas marcas apresentam
as seguintes
medidas:
'
comprimento
de onda == 4 a 7 cm; e.
amplitude = 0,5 a 1 em,
e ocorrem em água de 3 cm de profundidade.
Em certos trechos as cristas são paralelas e
anastomosadas
nas extremidades.
Nesse local foram observadas marcas ondulares formadas em superfícies com inclinação de cêrca de 30..
'

Rio Passa Cinco. Vista a juzante das 5 secções efetuadas
(junto a ponte da estraja RloClaro-Ipeúna).
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Rio Corumbatai (junto à ponte da estrada
Rio Claro-Serra D'Água)
O rio Corumbatai
normalmente
apresenta
profundidade
grande em relação a largura.
Em um córrego,
afluente
do rio Corumbatai nesse trecho,
foram
medidos
os sentidOIi das correntes
indicados
pelas marcas
ondulares
(vide figura 5). Aqui, as marcas
são
predominantemente
linguóides
possuindo
comprimento
de onda em tôrno de 11 cm (entre
10 e 12 cm) e amplitude
de 1 cm. A profundidade da água é da ordem de 2 cm.
Na margem
do rio Corumbatai
foram encontradas
marcas
ondulares
de oscilação
em
um plano com inclinação
de 39. com as. cristas seguindo
a declivida:de.
O paralelismo
e
a simetria
das cristas
lembram
aquelas
comumente
encontradas
nos paleo-sedimentos.
O local é um remanso
que simula condições
lacustres.
As marcas
indicando
sentido contrário ao da corrente
principal
também
apresentam
cristas
sub-paralelas
(vide figura 5).
Algumas
destas marcas são bem simétricas
e
possuem comprimento
de onda de 7 a 9. cm e
amplitude
1 cm. A profundidade
da água é
de O a 15 cm. A profundidades
maiores
a
presença
da marca
não pode ser verificada
devido à turbidez
da água.
Aqui foi coletada
uma amostra
do sedimento
de fundo.
Ribeirão
Agua Vennelha
(junto à ponte
da estrada
Rio Claro-Charqueada)
.Nas .observações
efetuadas
em outros
rios pôde ser constatada
a grande
variação
de orientação
das marcas
ondulares
nos sedimentos do leito do fundo em relação
à direção da. corrente
principal.

N.M.

1
o
'

FiO. 5

- Rio Corumbafa(

onde aparecem

marcos ondulares em superfície
cam 39° d. inclinoçõo.

2m
l
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O ribeirão Água Vermelha,
pela sua morfologia, apresenta
condições. ideais para o levantamento
do tipo efetuado
(vide foto 3).
As marcas
ondulares
presentes
neste ribeirão
são do tipo assimétrico
de corrente,
variedade linguóide,
com comprimento
de onda de 5
cm e amplitude
média de 0,5 cm em profundidade de água de 2 cm (vide foto 4). A
largura
total do ribeirão
é de 6 m, onde corre um canal de 1 m de largura
com mais de
10 cm de profundidade
e velocidade
de corrente na superficie
superiDr a 0,80 m/sego
Nesse canal não ocorrem
marcas
de onda.
A partir da ponte, rio acima, o curso foi
dividido
em 3 secções
de cêrca de 7 m de
comprimento
na direção do rio, e medidos os
sentidos das correntes
indicados pelas marcas
ondulares.
A juzante
da ponte, o rio foi dividido em 24 secçôes de 10 m de comprimento ao longo do rio e executadas
as mesmas
medidas em uma distância. de 120 m, rio abaixo. Os resultados
estão representados
na figura . 6.
1: constante,
tanto no rio Passa
Cinco,
como neste
ribeirão,
a presença
de seixos
bem arredondados
de siltitos
argilosos
do
Grupo Estada
Nova (P) formando
depósitos
apreciáveis
próximos
às margens.
VELOCIDADES

DAS

CORRENTES

A velocidade
das correntes
é um fator
muito importante,
pois, abaixo de certo valor
uma corrente
é incapaz de mover os fragmentos que formam o seu leito. O ponto em. que,
com o gradual
aumento
de velocidade,
a movimentação
das particulas
é iniciada
é chamado de «primeiro
ponto. critico»
(Kindle
e
Bucher,
1932, p. 644). Com aumento
de velocidade, um «segundo
ponto critico» é atingido, quando as marcas
ondulares
desaparecem e a superficie
da areia
torna-se
lisa
(Bucher e Kindle, 1932, p. 648).
Login
(1857), Umpfenbach
(1894),
Gilbert (1914) e ~enard
(1950) são alguns dos
autores
que se preocuparam
com o movimento dos sedimentos
em relação às velocidades
das correntes.
Entretanto,
nenhum dêles deu
a velocidade
que ocorre. suficientemente
próximo ao leito para eS!:ar ligado diretamente
ao processo de tração das particuals.
Segundo
Gilbert
(1914, in Bucher,
1919)
areia com diâmetro
médio de 0,400 mm atingiria o «primeiro
ponto critico» a uma velo.cidade média de 0,26 m/sego
As experiências
do mesmo autor
(19J..4, in ~enard,
1950, p.
154) indicaram
ser a velocidade
para atingir
o «segundo
ponto critico»
de cêrca de 1,00

.,
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m/seg.,

e as marcas

-

eram
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Água Vennelha.
Local
Rio Claro-Charqueada).

destruidas,

quando

a corrente
se aproximava.
desta velocidade.
Como se pode depreender
do exame
do
quadro
I, que traz os dados do rio Passa
Cinco, e pelos estudos feitos em outros rios,
as. velocidades
de corrente
na superficie
nunca chegaram
a ultrapassar
o. valor de 0,83
m/sego
O valor minimo
encontrado
foi de
0,38 m/sego no ponto 4 da secção 1 do Rio
Passa
Cinco.
As velocidades
médias
devem
ser um pouco inferiores
a êstes valôres.
Mas
parece que o limite inferior de velocidade
não
chega a ser inferior
ao suficiente
para movimentar
as partkulas
e nem o limite superior
chega a atingir
o' segundo ponto critico.
A figura 7 mostra
a importância
da velocidade de uma corrente
na determinação
do

Foto no 4 -

BRASILEIRO

Marcas- ondulares

.

DE GEOLOGIA

da Fig.

6 (junto

a estrada

tipo de marca ondular a ser formado. As 6
secções efetuadas no Rio Passa Cinco mostram
que a velocidade normalmente
aumenta com
a profundidade da água; além disso, que marcas ondulares assimétricas
de corrente lingu6ides são formadas a profundidades
menores do que aquelas onde ocorrem
as
marcas ondulares assimétricas
de corrente
em meia lua.
No entanto,
parece
que
a profundidade maior não é um fator direto que condiciona o aparecimento de marcas ondulares em forma de meia lua. A presença destas marcas em r>rofundidades maiores se explica pela velocidade maior que geralmente ocorre nestes pontos. :Ji:ste fato parece ser comprovado pelo exame da secção 2,
onde se verifica que a profundidade do ponto

do ribeirão

Água Vennelha.

,--------
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5 é sensivelmente maior do que do ponto 7,
enquanto que a velocidade" da corrente na superfície, no 10 ponto é "bem menor do que no
20 ponto. Então, se a profundidade fôsse o
fator determinante do tipo de marca, deveria
formar-se uma marca ondular assimétrica de
corrente linguóide no ponto 7, e em forma de
meia lua no ponto 5. Porém o .que sucede é
justamente
o inve'rso, isto é, a marca em
meia lua se forma onde a profundidade é menor, mas a velocidade maior (ponto 7), e a
linguóide no. local onde a profundidade
é
maior, mas a velocidade menor (ponto 5). O
mesmo fenômeno pode ser verificado na secção 6, executada, rio abaixo, na altura da
ponte da estrada Serra D'Água-Ipeúna.
No
ponto 3, que possui a maior profundidade, se
formam marcas ondulares assimétricas
linguóides, enquanto que nos outros pontos, embora com menores profundidades, se formam
marcas ondulares assimétricas
em meia lua
devido a velocidades maiores.
As granulações do material de fundo, a
declividade do rio e largura no Passa Cinco
não variam muito, então, depois de verificado
que a profundidade não é um fator direto que
determina o tipo de marca ondular (linguóide ou em forma de meia lua), parece lícito
afirmar que o agente que condiciona êste fato é a velocidade da corrente.
TEXTURAS
DOS SEDIMENTOS
COM MARCAS ONDULARES

Foram coletadas 14 amostras para a caracterização do tipo Jie material de fundo que
apresenta
as marcas ondulares.
Destas, 9
amostras são provenientes do rio Passa Cinco, junto à ponte da estrada Rio Claro-lpeúna; 2 amostras do mesmo rio à juzante, junto
à ponte da estrada Serra D'Água-Ipeúna;
2
amostras do ribeirão Água Vermelha, junto à
ponte da estrada Rio Claro-Charqueada,
e
1 amostra do rio Corumbataí, junto à ponte
da estrada Rio Claro-Serra D'Água.
Estas amostras, submetidas à análise granulométrica por peneiramento, revelaram ser
muito bem selecionadas, distribuídas normalmente por apenas 4 classes (das frações areia
da escala de Wentworth).
O coeficiente de
seleção So (TRASK) revelou valôres extremos entre 1,10 e 1,40, portanto tôdas as amostras apresentaram
seleção muito boa. A mediana mostrou valõres bem acentuados
na
classe 0,250 - 0,125 mm em 10 amostras; e
nas 4 restantes, a moda varia entre as classes 0,250 - 0,125 mm e 0,250 - 0,500 mm,
sem que qualquer delas sobressaia muito.

sôbre marcas
DISTRmUIçAO
DAS MARCAS

ondulares...

5&

EM AREA
ONDULARES

Em um rio bastante regular, de profundidades e larguras aproximadamente
constantes, o sentido das correntes indicado pelas
marcas ondulares sempre coincide com aquêle do curso do rio. ~ste fato pôde ser constatado nas medições efetuadas no rio Passa
Cinco, junto à porte da estrada Rio Claro-Ipeúna (vide figura 7).
Entretanto, um rio na situação do Passa
Cinco, com profundidade e largura relativamente constantes, é menos comum. Nos casos
mais gerais as profundidades e larguras mudam muito e, conseqüentemente,
variam as
velocidades e outros fatõres correlacionados.
Então, para se entender melhor a situação nos
casos normais, foí efetuado um mapiamento
dos sentidos das correntes indicados pelas
marcas ondulares em uma distância de mais
de 140 m do curso, no ribeirão Água Vermelha, junto à ponte da estrada Rio Claro-Charqueada (vide figura 6). Com êste levantamento pôde ser verificado o seguinte:
a) No canal principal, de 1 m de largura e .10 em de profundidade, que meandra
dentro do ribeirão de 6 m de largura, com velocidade superior a 0,80 m/seg não ocorrem
marcas ondulares. As marcas estão rel!ltritas
às duas margens do canal.
b) Os sentidos das correntes indicados
pelas. marcas presentes nas duas margens são
profundamente
alterados pelas variações na
orientação do canal principal.
c) Os sentidos das correntes mostrados
pelas marcas em uma das margens do canal
principal
indicaram
direções desviadas
de
mais de 270 em relação ao curso de fluxo do
ribeirão.
d) A média de levantamentos em números aproximadamente
equitativos
realizados
nas duas margens do canal coincide com a
direção de fluxo do ribeirão.
FORMAÇAO
DAS MARCAS
ONDULARES,
SUA MANUTENÇAO
E A PRESERV AÇAO
NOS SEDIMENTOS
ANTIGOS
Os detalhes
do mecanismo
de formação
podem
ser melhor
avaliados
em estudos
de
canais
de fluxo montados
em laboratórios.
Estudos
neste sentido têm sido efetuados
por
Gilbert
(1919) e outros e, mais recentemente
por Menard
(1950) e Jopling
(1967).
Muitos
dos aspectos,
no entanto,
só podem ser melhor
avaliados
em estudos
de
campo.

1
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FIG. 6 - MEDIDAS DE DIREÇÃO DE CORRENTE
EM MARCAS ONDULARES NO RIBEIRAo
Linhas d, Igual
profundidade

ÁGUA VERMELHA

-

CHARQUEADA

- S.P.

Equidistância

.2 em

f

ESCALAS:

1cm.5m (comprimento do rio)
1cm. 2 m (largura do rio)
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O bservaçOes sObre marcas .ondulares...

Durante estudos levados a efeito no campo, os seguintes fenõmenos puderam ser ob-

servados:

.

a) No ponto 1 da secção 1 (rio Passa
Cinco) as marcas ondulares assimétricas linguóides perfeitas
desaparecem,
quase por
completo, após 10 sego cessada a corrente,
apenas i solando-se uma área com marcas.
Após 50 sego não existem vestigios de marcas.
b) No ponto 4 da secção 1 (rio Passa
Cinco) , as marcas, embora perdendo a sua
feição geométrica, mesmo longo tempo após
interrompida
a corrente ainda mantém seus
contornos. A areia de fundo do ponto 4, com
mediana 0,290 mm, é muito mais grosseira do
que do ponto 1 anteriormente
considerado,
com mediana 0,185 mm, portanto, obedecendo
ao ângulo de repouso das particulas, deveria
manter-se por menos tempo com formas geométricas de marcas, todavia ocorre justamente o inverso. A explicação para. esta aparente discrepância
deve ser encontrada nas
velocidades, isto é, quando cessa a corrente
sôbre uma marca formada a 0,62 m/sego
(ponto 1) de velocidade, o desequilibrio deve
ser muito maior do que quando se interrompe o fluxo de água sôbre marcas formadas a

55

0,38 m/sego (ponto 4). Assim, o fator velocidade deve suplantar as diferenças existentes de ângulo de repouso devido à granulometria.
c) No ribeirão Água. Vermelha foi verificado que, interrompendo-se
o fluxo..da água,
as marcas desaparecem completamente.
Em
seglÍida, expondo-se êste fundo a uma corrente com velocidade de 0,31 m/seg., surgem os
primeiros sinais de marcas ondulares após 1()
seg.; e em 25 sego elas apresentam-se perfeitamente moldadas com comprimento de onda
de 5 cm e amplitude de 0,5 cm.
d) Nas margens dos rios, em bancos de
areia. expostos, as marcas ondulares normalmente aparecem melhor conservadas quando
recoberias por uma pelicula de argila.
CONCLUSOES

GERAIS

As conclusões que podem ser tiradas. a
partir dês te estudo são:
a) As velocidades medidas (de superficie), na área estudada, estão. situadas entre
o primeiro e o segundo ponto critico, pois a
máxima velocidade medida foi de 0,83 m/sego
e a minima de 0,38 m/sego
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b)
As marcas ondulares
encontradas
são
de 3 tipos:
(1) marcas
assimétricas
de corr.ente, tipo lingu6ide;
(2) marcas
assimétricas de corrente,
em forma de meia lua; e (3)
marcas
simétricas
de oscilação,
encontradas
nos remansos.
c) A velocidade
da corrente
aumenta
proporcionalmente
com a profundidade
da
água, na maior parte dos casos examinados,
conforme
mostram
as secções do rio Passa
Cinco (vide figura 7).
d)
As marcas
de maior tamanho,
isto é,
aquelas
em forma de meia lua, são encontradas geralmente
nas maiores
profundidades.
e) A presença
destas
marcas
(em forma de meia lua) em maiores
profundidades
se liga à maior velocidade,
que geralmente,
ocorre
nestes
pontos.
Então
o fator principal parece ser a velocidade.
f}\ Em sedimentos
antigos,
s6 será válida uma direção de corrente,
determinada
por
meio do estudo de marcas
ondulares,
se ela
fôr a média das medidas
realizadas
nas duas
margens
do canal.
Se assim não fôr feito,
em muitos
caso, pode-se
incorrer
em erros
bastante
grandes.
g)
Sômente
medidas
efetuadas
em um
mesmo nivel, isto é, em um mesmo plano de
uma determinada
camada
poderãe
dar a direção da paleocorrente,
desde que seja identificado
um paleocanal
contendo'
sedimentos
com marcas
ondulares.
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h) Os dados de paleocorrentes
obtidos
por intermédio do levantamento
de marcas
ondulares ,devem ser complementados
com
outros dados direcionais, para se ter certeza
da veracidade do resultado alcançado.
i) A manutenção das marcas ondulares
s6 é possivel quando a corrente diminui gradativamente de velocidade, de maneira que' as
marcas não sofram um desequilibrio brusco,
que 'acaba por destrui-Ias.
j) Quando a velocidade da corrente diminuir gradativamente
as marcas se mantém
em equiUbrio mas, ainda, para sua melhor
preservação
se faz necessária uma película
argilosa protetora,
môrmente quando ficam
expostas fora d'água. Com o tempo haverá
ressecamento e isto diminui o ângulo de equilibrio das parUculas que constituem as marcas, assim a argila tem o papel de aumentar
a coesão do sedimento. Além disto esta estrutura tem que ser soterrada para a conservação em sedimentos antigos.
k) As marcas ondulares assimétricas de
corrente, em forma de meia lua, encontradas
no rio Passa Cinco constituem um tipo similar àquêle mencionado por Evans (1949, p.
84). Os tamanhos são grandes (comprimento
de onda de quase 1 metro até alguns metros
e amplitude de algumas dezenas de centimetros) , e os seus indices apresentam
valôres
erráticos, variando desde 5,3 até 15.
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ABSTRACT
The present
paper is to complete
former observatlons, which were presented
at the XX Brazilian
Congress
of Geology.
The area
studied
covers
abO!Ut 220 k1n2, being
limited
by 47905'00"
and
47915'00" WG meridians
anj 22952'30" and 23902'30"
S parallels.
Using photointerPretation
and field control,
the
areas
eovered
by neocenozoics
sediments
were
mapped
and defined.
It was also mapped the súils
ocurring
in these
sediments
and distinct
erosion
levels:
pediments,
terraces
and alluvial
valleys.
Three soil profiles
were colected to define the
physieal
and chemical
characteristics
of the two
differents
soils that occur on these sediments:
Red
Yellow Latosol-Sandy
Phase and Humic Red Yellow Latosol.
In the lower layer óf the collected
profiles
and in additional
samples,
mechanical
anaIyses were performed
besides morphoscopy
and mi-

nerallogy,
terial

for a better

of the

studied

definition

of the - parent ma-

RESUMO
o presente
trabalho
completa
observações
anteriores, apresentadas
ao XX Congresso
Brasileiro
de
Geologia.
A área estudada
estende-se
aproximadamente por 220 k1n2, tendo por limites os meridianos
47905'00"
e 47915'00"
e paralelos
22952'30"
e
23902'30" S.
Através
da foto interpretação
e reconhecimento
de campo, foram delimitadas
e mapeadas
as áreas
cobertas
pelos sedimentos
néo-cenozóicos,
os solos
que ocorrem
nesses sedimentos
bem como os niveis
distintos:

NETTO (3)

Foram coletados
3 perfis de solo para definição
das características
físicas e químicas
das duas unidades que ocorrem
sôbre êsses sedimentos:
latossolos vermelho
amarelo,
fase arenosa
e latossolo
vermelho
amarelo
húmico.
Nas camadas
inferiores
dos perfis coletados
e em amostras
suplementares
efetuaram-se
análises
granulométricas,
além
de
morfoscopia
e mineralogia
sumária,
para melhor definição
do material
de origem daqueles
solos.
1!Jsses estudos
permitiram
concluir
que grande
parte
dessa área
é recoberta
pelo material
sedimentar
néo-cenozóico,
com espessura
relativamente
pequena,
originado
por um ou mais de um processo de pedimentação,
como atestariam
a presença
de
pelo menos dois niveis distintos
de erosão.
Processos
erosivos
posteriores
teriam
possibilitado
a
esculturação
de alguns niveis de terraços,
dois dos
quais
perfeitamente
discerniveis
nas fotos aéreas.
O contacto
do material
pedimentar
com as formações subjacentes
é às vêzes marcado
pela presença
de camada de seixos.

soils.

These
studies
led to the conclusion
that the
most parte of the area is oovered by the neocenozoie sedimentary
material,
of relatively
small thiekness
(centimeters
to several
meters),
produced
by one or more processes
of pedimentation
as it
is suggested
by the presence
of at least two distinet erosion levels.
Later erosion processes
might
have done the sculpturing
of some terrace
levels,
two of which were perfectly
detected
in the aerial
photografs.
The contact
of the pedimentary
material
and the underlying
formations
is occasionally marked
by the presence
of stone lines.

de erosão
aluviais.

(1), J. P. QUEIROZ

pedimentos,

terraços

e vales

1.

INTRODUÇAO

A presença de extensos areiões recobrindo vastas superficies do Brasil Central e de
Sudeste, especificamente
no território paulista, tem sido assinalada
em trabalhos
de
cunho geográfico, geológico, pedológico, etc..
Outro fato não tem escapado aos olhos dos
observadores: a presença de depósitos rudáceos, geralmente sob a forma de camadas de
seixos e cascalheiras.
As interpretações
a
êsses dois fatos, geralmente relacionados, datam de pouco tempo; é licito mencionar as
observações de Setzer (1950) a respeito dos
depósitos rudáceos, que, para o autor, representariam o resultado de processos diluviais
sob clima úmido pretérito.
(1) Instituto Agronômico de Campinas.
(2) Departamento de Geologia da F. F. C. L. da
U.S.P.
(3) Departamento de Geografia da F. F. C. L daa
U.S.P.
(4) Instituto de Geografia - U .S.P.
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A respeito dás cascalheiras,
Ab'Saber
(1962) efetuou uma revisão bibliográfica dos
conhecimentos até então existentes, mostrando que deviam representar,
de forma geral,
um pavimento detritico recobrindo camadas
de solos desenvolvidos sÔbre uma topografia
antecedente muito próxima à atual, sob um
clima e sistema de drenagem exorreica intermitente,
muito. semelhantes
às imperantes
atualmente
no Nordeste Brasileiro.
Porém, o estudo sistemático e regional
dêsses materiais de superfície só muito recentemente foi empreendido pelos pesquisadores brasileiros.
Um dos trabalhos pioneiros é, sem dúvida, o de Christofoletti e Queiroz Netto (1966) sôbre a Serra de Santana,
Estado de São Paulo apresentado ao Congresso de Geologia de 1960; verificaram àqueles
autores que, recobrindo extensa área da Serra de Santana, ocorriam sedimentos não estratificados,
de profundidade
variável, com
freqUentes cascalheiras basais; interpretaram
tais depósitos como o resultado de um processo de pedimentação
em clima semiárido,
terciário ou posterior.
Em área vizinha, englobando a cidade de
Rio Claro, Bjornberg e colaboradores
(1964)
verificaram a ocorrência de extensas formações superficiais arenosas capeando os espigões, e contendo vegetais fósseis, possivelmente cenozóicas, confirmando assim observações anteriores de Mezzalira (1964). Prosseguindo em seus trabalhos, e estentendo a
área de estudos para grande porção da depressão periférica paulista, Bjornberg e Landim (1966) observaram a extensão ocupada
por êsses sedimentos, aos quais sugeriram o
nome de formação Rio Cla'ro, local onde pela
primeira vez foram definidos. As características estudadas permitiram aos autores verificar certa semelhança com a formação Botucatú, porém valôres mais elevados da mediana e das frações grosseiras indicariam um
agente de maior competência para seu transporte. Sua deposição ter-se-ia verificado obedecendo à uma drenagem com traçado bastante semelhante ao atual e sob clima semi-árido, confirmando assim as considerações de
Ab'Saber, descri~as acima. A constância do
aparecimento
de certos níveis topográficos,
dos quais o mais extenso na cota aproximada
dos 600 m e onde se encontraria a formação
Rio Claro, sugeriu àqueles autores a possibilidade de ocorrência de uma sucesssão de
ciclos de erosão e deposição, ligados à modificações climáticas sucessivas de umidade e
aridez.

.
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Os trabalhos de maior detalhe a resptito
das superfícies aplainadas e dos depósitos correlatos de sedimentos modernos são os de .Bigarella e colaboradores
(1965). Estabeleceram tentativamente
uma interpretação
de
superfícies
pediplanadas,
desde o cretáceo-eoceno até o quaternário, sendo que a partir
do pediplano Pdl, o mais. recente, teriam se
desenvolvido três superfícies pedimentares re-cobertas por sedimentos análogos aos estudados

por

Christofoletti

& Queiroz

Netto'

e

Bjornberg.
Segundo aquêles autores, essas
superfícies aplainadas e os sedimentos correspondentes poderiam ser encontrados em quase todo o território nacional.
A definição e o melhor conhecimento
dessas formações superficiais tem propiciado
uma melhor interpretação
das cartas geoló.gicas. Wohlers (1964) ao descrever o cenozóico para a legenda do mapa geológico do
Estado de São Paulo, poude assinalar a ocorrência de extensas áreas recobertas por formações dessa época, que anteriormente
eram
confundidas com as subjacentes.
MezzaJira,
na legenda descritiva das fôlhas geológicas
de Piracicaba e São Carlos (1965), assinala
a existência dêsses depósitos superficiais, colocando-os tentativamente
no pleistoceno, 'e
separando-os definitivamente
tanto da forma.

-

ção Corumbataí como -Botucatú e, também, do
Grupo Baurú.
Estudos de detalhe na área de Campinas
vem sendo realizados pelo Instituto Agronômico há longo tempo. O primeiro trabalho
global deve-se a Gutmans, que preparou o
mapa geológico do município em 1940. Mais
recentemente, Melfi e Bittencourt (1962), efetuaram o mapeamento geológico do município através da fotointerpretação,
tendo então
observado a presença, a sudoeste da cidade,
de extensas áreas de material arenoso capeando os espigões, e apresentando
com freqüência no interior cascalheiras
de espessura e
continuidade variáveis.
Em prosseguimento
à essas pesquisas,
foram apresentadas no XX Congresso de Geologia, em Vitória - E. S., as primeiras observações a respeito dÓ problema (Melfi e
outros) (1966): «os sedimentos de origem glacial são capeados extensivamente,
nas partes
altas do relêvo, por um material mais recente, de origem pedimentar, o mesmo ocorrendo no pré-<?ambreano, porém de maneira mais
restríta».
Por outro lado, «as características
observadas, tais como a exsitência de linhas
de seixos e cascalheiras, mal selecionamento
do material de recobrimento, permitem supor

ao
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tretar-se de vasta superfície de pedimentação,
que provàvelmente
ter-se-ia desenvolvido indiferentemente
sôbre as formações paleozóicas e pré-cambrianas~.
Pesqulsando com maior detalhe em parte da área anteriormente
referida, foi possível efetuar um certo número de observações
que são relatadas neste trabalho. Essa área
fôra escolhida em face de sua proximidade da
cidade de Campinas, o que possibilitava um
cqntrôle de campo minucioso; além disso, ela
engloba o espigão mais alto da área, situado
aproximadamente
a 700 m, e que aparece no
canto NE do mapa apresentado.

2 -

.

damento e textura' superficial dos grãos. foram efetuados na fração moda! 1,4-%. Análise mineralógica sumária, com separação de
leves e pesados, foi efetuada paralelamente.

S-

S.1 -

A delimitação
preliminar
da extensão
ocupada pelos sedimentos
néo-cenozóicos,
bem
como das formações
paleozóicas
e pré-cambrianas,
foi feita por por fotointerpretação,
utilizando-se
as fotografias
aéreas do recobrimento do Estado
de São Paulo pertencentes'
ao Instituto
Agronômico
do Estado
(1962).
Foi também
construído
um mosaico não controlado
na escala das fotografias,
aproximadamente1:27
. 000, onde foram transpostas
as
observações
efetuadas
nos pares
estereoscópicos.
Os trabalhos
de campo co"nstaram do contrôle da fotointerpretação,
acompanhado
da
altimetria
do maior número possível dos contatos visíveis,
além de cotar Os pontos mais
altos
dos espigões
existente
na área.
Foi
possivel,
então, construir
seções transversais,
mostrando
as relações
entre os diversos
niveis de erosão, definidos
anteriormente,
e as
formações
geológicas
sotopostas.
Outro contrôle
de campo, feito simultâneamente,
referiu-se
à interpretação
fotopedológica.
Observou-se
que, via de regra,
os
contatos
entre as unidades
pedológicas
e suas
associações,
ao nível de grande
grupo,
coincidiam com os contatos
litológicos.
foram

coletados

alguns

per-

fis de solo, desenvolvidos
sôbre os sedimentos néo-cenozóicos,
bem como algumas
amostras da base das formações
arenosas
superficiais,
que permitiram
uma melhor
definição do material
em estudo.
Foram efetuadas
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análises granul.ométricas (1) por peneiramento para as frações grosseiras e pelo método
de Robinson por pipetagem para as finas, separando-se em classes de Wentworth.
Os resultados foram coligidos em tabelas, tendo sido construídas curvas cumuláticas, em escala
de probabilidade.
Exames morfoscópicos sumários, constando da definição do arredon-

MATERIAL E M:&TODO

A área estudada
situa-se
entre
os meridianos
47.05'00"
e 47915'00' WG e paralelos
22'52'30" e 23902'30" S, cobrindo cêrca de 220
km2.

.Finalmente,

BRASILEIRO
.

CARACTERtSTICAS GERAIS
DA REGIAO
Relêvo; IUdrografia e Vegetação

O vale do rio Capivari, a leste da estrada Campinas-Itú,
demarca a grosso modo o
contato entre o' embasamento
cristalino e a
bacia sedimentar; na realidade, como é possív.el ver no mapa, rochas do pré-cambriano
aparecem em ambas as margens daquele rio,
porém na margem esquerda o contato com
as formações sedimentares mantêm-se em direção grosseiramente
paralela
e próxiina
àquele curso fluvial.
A pequena parcela da área que apresenta rochas do embasamento cristalino mostra
feições bastante
características:
a rêde de
drenagem tende a estabelecer um padrão retangular,
refletindo as direções estruturais
próprias àquelas formações. Além da densidade bastante grande da rêde de drenagem,
chama a atenção o fato de que os cursos
d'água são bastante encaixados, com cabeceiras de erosão normalmente ravinadas, vertentes curtas e de declividade pronunciada.
1I:sses aspectos indicam a presença, confirmada
no campo, de materiais de baixa permeabilidade, com textura nunca abaixo de areno-barrenta, que não permitem a penetração fácil das águas de chuva.
A bacia sedimentar mostra características diferentes de modo geral, a maior parte
dos espigões é ocupada pelos sedimentos néo-cenozóicos, enquanto que nas encostas, a
partir geralmente da cota 620 m, começam a
aflorar os siltitos, arenitos e argilitos do
carbonifero. A sudoeste do mapa há um pre(1)

As análises
granulométrlcas
foram
efetuadas
por Neusa Lulza Kock. bolsista
da FAPESP,
no laboratório
de Geomorfologia
e Pedologia,
do Instituto
de Geografia.
USP.
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dominio desta última formação, ficando o néo-cenozóico restrito a pequenas porções dos
espigões.
A rêde de drenagem mostra de modo geral, feição dendrítica, refletindo
a posição
sub-horizontal
dos estratos subjacentes
das
formações carboniferas.
Nas áreas onde predomina a cobertura
sedimentar néo-cenozóica, a rêde é pouco densa, os cursos d'água são longos, com cabeceiras de erosão pouco ravinadas; as vertentes
são longas, com declividade pouco acentuada,
e os rios apresentam pouco' ou nenhum encaixamento.
1tsses aspectos denotam a grande permeabilidade
do material
sedimentar
néo-cenozóico, e sua espessura relativamente
pequena, denunciada também pela posição freqUente das nascentes e cabeceiras de erosão,
no contacto com as formações carboniferas.
Nas áreas onde dominam os sedimentos
carboniferos a rêde de drenagem é mais densa, os cursos d'água secundários são curtos
e bastante encaixados, com cabeceiras de erosão abertas e ravinadas; as encostas são curtas e mais abruptas, dando feição mais recortada ao relêvo.
O exame da vegetação e da ocupação do
solo pelo homem oferece mais elementos para a definição dessas áreas. No pré-cambriano observam-se sinais de cultivo mais intenso, com parcelas recentemente
trabalhadas

J. P. QUEIROZ

e NAKASHIMA

por máquinas agrícolas, e grande densidade
de habitações rurais. As formações sedimentares do carbonifero, também apresentam sinais de cultivo, porém em menor intensidade,
podendo-se notar, em algumas partes, sinais
de cultura perenes de frutiferas.
Já os sedimentos néo-cenozóicos na bacia sedimentar,
apresentam-se freqUentemente revestidos de
sua vegetação natural, o cerrado cujas feições mais características
são encontradas nas
proximidades do Aeroporto de Viracopos.
.

Tanto o exame das fotografias
aéreas,
como o reconhecimento
de campo permitiu
constatar a presença de níveis escalonados,
em direção ao vale do Rio Capivari (fig. 1).
O trêvo da Via Anhanguera, que dá acesso a
cidade de Campinas, acha-se situado no ponto mais elevado da área a pouco mais de
700 m de altitude. 1tsse nível apresenta pequena continuidade para este e noroeste, fora do mapa.
Dêsse nível superior passa-se, por uma
quebra de gradiente nit~da, para outro situado geralmente entre 640 e 660 m de altitude,
que se estende dos dois lados do rio Capivarí,
domina amplamente a região e confere o aspecto de vasta superfície aplainada ao observador. Nos arredores do Aeroporto de Viracopos encontramos a altitude mais elevada,
fora do trêvo e que atinge 680-690 m.
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Fig. 1 - Corte hipotético E-W, mostrando a seqÜência "geológica, bem como a relaç§.o
entre os elementos da paisagem e a nomenclatura proposta por Ruhe, onde 1 - up-Iandõ
pedlment foot-slope.
2
pediment back slope e 3
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,Seção transversal
P -

do vale do Rio Capivar!,

vedlmento,

nivel

Balizando
O vale do rio Capivari,
aparecem dois niveis de terraços,
um situado
a
8 m acima do nível atual da várzea
e outro
a cêrca de 30 m, assinalados
no mapa e na
figura 2 como T 1 e T respectivamente.
~s2'
ses dois níveis
de terraços
são comuns
às
três feições distintas
da paisagem,
definidas
acima, e tem expressão
também
nos afluen,

tes do referido

rio, bem como no vale do rio

Capivari-Mirím.

8.2 -

As Formações Geológicas
e os Solos

Não houve maior preocupação pelo estudo detalhado do pré-cambriano,
na área em
questão, já que o interêsse da pesquisa estava centralizado
na definição do néo-cenozóíco.
Sumàriamente
caracteriza-se
pela presença de vários tipos de gnaisses: biotíticos,
anfiboliticos etc, com direções de xistosidade
N30E dominante, refletida pela rêde de drenagem na parte leste do mapa. Os tipos de
solo dominantes são os podzólicos vermelho-amarelo orta e, secundàriamente,
as latassalos vermelho-amarela
orto.
Capeando as espigões da bacia sedimentar, aparece o sedimentO' néo-cenozóica, com
espessura variável, desde centímetros até metras, friável, colaraçãa uniforme, sem outra
estratificação além da decocrente de ações pedológicas. A presença de seixos maiores de
2 mm, raramente
centimétricos, cuja quantidade para efeib de análise é desprezível e a
de 10 a 20% de argila levara, quando das

2: Tl

e T2 -

segundo

a direção

A-B, onde

terraços.

primeiras abservações, a definir êsses sedimentas cama «um material incoerente, mal
selecianado, desde areia grassa até argila e
sem estratificação
visível» (Melfí e autras,
1966) .
Sôbre as sedimentas néa-cenazóicas
desenvalvem-se duas unidades de saio, cujo recanhecimento auxiliau sobremaneira
a trabalhO' de mapeamento: Latossalo vermelha amarelo fase arenosa e Latassola vermelho amarela-HÚInica.
Latossola vermelha amarela - fase arenosa: aparece sôbre relêvo andulada, de declividades fracas, apresenta grande profundidade, drenagem interna muita baa a excessiva, vegetação de cerrada au campo sujo e
campa limpa, e a seguinte seqUência de horizantes:
All -

A3

-

O a 20 (40) cm - bruna (10 YR 4/3 a
7.5 YR 4/2), arenaso, estrutura
granular a sub-angular,
pequena, fraca,
passa gradualmente
pára
20 (40) a 50 (100) - bruna farte a
vermelha amarelada (5 YR 4/6 a 7,5
YR 5/6), arenaso, estrutura
maciça,
porosa, desfaz em blacas subangulares pequenas, fraca, passa gradual au
difusamente para
50 (100)

B21

te mais avermelhada
au amarelado,
textura e estrutura semelhantes, passa difusamente para
70 (130) a 180 (200) cm - vermelha
amarelada (5 YR 5/8 a 7,5 YR 6/8),
arenasa, estrutura semelhante à anteriar, passa difusamente para

-

a 70 (130)

cm

- ligeiramen-
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180 (200) a 250 (300) cm
tura e estrutura
semelhantes,
fusamente
para
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o horizonte superficial com teor ligeiramente
mais elevado de areia. :l!:sse fato, já constatado anteriormente
na Serra de Santana
(Queiroz Netto
1962), pode ser imputado
às ações pedogenéticas posteriores à deposi-.
ção dos sedimentos. O perfil 2, correspondente ao latossol0 húmico, diferencia-se dos demais pelos teores mais elevados de argila, enquanto o perfil 3 apresenta-se
ligeiramente
enriquecido em areia grossa.

côr, texpassa

di-

amarelo avermelhado
250 (300)
(5 YR 6/8 a 7,5 YR 6/8),
maciça
porosa,
desfaz
em subangular
média,
fraca.

+ -

Latossolo vermelho amarelo húmico
na área de ocorrência os espigões são mais
amplos, com superfície cimeira pràticamente
plana; são profundos, com drenagem interna
muito boa a excessiva, matéria orgânica distribuída em grande extensão do perfil, conferindo a êste tom brunado que passam gradualmente a vermelho; apresentam vegetação
de cerrado tipica e a seguinte seqüência de
horizontes:
Ai

-

O a 60

(70)

cm

-

bruno-amarelado

escuro a bruno escuro (10 YR 3/4 a 10
YR 4/4), fino areno barrento, estrutura em blocos subangulares, média, fraca a moderada, passa claramente para
AJ
60 (70) a 90 (lIO) cm
bruno a bruno escuro (7,5 YR 4/4), fino areno barrento, estrutura subangular média, moderada, passa gradualmente
para
90
(1I(»
a
130
(150)
cm
vermelho
Bi amarelado (5 YR 4/6) I fino areno argiloso, estrutura semelhante à anterior,
passa gradualmente
para.
130
(150)
a
250
(300)
cm - vermelho
B2 amarelado (5 YR 4/8), fino areno argiloso, estrutura semelhante à anterior,
passa difusamente
para
BJ
250 (300) a 400 cm - vermelho amarelado
(5 YR 5/8), textura
semelhante à anterior, estrutura maciça porosa que se desfaz em subangular média, tornando-se mais compacto entre
300-350 cm, onde se desfaz em subanguIar grossa a média, passando gradualmente para'
C - 400
cm
vermelho (2,5 YR 5/8),
apresenta maior quantidade de seixos,
às vêzes sob a forma de camadas mais
ou menos continuas, de pequena estrutura; é maciço e poroso.

-

-

-

-

As análises granulométricas
dos diversos
horizontes dos perfis coletados permitiram verificar a grande homogeneidade
textural do
material nas espessuras estudadas.
O perfil
1, coletado no trêvo da via Anhanguera, apresenta granulometria
pràticamente
constante
em tôda a sua extensão (figura 3) e exceto

GEOLOGIA

-

As análises granulométricas
(quadro 1 figo 4) permitiram 'constatar a grande concentração' de areia na fração 0,250-0,125 mm,
chegando algumas a apresentar cêrca de 50%
dO pêso nessa classe de tamanho.
Há uma
nítida rarefação em direção às classes finas,
porém com elevação nos teores de argila.
Os valôres da mediana (0,130 a 0,140 mm)
refletem a homogeneidade
do material,
da
mesma forma que os dois quartis
(0,08 e
0,200 mm); fazem excessão, como referimos
há pouco, o perfil do latossolo húmico com
valôres bem mais baixos, e o perfil 3 com
valôres mais elevados, indicando no primeiro
caso a presença de teores mais elevados de
argila, e, no segundo caso enriquecimento de
areia grossa.
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Fig. 3 - Distribuição granulométrlca
de algumas
camadas do perfil de solo Pt (Trêvo da Via
Anhanguera) em escala 10g-normaI.
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Fig. 5 Distribuição
granulométrica
de amostras coletadas abaixo do perfil P1, no contacto
do pedimento com os sedimentos glaciais, escala
log-normal.
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A presença de argila juntamente
com a
areia, nesses sedimentos fora explicada, f,anteriormente
(Christofo'etti
e Queiroz 1~66),
por um tipo de erosão e deposição em c~ima
semiárido, capazes de transportar
e sediIpentar tôdas as classes de tamanho. No entanto, em trabalho efetuado no Congo, De. Lenheer e outros (1952) indicam a possibi~idade de uma origem pedogenética para presença dessa fração fina, pela alteração dos, minerais primários
existentes,
principalmente
micas.
Foi possivel também constatar que, em
alguns casos, as camadas de seixos que ocorrem a certa profundidade, não representariam
contatos do néo-cenozóicos com as form~ções
subjacentes. As amostras 84 (Quadro 1 e figo
5), coletadas abaixo e acima da camadé. de
seixos existente na base do perfil 1 no trêvo
da Via Anhanguera,
mostram
distribUição
granulométrica
semelhante e a moda situada
na fração 0,250-0,125 mm, representando
80 a
40% do material. Em outros locais o mesmo
fato foi observado.
Alguns resultados indicam que êsses sedimentos torna-se-iam mais
finos na base (amostras 8. - Fig. 5), a moda
passa para frações mais finas da areia. logo
acima de 0,016 mm, mas o mdice só indi6aria
menor selecionamento do material.
O exame zm>rfoscópico à lupa binocular
permitiu constatar a presença dominante de
grãos angulosos, com pouco ou ~enhum sinal
de usura, ao lado de diminuta quantidade. com
grau de arredondamento
não superior a 0,5-06, na escala de Krumbein & 810ss. A textura superficial dos primeiros é lisa e bri)hante, sendo freqUente a presença de grãos estriados, sugerindo quebramento
intenso; enquanto que os segundos são lisos e fôscos.
Os angulosos correspondem, na maior parte, à categoria dos sacaroides de Bigairella
e outros (1955), aparecendo subsidiàriamente
os mamelonares.
Os trabalhos anteriores de Bittencourt
e
Melfi (1962) e de Melfi e outros (1966) definiram o carbonifero como composto de materiais de textura desde arenosa até argilosa.
Observações mais detalhadas permitiram
constatar a presença de um arenito finó, de
estratificação
cruzada, coloração variando de
rosa a cinza clara, podendo conter em alguns
estratos grande quantidade
de seixos tipo
«dreikanter». 1i:sse arenito aparece conspicuamente nas proximidades
do trê.vo da via
Anhanguera,
atingindo cotas bastante elevadas,. cêrca de 680 m de altitude, logo abaixo
dos sedimentos néo-cenozóicos.

ANAIS

68'

DO XXI

CONGRESSO

BRASILEIRO

São mais comuns, no entanto, siltitos

,

a~arelos
ou avermelhados,
enriquecidos ora
enil. argila ora em areia fina, com estratüicaçã
plano-paralela
evidente, algumas vêzes
m strando pertubações que leva suspeitar infI ,ência tectônica.

1

! 1i:sses aspectos, de per si, permitem disti~guir no campo os sedimentos néo-cenozóicO$ dos carbonüeros.
Além disso, duas unida?es de solo, totalmente diversos dos anterio!res, auxiliam a distinção e mapeamento,
da$ áreas de ocorrência dos dois sedimentos:
i Podzólico vermelho amarelo, variação Pira~icaba:
formado sôbre siltitos, aparecem
e relêvo ma iS acidentado, de encostas com
de lividade de 5 a 10.%, apresentam profundi ade média a pequena, abaixo. de 1,50.m, com
fr üente mosqueamento em profundidade indidflndo drenagem
moderada;
a vegetação
malis comum, hoje em dia, é de gramineas,
se4do ainda os solos mais intensamente
cultiViftdos da área sedimentar em estudo. Aprese1tam a seguinte seqüência de horizontes:

Litossolo

DE GEOLOGIA

sôbre siltito ou arenito

fino

-

aparecem
geralmente
nas quebras de gradiente das vertentes
e naquelas
de declividade
mais acentuada.
São solos rasos,
cia de horizontes:

com

a seguinte

seqüên-

C -

Q. a 15 (25) cm
- bruno acinzentado
escuro (10. YR 4/2), fino arenoso, fino
areno barrento, limoso e liino barrento,
estrutura
subangular
fina, moderada,
passa abruptamente
para
15 (25) cm + - siltito ou arenito fino.

4-

INTERPRETAÇAO DOS RESULTADOS

A -

,

~

,

i
Al

o.a 10. (15) cm ---, bruno a bruno esi - curo
(10. YR 4/3 a 5/3), fino arenoso,

A2i -

Bl

-

estrutura
subangular fina, moderada,
passa abruptamente
para
10. (15) a 30. (40.) cm - bruno amarelado (10. YR 5/4 a 5/6), fino arenoso,
estrutura subanguIar fina, fraca, passa abruptamente
para

30. (40.) a 50 (60.) cm -

bruno ama-

relado (10. YR 5/6 a 5/8), limo barrento, estrutura
subangular
fina a
média, moderada, passa claramente
B21i -

50. (60.) a 80. (90.) cm -

amarelo bru-

nado (10. YR 6/8), limo barrento, a
limo argiloso, estrutura
subangular
média, moderada a forte, apresentando cerosidade incipiente recobrindo os
agregados, passa claramente para
B22 .

Ba -

C

-

80. (90.) a 120. (150.) cm -

amarelo

avermelhado (7,5 YR 6/8), textura e
estrutura semelhante ao anterior, passa gradualmente
para
120. (150.) a 150. (160.) cm - amarelo
avermelhado (5 YR 6/8), menos argiloso, estrutura subangular fina a niédia, passa claramente para

+ - siltito de côres
variegadas, avermelhado e amarelado,
apresentando comumente fratura conchoidal e também formando plaquetas.
150. (160.) cm

Duas constlitações devem ser ressaltadas,
de inicio: a 'primeira diz respeito à extensão
considerável ocupada pelos sedimentos néo-cenozóicos, na área em estudo, a segunda diz
respeito à grande homogeneidade das caracteristicas
morfológicas,
granulométricas
e
morfoscópicas
do material constituinte.
As
análises granulométricas,
permitiram
confirmar essa homogeneidade do material em tôda
a espessura dos perfis do solo, fato êsse constatados
anteriormente
por Queiroz Netto
(1962) e Christofoletti e Queiroz Netto (1966)
na Serra de Santana.
A distribuição granulométrica
e alguns
vàlôres notáveis da análise estatistica
são
muito semelhante aos resultados apresentados
por vários autores que estudaram sedimentos
recentes em São Paulo: a moda situa-se dentro dos padrões definidos dos Christofoletti
e Queiroz (1966) para a Serra de Santana, e
por Bjornberg
(1965) para sedimentos néo-cenozóicos da depressão periférica paulista;
as medianas acham-se pouco abaixo dos valôres encontrados pelos primeiros autores, mas
dentro dos limites de variação dos apresentados por Bjornberg.
O exame da textura superficial e arredondamento dos grãos indica ação pequena, ou a
inexistência de ação abrasiva durante o transporte e deposição. A grande predominância
de grãos angulosos, sacaroides e mamelonares, indicaria ter sido o transporte muito curto ou mesmo violento, pois é possivel que as
feições apresentadas
pelos grãos seja conseqüência parcial ou total de choques violentos
durante o transporte.
A presença de pequena quantidade de' grãos apresentando arredondamento e textura superficial característicos
de material mais viajado, denotaria
contribuição de sedimentos anteriores que apresen-

111r1r!!
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tava êsses aspectos.
A análise
mineral6gica,
-que revelou
predominância
de turrnalina
e
zirconita
bem arredondados
na fração pesada
transparente,
reforça
a hip6tese
de contribuição de sedimentos
p.ré-existentes.
Bjornberg
(1965) verificara
que, em área contigua
à estudada, havia contribuição
de arenito Botucatú nos sedimentos
néo-cenozóicos,
que crescia
de este para oeste, o que, nos levou a supor
mesma origem para os sédimentos
aqui focalizados.
Por outro lado a grande
quantidade
ilmenita)
de minerais opacos (magnetita
denota
contribuição
de rochas basálticas
na
formação
do néo-cenozóicos.

+

Do exposto,
tudo indica ter sido grande
a extensão
alcançada
pelos fenômenos
de sedimentação
recente,
constituindo
a área de
Campinas
um prolongamento
daquela, estudada em detalhe por outros autores.
:msses sedimentos,
colocados
tentativamente
no néo-cenoz6ico,
apresentam
grande
homogeneidade em tôdas as parcelas
da depressão
periférica
paulista
onde foi encontrado,
com espessura
variável
que pode alcançar
em certos
casos, muito metros.
J!: de se sUpor que, para
que tal evento se manifestasse
na extensão
e
espessura
reconhecidos,
fôsse necessário
um
tempo bastante
prolongado
e, sobretudo,
que
durante
tôda a sua vigência
o mecanismo
de
transporte
e deposição
permanecesse
constante, afim de transmitir
a todo o material
a
homogeneidade
que lhe é caracteristica.
Sôbre o mecanismo
que presidiu
essa deposição pouco se sabe. O estudo dos diversos
niveis assinalados
anteriormente
provàvelmente trará
alguma
luz à matéria.
Penteado
(1965) definiu, em Rio Claro, a presença
de
três niveis de pedimentos,
o mais elevado aparecendo
aproximadamente
a 615 m de altitude. Relacionamos
êsse nível àquele definido
anteriormente
por
Bjornberg
e Gandolfi
(19M), que abrange
vasta extensão
entre Rio
Claro e a Serra de Santana
e é recoberto
por
sedimentos
néo-cenozóicos,
bem como ao pediplano Pd1 de Bigarella
e outros (1965), que
teria sido elaborado
no pleistoceno,
juntamente com a deposição
dos sedimentos
P de ori3'
gem pedimentar.
J!: possível
que, na área em estudo,
os
dois níveis superiores
de 720 e 640 m pertençam ao ciclo de erosão proposto
pelos citados autores.
J!: mais ou menos fora de dúvida
a origem
pedimentar
dêsse material,
porém
não se pode afirmar
ain.da terem sido originados aqueles doís niveis por dois ciclos sucessivos
de pedimentação,
como leva a acre-

I

ditar aquela diferença de cota e a nitida ' uebra de gradiente encontrada no trêvo da ~via
Anhanguera;
é possivel, que o nivel infe:'or,
de 640 m, represente uma reelaboração ~
rosterior da supex;.ficie pedimentar pelo val~ do
rio Capivari que, ao que tudo indica, se1pre
estêve estabelecido
na direção que 01upa
,

atualmente.

;

Após à elaboração dêsses dois niveis ; extensos, novos ciclos de erosão, de caract: risticas diversas, conferiram à paisagem n, vos
aspectos, com o aprofundamento
do vaI"1 do
rio Capivari, o dissecamento gradual dai, superficie pedimentar nas suas bordas, e ~parecimento dos niveis de terraços, dos ° ~ais
dois estão assinalados no mapa, e que r Jpresentariam o balisamento mais nitido do purso em tempos pretéritos, mostrando sua iPerman&ncia nas mesmas direções que as at. ais.
Na fase atual dos nossos conhecime, tos,
propomos uma hipótese de trabalho par~ reconstituir a evolução da paisagem, até n~ssos
dias. Essa' hipótese fói inspirada em sug~tão
apresentada
por Ruhe (1960) para a
notos
minação
e definição
dos diversos
elem
.

t
'
'

do relêvo,
desnudação.

formados
Na

por agentes
esquematização

subaére
prop

/3 de

sta,

como se observa no exame da figura 1,

'

ro-

curamos situar a área em estudo tant ' em
"lação
à, oo,,'v.i,
fon'"
fomoc.'oro
material, quanto à sua posição na paia gem

! ..
;

pretérita.

I'

Como mostra a figura 1, supomos q~e a
fonte fornecedora de materiais para a Pedímentação, que funcionava ao mesmo t~mpo
corno «terras altas» (<<upland»), estaria ~ocalizada bem a leste,. aproximadamente
n~ ~ltura das atuais Serras de Cabras e C~als,
cujas altitudes chegam a alcançar 1. ooj)I m.
Aproximadamente
tôdl,l. a faixa do pré-~ambriano existente entre aquelas serras i: e o
atual limite da bacia sedimentar, «pedijnento de encosta em recuo» (<<pediment B~ckslope» ) , uma espécie do plano inClinad9 por
onde foi possível o transporte dos sedime~tos.
Finalmente, a área abrangida pelo map~ estaria no que se denominaria «pedimen~p de
sopé de encosta» (<<pediment footslope» )1. onde teria ocorrido a maior parte da dep ~içãO
do material.
já referidas,

Pelas ações erosivas poster ores,
o «pedimento
das encosta, ~ em

recuo» teria
funcionando

sido quase
atualmente

altitudes análogas
encosta». .

totalmente
elimirado,
como um nivel de

ao «pedimento

I' de
de s0tlé
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PALINOMORFOS DO POÇO Nst-l-ES
BACIA DO ESPíRITO SANTO
Por
S. P. REGALI

MARILIA

RESUMO
Foram
estabeleci das a idade e a seção pallnológica preliminar
para os sedimentos
do poço Nst-l-ES.
Sem revisão
de dados.
foi tentada
uma
correlação
com os poços CBst-l-ES
e Bmst-I-ES.
(lS tipos foram
descritos
mas. por falta
de literatura
e comparação
direta
com tipos
de outras
bacias de mesma
idade.
foi usado o "Short hand
code" para deflni-los.
Foi elaborada
uma reconstltuição
de ambiente
na seção marinha
pela relação esporos/mlcroplâncton.
Fjzeram-se
necessários
alguns comentários
sObre o paleoclima
e a paleomlcroflora
da re~lão.

INTRODUÇAO
primeiro estabelecimento da seção. da

bacia° do Espirito Santo foi feita por MUller
em 1961, quando foram perfurados os poços
CBst-l-ES e Bmst-l-ES. Entretanto as seções
apresentaram-se
pobres em palinomorfos e
pouco destacadas talvez pela falta de boa
amostragem. A perfuração do Nst-l-ES proporcionou melhor estudo dêsses palinomorfos.
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PREPARAÇAO
E ANALISE
DAS ,A;.~OSTRAS

Tôdas as amostras preparadas são de folhelho cinza escu.ro, alguns bem calciferos. As

i
amostras de idade terciária foram trat~da.'I
com água oxigenada em fase de oXidaçãp.
1 - Foram tomadas 5 galO
g de ;inaterial em pequenos fragmentos.
i
com HCI 30% em Çáp2 - Tratamento
sulas plásticas de aproximadamente
10 c~ de
altura, até que a reação termine a frio el,de-

pois a quente, em banho-maria.

,

3 - Lavagem em água destilada a~é 4
vê.zes com tempo de decantação de 30 min~tos.
4 - Tratamento com HF, a quente [,por
20 minutos com um pouco de HCl 30o/tj,na
mistura.
i
com água oxigenada ou
5 - Tratamento
por HN03 concentrado, a quente, até q~e a
solução passe da. côr cinza a castanha.
:.

6-

Lavagem com água

destilada

i.

até

que o odor de HN03 desapareça, com útnpo
de decantação de 30 minutos.
I
Uma gõta do resíduo foi colocada spbre
um pequeno cubo de gelatina glicerinada~ esquentada e misturada sôbre a lâmina, ~ecebendo depois uma laminula e posta a ~ecar
para ser analisada.
;
Quando o resultado da análise com /lIma
lâmina não foi satisfatório
foram contl/ldas
duas ou. três lâminas adicionais.
iI
Além de pólen e esporos foram cont~dos
os Hystrichosphaerideos,
Dinoflagelados, !Scolecodontes, restos quitinosos de Microfo~miniferos além de outros Incertae sedis. i
Os resultados da contagem foram [,postos em tabela onde:

lmm _
2~m
3mm
4mm
5mm
10mm

1
2
4
7
10

grão
a 3 grãos
a 6 grãos
a 9 grãos
a 20 grãos
.
20
grãos
>
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nhos 11 (1056,7-1058,5 m), 12 '(1120,9-1124,4),
13 (1175,7-1180,7) e 14 (1238,3-1242,3). No
testemunho n. 11 (1056,7-105~,5 m), aparece
um tipo poliplicado nOvo, bem caracterlstico
(Gn-181, com projeções globulares nos pOlos,
ainda não assinalados em nenhum poço das
bacias cretâceas
brasileiras.
Provàvelmente
X ,1000.
j
serâ tipo bom para subdivisão da zona. O tesZONEAMENTO
PALINOLOGICO
temunho n. 13 (1175,7-1180,7 m) é caracterizado por uma zona ecológica de associação
i A seção examinada corresponde às zo- Hystric/Dinoflagelados, com tipos variados e
na~1 P4-p-l, tl-p-49, CaP6-sp-l, 11 parte infe--.' novos.
ri0i , 111, parte superior, IV parte inferior,
O testemunho
n. 14 (1238,3-1242,3 m)
z01a 4 e zona 6 (fig. 1).
apresenta
um grão I-p-7 semelhante
aos
!
I-p-7 do cretâceo da bacia de Barreirinhas,
Zona P4-p-l - definida pelo tipo P4-p-l;
também assinalado no cretâceo da bacia de
be~ 'i representada
nos testemunhos
7 (821,5Sergi~e.
Idade:
Coniaciano/Turoniano/
AI-82W,5m), 8 (868,6-873,6m)
e 9 (921,8-926,8m),
biano.
A análise
palinológica
foi feita em um
!I
mi~roscóPiO
Reichert
com aumento
de até
X l,2000.
foram
batidas
com
,I As microfotografias
unj,a mâquina
Kodak,
em filme
de 35 mm
de X 500 e
12~ ASA, ORWO, com aumentos

'

.

;1

faV1Precendo uma subdivisão
em três partes.
chamada'
superior
onde. o tipo
A i'parte
Poc; mp-l é muito freqüente;.
a parte
média
car cterizada
pela abundância
de Hystric
~
uma zona
33..! O tipo Hystric
- 33 indicaria
ii

Zona 2, parte inferior
- zona de grande distribuição
geogrâfica
que merece estudo
pormenorizado;
determinada
sõmente
em dois
n. 24 (1946,8-1949,8m)
e 26
testemunhos
(2000,0-2002,Om)
pela grande
quantidade
de
Op-st-l,
pobre em tipos
e sem subdivisão.
Idade: Aptiano.

-

-

ou ~ivel ecológico. Entretanto, desqe que apareçj/. sempre na mesma posição estratigrâfica !~erâ vâlido e de importância
no zoneame~to; a parte inferior caracterizada pela boa
qua!htidade de tipos bem marcantes de tricOI~orados ornamentad:Js.
IA zona P4-p-1 aparece também com boa
.1
esp~ssura (+ de 1000 m) no poço Iast-l-SE
ma.$ sem subdivisão, sem caracterlsticas
marcan~es, em ambiente marinho sem variações
e c(mtém uma espécie
de Azolla, Azollá. ge.

Zona 8, parte superior
- bem representada
nos testemunhos
27 (2026,0-2030,lm).
28 (2030,1-2033,lm),
32 (2050,9-2056,9m),
33
(2056,9-2062,9m),
34
(2062,9-2068,9m),
36
(2074,9-2078,3m),
37
(2078,3-2081,9m),
38
(2081,8-2087,8 m),
40 (2093,8-2099,8 m),
46
(2529,2-2533,9m)
e, em amostra
de calha, no
intervalo
2610-2700 m.

1

ne+na
provàvelmente,
na parte inferior.
A
determinada
p')r foraminiferos
plantOida
nic.
foi Terciârio
inferior,
Eoceno/Paleoceno ' or Troelsen,
1962. O mesmo
tipo
de
Az Ia foi encontrado
no poço NBst-l-Ba,
baem seçã') deterniinada
como
cia !~o Almada,
Zon~ T1-p-49, datada
por foraminiferos
plan1965 - como MaestrichtOnifos - Troelsen,
tianP/Campaniano.
No poço Nst-1-ES,
o tipo
Azo~ia não aparece,
donde se presume
que a
presente
deve ser estratigràficamente
seç'
mai, alta. Pr:>vàvelmente
êste poço oferecem
valitsos
dados para estudo refinado
da zona

Tipo V-sm-101 muito freqüente a abundante o qual caracteriza tõda a zona 111. Ida.
de: Aptiano.

'

!

'1
P4-II!-1
e poderâ
Iast~I-SE.

ser

correlacionado'

com

logo
Zona 4 superior - determinada
(2923,6-2928,7 m) com a mesma caracteristica, isto é, ausência de tipos da zona III e
ausência de dissacados (V-Di-2) da seção do
Recõncavo. Zona pobre em tipos que necessita estudos mais detalhados. Idade: Aptiano,
provàvelmente.

o

'Zona Tl-p-49 - definida pelo tipo Tl-p-49; determinada
pela presença
de um grão,
sõm~nte no testemunho n 10 (1000,0-1003,Om).
Idad~:; Cretâceo superior, Maestricht'an').
i!

i

-

-

determinada
logo
Zona 4 - superior
abaixo do testo n. 55 em amostras
de calha,
intervalo
2910/2970;
é o equivalente
em tempo da formação
Dhas Inferior
da bacia do
RecOncavo. O tipo Vitrelsporites
sp. (V-Di-l)
de nosso código
estâ presente
assim
como
V-Di-2 e G-sm-3.
Idade:
cretâceo
inferior:
<Wealden>.

definida pelo tipo
~ona CaPa-sp-l
CaP Jisp-l bem representado
nos testemu)

Zona 6

-

determinada

-

j!

"j

{lU

111

I!!

j"

1i 11I..1

III

I I II

desde a amostra

I _

I
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i

de calha 3030 m até o testo n9 63 (3370,0-3376,1 m) pelo tipo Op-sp-1 e grande quantidade de tricolpados lisos de pequeno tamanho,
sulcados lisos e alguns poliplicados.
PALEOECOLOGIA
Considerações

Gerais

bientais,

freqUentemente

são sõmente

gurança,

reconstituem-nas.

'
!'
OS
Em ambiente
marinho,
os organi
bentônicos são os que fornecem as melh' res
informações concernentes à sedimentaçã'
de
fuhdo enquanto que os planctônicos dão i in-

fo~'

f

de diatindas relativas .. llnh

praIa.

A Paleoecologia é o estudo das relações
entre os fósseis e os ambientes antigos. Nela,
não há a parte experimental, há sõmente deduções que baseiam-se em dados recentes onde

o . principio geológico «o presente é a chave
do passado» parece prevalecer. Em Paleoecologia consideram-se dois fatõres: o fisico e o
biológico.
Segundo Weller, o fator biológico é o
mais importante
porque «organismos geralmente são indices mais sensiveis às variações
de ambiente do que as caracteristicas
fisicas
de muitos sedimentos». Essas diferenças am-

I D A DE

ZONAS
PAU NO lÓGICAS

~...

I
Os Dinoflagelados
e os Hystrichosp~aerideos são as formas microplâ.nctônicas faia;
comuns em preparações palinológicas.
i'
A presença de microplâ.ncton associa~o aI
esporos geralmente indica condições de ~edi-mentação em água salobra a marinha e I~ornece d~dos sôbre a distância relativa d~ linha de praia.
I'
Deve-se considerar
sultados
sõmente
ambiente

que a obtenção d

J
!'

EspíRITO SANTO! JEQUITINHONHA
CARAVElAS

c,P, -sm
?

-------

PALEOCENO

----

CAMPANIANO

-

SANTONIANO
Ol CONIACIANO
---Ia! TURONIANO

------ALBIANO

CENOMANIANO

-----

APTlANO

----

Op-st-1
Inl
V-1m -1
Iml

nr
2

o

3 e 4

?
EQUIVALENTE

EQUIVALENTE

s.

6

CANDElAS E
ITAPARICA

CANDEI AS~f:

Fig.

' re--

palinológicos,
na maioria
das v'zes,.
é possivel
em sedimentos
finos
de'
redutor
(folhelhos
cinza esc ro).

MAESTRICH.
t

de

~

QUATERN~RIO
PLlOCENO
o
MIOCENO
11::
'c
Oll GOCENO
u
EOCENO

d~~ec-

tadas por pequenos organismos que, .comllse-

1
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é, a zana compreendida
a maré-baixa.
Os, restas
quitinasas

deverãa

de praia, ande a

erosãa
sãa elásticas

e as sedimentas

I

+PRESENTAÇAO
DOS RESULTADOS
!
A seçãa da Nst-1-ES
campreendida
entre
.os testemunhos
n. 7 (821,5-827,5 m) e n. 14
(1238,3-1242;3 m)
fai
cansiderada
marinha
pel~
determinaçãa
de micraplânctan,
nas
am~stras,
além de esparas. A fig 2-A, mastra
a rilaçãa
espara/micraplânctan
(a têrma geral ,~sporo, fai usada para indicar ambas, pó1enle esporas).
A apraximaçãa
para a linha
da seçãa, ind ica100f. o esparas, nas extremas
ria ,~nicia e fim de um cicIa marinha,
ista é,
um~ transgressãa
e uma regressãa.
iAs duas apraximações
da linha 100% micra~lânctan
sãa representativas
de explasões,
mait indicadaras
de «ótimas»
de ambiente
que de distância
da linha de praia.
'A parte média da seçãa apresenta apraxim~damente
a relaçãa
50% esporas
para
50%1 micraplânctan,
indicaçãa
de depasiçãa
em~mbiente
marinha
intermediária.

I

,

,

"

'

I

2-B apresenta
as, M icrafaraminiferas

,IA ,figo

gel
rid
dist
(12
ral

farnece dadas
~,' s ciaa qual
de praia. Nata-se
,

a relaçãa Dinaflae Hystrichasphae-

sôbre ambiente
e
que na testo n. 14
a relaçãa
Micrafaraminife+ Hystrichasphaerideas

8,3-1242,3 m)
,inaflageladas
apr xima-se de 1:1, antecedenda
uma fase
(tes
n. 13, 1175,7-1180,7 m) de explasãa
de
Din 'flageladas.
Essa explasãa
indicaria
condiçõ'
ótiInas de ambiente
cancardanda
cam
Tas h, McClure & Oftedahl,
1964 «Suprimenta
ade~uada'
de nutrientes
cama fósfara,
nitragênip e .outras substâncias
i~argânicas,
bem
cam~ «ótimas» de temperatura,
salinidade,
radiaç~es, circulação vertical de nutrientes, sãa
indi~adas,
na passada
gealógica,
pelas expIosões:lde micraplânctan «e também proximidade
da l~
de praia cancardanda
cam Upshaw,
1964J1 ande»
Dinaflageladas
sãa usualmente
em águas
rasas,
próximas
ma .' abundantes
de, 'raia,
salabras
e marinhas,
ricas em nu-

,

alé

:", ""'"tr~;

d

aua qu=tldad, deere~'

da linha de praia».
ps testemunhas
n. 12 (1120,9-1124,4 m),
n. i1 (1056,7-1058,5 m) e n. 10 (1000,0sedimentaçãa
em
-100*,0 m) representariam
amb~ente intermediária,
francamente
marinha, favarável a micrafaraminüeras.
De acôrda c,' m a literatura cansultada, micrafaraminífeIt s sãa mais abundantes em ambiente
maril/tha (mar aberta) da que em litaral, ista
.

t
',
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entre

a maré-alta

das

micrafaramini-

e

leras determinadas sãa de formas ratalóides,
exclusivamente.
Os testemunhas
n. 9 (921,8-926,8 m), n.
8

(868,6-873,6

m)

representariam

sedimenta-

mais prafundas,
calmas e mais distantes
da praia; a explasãa
de
Hystrichasphaerideas
na test n. 8 seria
indicaçãa de ambiente
«ótima»
para
êsse arganisma.
çãa

em

águas

marinhas

De acôrda cam Sarmienta,
1957 «Hystrichasphaerideos
parecem
prasperar
em prafundidades
intermediárias
da platafarma
cantinental e diminuir,
em quantidade,
em águas
mais rasas e mais prafundas».
1: de" MüIler,
1959, a apiniãa baseada
em estudas
de sedimentas recentes, que as águas prapicias para
Hystrichasphaerideas
devem ser limpas, calmas e quente (:!:: 36. C) e que farmas
de espinhas langos não vivem em águas mavimen-

tadas.

PALEOFLORA
Há três tipos bem distintas de flaras
seçãa campleta da Nst-1-Es
(fig. 3).

na

A primeira,
mais nava,
exclusivamente
angiaspérmica
(test n. 7 (821,5-827,5 m) a
n. 10 (1000,0-1003,0 m) é característica
para
Cretácea Superiar, parte superiar a Terciária; a segunda,
cansiderada
de transiçãa,
característica
para Cretáceo
Superiar,
parte inferiar; do testemunha
n. 11 (1056,7-1058,5 m)
aa test n. 14 (1238,3-1242,3 m) e a terceira,
predaminantemente
gimnospérmica,
caracteriza a Cretácea inferiar de nassas bacias, entre
QS ,testemunhas
n. 24 (1946,8-1949,8 m) e test
n. 63 (3370,0-3376,1 m).

Os representantes
das angiaspermas
encantradas são predominantemente
tricalpadas,
tricalporadas
e paliparadas .ornamentadas. Par
estudas feitas na fIara
recente
litorânea
da
Bahia e de acôrda cam a literatura,
as tipas
tricolpados e tricalparadas
seriam pravenientes de vegetação de mangue, de pântanas e
de dunas; as tipas de paliparadas,
geralmente
anemófilas,
paderiam
ter chegado
de área
mais distante
mas também
poderiam
chegar
das dunas próximas ,da praia; sãa grãas de
tamanha reduzida (15 a 20 micrans) que senda as últimas a sedimentar
padem ser transportadas
a langas distâncias,
tanta pelo venta quanta pela água. 1: bem freqüeilte
a presença de paliparadas
em sedimentos
brasileiras de mesma idade e mesma ambiente.

Palinomorfos
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CORRELACÃO ENTRE POÇOS DA BACIA DO ESPIRITO SANTO
(DADOS DE CBst-I-ES e Bmst-I- ES SEM REVISÃO)
Nst-I-ES
CBst-lES
Bmst-I-ES
Test.N! 16 - 729P- 735,Om
l~sI.N'7- 821,8 - 827,5m
,esLN! 8- 868,6
Test. N! 17 - 765,9- 771,9m
- 873,6m
esLNa9- 921,8- 926,8m

TesL N! 18 .

812p- 816,9m

- 1180,7m

Tesl. N! 19 -

876,76- 882,8m

reSLNS13. 1175,7
!
"

rfest.NI24 - 1946,8 - 1949,8m

Test.N'40 - 1519,0-

1525.lm

TeslN!43

1660,Om

.

-

1656.2

1230

-

1260 m

FIG.- 3
As Palmas
estão representadas
em boa
qu*ntidade
pela forma
sulcada
ornamentada
.s-J!~11.
!i A modificação
mais sensível da flora en'Co tra-se no test n" 11 (1056,7-1058,5 m) onde

ap recem os primeiro"

n" iC
ac 1'ita

i

operculados,

oouj."lnl.""

Classopol-

gi=""".nnJc.

.

1

pela maioria
dos autores;
êsses opercu~~dos indicam o inicio da flora intermediária~ a coexistência
angiospermas/gimnosperm+, caract~ristica
da parte inferior
do Cretá<i~o SuperIor.
;i Os operculados
originaram-se
ele árvores
,I
porte que formaram
uma vegetade iigrande
do Bra'Çã~ densa em tôda a região costeira
sil,1 durante
o Cretáceo;
não são transportapelo

do~!

fonlre

vento,

sedimentando

próximos

da

de dispersão.

'i A. moderada

freqüência

de

deu-se em ambiente
marinho,
intermediário,
zona neritica;
pelo menos uma vez, o poço
Nst-1-ES
cortou a linha de praia na altura
do test n" 7 (821,5-827,5m).
Há evidências
de uma transgressão
e de uma regressão
no
intervalo
indicado
acima.
Grandes
hiatos
de tempo foram
definidos pelo espectro
palinológico:
entre 926,8 m,
1003,Om e 10õ8,5m; entre 1795,Om e 1949,8m;
entre 2533,9 m e 2710,4 m; entre 2928,7 m e
3158,7 m.
O microplàncton
não é restrito
à bacia
do Espírito
Santo, havendo formas semelhaJl.tes na bacia de Sergipe.
~

-

:~

.

~

\ARlACQES CLlMATICAS

&

GRlPOS DE ESPOROSFÓSSEIS

Inapertura-:

DA REGllo DE Nst-I-ES

Monosulcados,
alg uns Triletes e escassos "'&
Di~ " acados
aparentados
a Coniferales,
comflorístico
do Cretáceo
infePle am o conjunto
.
1
riot . até o test n" 55 (2923,6-2929,7 m); daí
até!i o test n" 63 (3370,0-3376,1 m) o mesmo '1
co~tiunto é adicionado
de uma forma de opercul~do espinhoso,
característico
para a zona
pal~nOlÓgica 6 do Supergrupo
Bahia na bacia
do :IRecôncavo.
Essa forma não é citada
em
litetatura
e parece ser restrita
à flora brasile~ra do Cretáceo
inferior,
parte basal.
.
I Na estampa
1 estão figurados
alguns dos
pal~nomOrfOS mais freqüentes
na seção estudad~.
dOS

~

OONCLUSôES

!

inf.

Alb/Apt.

TEMPO
_
Crel.

I

A. distribuição
vertical
dos
no roço Nst-1-ES
é satisfatória
correlações
em área maior na
pid~o Santo.
,A. sedimentação
entre 868

I

palinomorfos
e servirá para
bacia do Esm

a 1242 m,

TurICon.

Moestricht.

F.IG.-4
I - Clima temperado sêco

Ir m

- Clima temperado úmido
Clima

tropical

Pal./Eac.

M. S. P. REGALI
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FIG.~
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SA~TO
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DIREX
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Os grãos poliporados e' os de poliplicados
ap~rentados
às xeroflticas
atuais
seriam
trdnsportados
pelo vento de uma área mais
sê~ do interior do continente. O mesmo conjw#.to já foi citado por H. MUIler para 8OOim~rtos do Cretáceo Superior
da bacia de
Bairreirinhas.
i! As condições cllmáti,cas no tempo Terúmidas, dociá\r io inferior foram sub-tropicais

Fai atribuída
calcário colitico,
-1242,26 m).

tendendo

a

temperadas

no

fim

idade albiana superior ao
na test no 14 (:1238,26-

A camada de anidrita está próxima do limite zona II/llI de idade Aptiana, no testo
27 (2026-2030 m).

:

.

GEOLOGIA

Cretáceo superior; durante o Aptiano tornaram-se frias e sêcas conservando-se
assim
até o fim do Cretáceo inferior (fig. 4).
A intercalação
de rocha melanocrática
em sedimentos da zona palinológica 6, permite dizer que a mesma deu-se post-Cretáceo
inferior, parte basal; a carbonização de grãos
de pólen e outro material celulósico próximos
da intercalação dessa rocha, seria evidência
de que houve um metamorfismo
incipiente,
provàvelmente determinado por essa intrusão.

i: A porcentagem
da forma
Classopollis
c~soldes
é inversamente
proporcional
à porce~tagem
de. microforaminlferos,
do que se
poae concluir
que êsses grãas teriam
chegado!: de uma área litorânea
de grande vegetaçã~; o mesmo ocorreria
com os tricolpados
e
tripolporados
ornamentados
e com os sulca~os.

~antes,
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MINERALIZAÇõES DE COBRE, MOLIBDÊNIO E
.oURO DAS CABECEIRAS DO RIO VACACAI,
SÃO GABRIEL, RS
Por
JORGE

ALBERTO

ABSTRACT
he authors
describe
In details
the geologlc
con ~tlonlng
and genesls
of a Cu,Mo-Au
mineraIIza lon in pre-Cambrian
rocks of Munlciplo
of São
Gabiel,
State of Rio Grande
do Sul.
'he mineralization
is related
to the sub-alkaIIne 'Ja/{Uarl
Granite
intrusion
In migmatic
rocks
of t e Cambai 'Group, which suffered
intense
conttUiP! tectonics
and metasSlOmatic
influence,
during
the Igranite
emplacement.
Constltuted
by mag-netite,
molybdenite,
chalc?pyrite,
bornite,
neodil;enite,
and natlve
gold, m
qua tz, fluorite,
calcite
and epldote
gangue,
the
min ralizatlon
occurs under the shape of veins and
diss 'minatlo~s
controIled
by small faults and fracto the old folded structure
of the
ture ;" adapted

surr undingaxia

ble
acld
by
tizat
tizat
h}'d
toni

rocks,

more

specifically,

along

the

zone of a dlpplng- syncline.
ext to the minerallzed
bodles,
it is remarkahe intense
hydrothermal
alteration
related
to
:solutions,
rlch in alkaline
elements,
portrayed
IlIcification,
epidotlzation,
chloritization,
sericl'on, amvhibolitizatlon,
~arnetization
and alblon.
'he paragenesls
of the primary
ore, gang-e and
'thermal
alteration
products,
besldes
the tec~; control, lead us to conclude that the depo-

sicio ai conditions were of hhrh pressures

e

VILLWOCK

and, tem-

pera ,ure ranging
from 55O'>C to 3Q09C, medium
to
deep leveI of hypo-mesothermal
range.
eformations
due to the latter Porongos
Group
pias Ic tectonics
are common in the ore and surroun ing rocks.
C lcocite, covellte,
cuprlte,
natlve copper,
malachalcanthite
and a iran gosan
rechlt i azurlte,
pres ' t the action of supergene
process
over the
occu rence.

:

HAIDY

JOST

em rochas mlgmatiticas
do Grupo Cambai, as quais
sofreram
intensa
tectOnica
de bordo 'e influências
metassomáticas.
Constltuida
por magnetlta,
molibdenlta,
calcoplrita,
bornlta,
neodlgenita,
pirita
e ouro nativo,
e acompanhada
de uma ganga de quartzo,
fIuorita,
calcita e epidoto,
a mlneralização
ocorre sob a forml!. de veios e disseminações
controlados
por pequenas falhas e fraturas,
além de zonas cizalhadas,
adaptadas
à antiga
estrutura
dobrada
das encaixantes,
ou, mais especificamente,
ao longo da zona
axial de uma sinclinal
mergulhante.
Próximo
aos corpos mlneralizados
é notável
a
intensa
alteração
hidrotermal
provocada
por soluções ácidas, ricas em elementos
alcalinos,
retratada
por sillcificação,
epidotização,
cIoritlzação,
sericitlzação, anfibolitização,
granatlzação
e albitização.
As paragêneses
do minério
primário,
da ganga
e dos produtos
de alteração
hidrotermal,
além do
contrôle
tectônlco,
nos levam a deduzir
que as condições de deposição
foram de elevadas
pressões,
e
temperaturas
variáveis
entre 55Ü"C e 300.C, em nivel médio
a profundo,
classificando
o depósito
como de tipo hlpo-mesotermal.
O conjunto
é encoberto
por rochas do Grupo Porongos,
cujo
metamorfismo
e tectônlca
plástica
causaram
o aparecimento
de feições cataclásticas
e
outras
deformações,
tanto
no minério
como nas
rochas encalxantes.
A ação dos processos
superficiais
determinou
a
formação
de um chapéu
de ferro
lateritico,
e de
uma
zona de enriquecimento
supergênico,
pouC\J
profunda,
que tem base calcocita,
covellta,
cuprita,
cobre nativo,
malaquita,
azurlta
e calcantita.

INTRODUÇAO
Histórico

e considerações

gerais

RESUMO
!

I$m uma área restrita
do Estado do Rio Grande
do ~UI, no munlcipio
de São Gabriel,
constitui da
por rochas do Escudo
Sul-Rlograndense,
de Idade
pré-qunbriana,
foi constatada,
em meados
do século lPassado, a presença
de uma minerallzação
moIIbdelD.o-cuprifera
sulfetada,
subordlnadamente
auri.
fera.
A descrição
detalhada
da ocorrência
e de
ondiCionamento
,geológico
constituem
o objeseu
to d presente
trabalho.
, mineralização
está relacionada
com a Intrul!Jão " o Granito
Jaguarl,
de caráter
sub-alcalino,

I
'

~

No municipio de São Gabriel, Estado do
Rio Grande do Sul, nas nascentes do Rio Vacacai, situa-se uma zona constituida por um
complexo de rochas metamórficas, onde a intrusão de um corpo granitico provocou mineralizações filoneanas formadas por sulfetos
metálicos e, subordinadamente,
ouro.
Conforme citação de Leonardos (1944), em
meados do século passado Paulo José de Oliveira fazia referências a «... uma mina de

,
-

_.u_ __~ ,

.-..
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I
I

J. A. VILLWOCK

e H. JOST -

Mineralizações

cobre sulfuretada e aurifera no município de
São Gabriel», onde Francisco Macedo executava os primeiros trabalhos de mineração.'
Em 1874, Antônio Soares Amaya de Gusmão obteve, por decreto, a primeira autorização oficial para a lavra do cobre e outros
metais da região.
Posteriormente,
outras ocorrências de cobre e ouro foram localizadas nas imediações
do Cêrro do Ouro e Sesmaria do Bom Retiro.
Depois de pesquisadas pela Companhia Belga
de Minas de Cobre e Ouro, esta as abandonou, sendo mais tarde retomadas para estudo
por Augusto Rosat, que iniciou uma lavra
em Bom Retiro, mas em 1904 também êle
desistiu.
Em 1934 ,~ero Passos percorreu grande
parte do Estado, apresentando dessa sua viagem de estudos um relatório sôbre a geologia
e os recursos minerais de São Gabriel.
Em 1939 foi planejada e iniciada uma
prospecção da mesma ocorrência por M. Sena
Sobrinho e J. Pinagel, .da Diretoria da Produção Mineral do Estado do Rio Grande do
Sul, prospecção esta que não trouxe resultados satisfatórios,
sendo suspensos os trabalhos.
Em 1942 teve lugar nova prospecção, porém, como na anterior, os trabalhos não foram concluídos.
Em 1945, entretanto,
foi
realizado por W. G. Rolim de Camargo um
estudo detalhado da ocorrência,
tendo em
vista a gênese das mineralizações.
De ponto
de vista econômico nada de conclusivo surgira até então.
Em 1964, a Diretoria da Produção Mineral da Secretaria
da Agricultura
do Estado do Rio Grande do Sul retomou, novamente os trabalhos de prospecção, efetuando
uma série de sondagens, cujos resultados não
foram publicados.
Para continuidade
daquelas
atividades
tornou-se necessário um conhecimento mais
detalhado da geologia da área mineralizada
e do condicionamento geológico das ocorrências.
Tal fato constitui o escôpo do presente
trabalho, cujos estudos de campo e de laboratório foram efetuados em regime de contrato entre a Diretoria da Produção Mineral da Secretaria da Agricultura
do Estado
do Rio Grande do Sul e a Escola de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Longe de ser completo e definitivo, o trabalho aqui apresentado pretende proporcionar
uma visão geral sôbre o atual panorama geo/

de cobre, molibdênio

I
;181
i;
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lógico da área, bem como estabelecer a ~rdem cronológica relativa dos eventos aí oc?rridos.
i
Localização geográfica .1
I

O Mapa
Geológico
abrange
uma áfea
de
aproximadamente
9 km2
situada
Ino
io
município
de São Gabriel,
Est8.do
do
Grande do Sul, e é limitada
pelas coorde adas geográficas
30039'42" e 30040'40" de I titude sul; 54007'44" e 54009'25" de longit' de
. .
oeste de Greenwich.

f

As ocorrências
localizadas
na Faze
Cêrro Verde à margem
esquerda
da Sa
Bom Retiro, 4 km a leste da localidade.
Palma, onde se situam os depósitos
de cal
reo, atualmente
explorados
pela Cia. de
mento Brasileiro,
distam por rodovia, 45
da cidade de São Gabriel e 20 km da esta
de lbaré
do Ramal
Cacequi-Rio
Grande'

da
ga
de
áião
da

V.F.R.G.S.-R.F.F.S.A.
I

Clima

e considerações

geOmOrfOIÓgícas!

O clima da área é idêntico ao que a ,resenta a região central do Escudo, Sul- .iograndense, onde as altitudes variam em t~ no
~I
de 400 metros.
Segundo Moreno (1961), o clima é t mperado, com chuvas periódicas e verão mito
sêco, as temperaturas
oscilando entre 22iI °C
e 11,50C, respectivamente,
nos meses
quentes
e mais frios.
A precipitação
vial oscila entre 150 e 160. em, e durante

ais
lu21

a 26 dias por ano ocorrem geadas.
A região apresenta uma topografia 'Iondulada, onde os desníveis máximos não apngem 100 metros.
Quebrando a monot ia
das coxilhas, características
aí dos terr. os
cristalofilianos em adiantado estado de p. neplanação, aparecem elevações médias, g f, almente sustentadas por veios de quartzo, C mo
I

é o caso doCêrro
Branco.
Nos terrenos
raníticos destacam-se
o Cêrro Verde e a P dra
do Bicho, pontos
mais elevados
da área '
Apesar da peneplanação
generalizada,;
nota-se, em alguns pontos, sinais de Um r juvenescimento.
Tal é o caso de muitas
angas que se encontram
atualmente
erod }ndo
seus próprios
depósitos.
I
.
a
A baixa taxa de erosão, aliada ao

i

temperado úmido, determina a formaç
de
extenso manto de alteração
superficial, de
espessura variável e, caracteristicamente'
do
tipo pradaria (Hawkes & Webb, 1962). i
A drenageIJl, bastante abundante, é Icaracterizada
por cursos d'água, de peq~eno
volume, em sua maioria intermitenteal
O

~
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j

curso mais importante
é a Sanga
Bom Retiro que banha
a área mineralizada
e que,
apesar
de apresentar
pequeno
volume,
é de
caráter
perene.
~te
conjunto
hidrográfico
constitui
as cabeceiras
do Rio Vacacai.
O padrão
dendritico
é dominante,
embora,
em muitos
casos, os cursos
d'água
estejam
adaptados
às linhas
tectônicas
onde, então,
adquirem
padrões
angulares.
São freqüentes
os trechos
comandados
pela xistosidade
das
.
rochas
cristalofilianas.

zação dêste trabalho; ao sr. Josão chaga&1 da
Silveira, proprietário da Estância Cêrro Vlerde e aos alunos Jorge Jesus da Cunha Pa~a
e Juarez Fontana dos Santos, nossos a~a.!
decimentos.
A todos que nos proporcionaram
~sta
oportunidade e que de' modo direto ou itjLdireto prestaram
sua colaboração, o nosso i. reconhecimento.
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coluna estratigrâfica

Rochos

GRUPO

:!

Conforme já ficara estabelecido anteJ/iormente (Jost & Willwock, 1966), é a se~inte

Oepõlltos

-

~?

Fazendo parte do complexo polime~órfico que constitui o Escudo SUI-RiOgran4ense, a região abrangida pelo presente tr:1lrbalho é formada, geolõgicamente, por um çonjunto de migmatitos de origem para ei ortometamórfica
afetado pela intrusão de um
granito sub-alcalino e parcialmente
cob rto
por uma seqüência de xistos de baixo ~rau

da área:

'

recentes
hlpabluols

Formoçõo Vococoí

é....

PORONGOS

Cirro
.

,....t,...,,.

PRt~NI..rollzaçlS.s
CAM8R'ANO

de

Granito

Cu - Mo
'

-

Ali

Joguorí

GRUPO
SeqÜinclo

Poro..to.órfico

Seqüillcia

Orto"'8to.órfico

CAMBAí

ESTRATIGRÁFICA
I
Na região axial da dobra ocorrem e~ibolitos parametamórficos,
mais precisamfnte,
Ocorrência, estrutura
e relações de contato
biotita-muscovita-xistos
feldspatizados.
iDai,
em direção aos flancos, afIoram arteritosl emO Grupo Cambai afIora segundo uma
brechiticos ortometamórficos
de compo~ição
faixa nordeste- sudeste e constitui uma sinnriável
desde
quartzo-monzonito
i até
clinal mergulhante
para nordeste, cujo eixo
quartzo-gab!,o sódico - os quais gradu~
paapresenta
direção aproximadamente
N259E.
ra tipos heterogêneos
menos evoluido.
:Ir:êle composto por uma seqüência litológica
epibolitos e diadisitos de composição gab~óide.
de origem sedimentar superposta a outra de
Nos migmatitos
homogêneos as ori~ntaorigem ignea, seqüências essas submetidas aos
ções são pouco notáveis, excetuando-se, e~ alguns locais, a ocorrência de fenoblastos ~enefeitos do metamorfismo
regional e assim
transformadas
em migmatitos.
tados ou, ainda, leitos de máficos, que dbserCOLUNA

Grupo

Carnbai

-

-
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v~m direções variáveis
entre N10.E e N50.E
e 'acentuados
mergulhos
ora para noroeste,
or
para sudeste.
Entretanto,
nos migmati ps heterogêneos
do tipo epibolito,
estas
es ruturas
menores,
planares
e lineares,
são
be
definidas
e guardam
os mesmos valôres
ulares já citados, tanto para direções copara mergulhos.
Nos epibolitos
parameta órficos, onde os efeitos de feldspatização
fo ,am mais brandos predominam
minerais
filit sos tornando
a rocha mais plástica,
nota se um microdobramento
bastante
intenso
( pto 1).
i O Grupo
m iS antiga

Cambaí
constitui
a
da região
e mantém

seqUência
relações

de ' contato com dois grupos litológicos disti tos: o Granito Jaguari e o Grupo Porongos.
~ O Granito Jaguari é estruturalmente
disco dante dos migmatitos,
provocando nestes
ef.tos
mecânicos que são evidenciados por
fal amentos ao longo da zona de contato,
mitos
dos quais preenchidos
por aplilos,
atitos e quartzo leitoso, mineralizado ou
nã,
que serão abordados
posteriormente.
Al.m desta tectônica de bordo, a intensa
fel spatização,
assoCiada a reestruturações
mi eralógico-texturais
sofridas pelos migmatits
que evidenciam uma auréola de metam ismo de contato, asseguram
o caráter
int sivo desta rocha.
O contato entre as rochas do Grupo Cam-

ba e as do Grupo Porongos se faz através
de , uma não conformidade.
.

Petrografia
Rochas

ortometamórficas

Estão representadas
predominantemente
por arteritos embrechíticos que graduam, localmente, para têrmos epibolitos menos evoluídos.
Os arteritos embrechíticos são rochas de
granulação média, de côr cinza-esverdeado
e
pontuações escuras, apresentando,
esporàdicamente, concentrações
de minerais ferro-magnesianos em forma de leitos, orientados
ou não.
Plagioclásios,
hornblenda comum,
biotita e, mais raramente, quartzo e feldspato
alcalino, além de outros acessórios, arranjam-se. originando uma textura granoblástica,
localmente porfiroblástica.
Os plagioclásios são de composição variável, desde andesina (An 40) até oligoclásio (An 20).
Grãos subédricos, freqUentemente zonados fraturados, denotando lamelas
de macia encurvadas, alteram-se a damourita,
ou a uma mistura de damourita, quartzo, epidoto, calcita e albita (saussuritização),
comumente constituindo núcleos envolvidos por
uma coroa límpida de albita. Raramente formam porfiroblastos que, orientados, conferem
à rocha um aspecto embrechitico.
Hornblenda

comum,

ng

A

I
I

i

II
I

Foto

1 -

Epibolitos

c

=

15.,

2V = 70. (-), pleocróica (np = verde claro,
nm = verde garrafa e ng = castanho esverdeado), maclada segundo (010), é o ferromagnesiano mais freqUente.
Grãos prismá-

parametamórfioos
do Grupo
dobramentos.

Cambai

mostrando

micro-

~
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ticos, liIubédricos, ocorrem parcialmente
transformados
em biotita,
que apresenta
um pleoververde claro e ng
nm
croismo np
de garrafa.
Tanto a hornblenda
como a biotita se alteram
a clorita,
qUe aparece
em
agregados
radiados.
Em outros locais, próximo às mineralizações,
a hornblenda
está
alterada
a clorita
e epidoto,
às vêzes, com
calcita.
Quartzo
anédricos,
com extinção
ondulante e cristais
mosaicos,
aparece
substituindo outros minerais
e mostrando
inclusões
bifásicas.
O teor dêste mineral
na rocha aumenta nas proximidades
dos veios de quartzo
da zona mineralizada.
Microclínio
em grãos
anédricos
pertitizados, quase sempre alterado
a damourita,
aparece em pequenas
quantidades,
as quais vão
aumentando
em direção
ao Granito
Jaguari.
Entre
os acessórios
menores
aparecem:
granada
em grãos anédricos;
afrisita
bastante
zonada e levemente
baixial;
esfênio em grãos
subédricos
e euédricos,
freqüentemente
alterados;
apatita
em pequenos
prismas
e agulhas auédricos
disseminados
pela rocha, sob
a forma de inclusões
em outros minerais.
Com uma composição
mineralógica
bastante similar,
os epibolitos,
que ocorrem
associados
aos arteritos
embrechiticos,
diferem
dêste pelo aparecimento
de veios quartzofeldspáticos'
concordantes
com as lineações
da rocha trama.
Conforme
Jost (1966),
a oeste da área
mapeada,
tais
epibolitos
apresentam
uma
composição
mais básica, o plagioclásio
dominante é labradorita
(An 60-62) e a ande sina
está em menor quantidade
(An 38-40).
Ocorre ainda, além da hornblenda
e biotita,
diopsidio em grãos
anédricos,
incolores,
ng A c
(+), total ou parcialmente
= 39", 2V = 60"
uralitizados.
Enquanto
os arteritos
embrechiticos
apresentam
coml1,Osição variável
entre
quartzomonzonito
é quartzo-gabro
sódico, a dos epibolitos
é de um gabro em avànçado
estado
de uralitização.
Pode-se deduzir dai que as rochas acima
descritas
são' produto
da evolução
metamórfico-metassomática
de uma seqüência
de composição básica - de um gabro aproximadamente.
A passagem
dos migmatitos
heterogêneos
para os homogêneos
se faz através
de um
desaparecimento
progressivo
do piroxênio,
paralelalamente
com um aumento
relativo,
primeiro de hornblenda
e depois de ~iotita, uma
mudança
na composição
do plaJi1;ioclásio de

=

=

=
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Iabradorita
para oligoclásio
um aumento
do
teor em quartzo
e o aparecimento
de mi r6clinio.
Por outro lado, os veios quartzo-fe]
spáticos
dos epibolitos
desaparecem
dando; lugar a uma litologia
mais homogênea.
Rochas

parametamórficas

São epibolitos
de estrutura
bandeada,
de
côr clara,
onde se alternam
leitos de
a
rocha xistosa de composição
variável
e v ios
concordantes
de composição
quartzo-feld~
ática,
microdobrados
por esforços
tectôm os
posteriores.
A textura
lepidoblástica
é domina te,
aparecendo,
no entanto,
texturas
granob ásticas celulares
onde os minerais
granul res
se acham envolvidos
por' agregados
de m.nerais filitosos
e alongados
na direção
da
istosidade.
Próximo
às mineralizações
e' ao
contato com o Granito Jaguari
são freqüe tes
os rearranjos
texturais
devolvidos
e recri talização e neofOrmação
de minerais.
Em
conjunto,
são
mineralôgicam
constituidos
por
quantidades
variáveis
corita,
muscovita,
quartzo,
oligoclásio,
croclínio
e, acessôriamente,
epidoto,
cal
actinolita,
hornblenda
comum,
fluorita,
nada e apatita.
A clorita.
geralmente
peninita,
apre
nta, muitas vêzes, caracteristicas
evidente
de
uma transformação
a partir
de biotita.
A
muscovita
é freqüentemente
transformada
em
sericita.
O quartzo,
sempre
anédrico,
é de
origem tanto primária
como de neoforma
ão.
.
vaOs plagioclásios
apresentam
composição
riável,
desde oligoclásio
(An 25) até al ita
(An O). Microclinio
é freqüente
e ocorre em
proporções
variáveis.
Além dos feldspatos
de origem
clás ica
e dos formados
no decorrer
da migmati
ção
regional,
é observada
uma feldspatização'
nas
proximidades
do Granito Jaguari,
fruto de um
metamorfismo
de contato,
cujos efeitos d minuem com a distância.
Junto às mineralizações,
êstes migmaftos
heterogêneos
sofreram
além da alteração
hidrotermal
que as acompanharam,
recris alizações provocadas
por metamorfismo
té mico, tornando
às vêzes, impossivel
a ideDl ificação da rocha original.
Tais fenômenos
estão expressos
por feldspatização,
cloritiza, ão,
damouritização,
epidotização,
anfibolitiza,
ão,
carbonatação,
granatização,
fluoritizaçã
e
quartzificação,
que ocorrem disseminadam
nte
ou na forma de veios.
1!:stes últimos
a recem seguidamente
dobrados
e cizalhados,ievidenciando
um tectonismoposterior.
'
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Nos locais onde .os fenômenos posteriores
nã~ foram muito intensos, a rocha trama de
ta~13migmatitos pode ser classificada, de um
m~do geral como muscovita-xisto,
muscovita-biFtita-xisto,
quartzo-muscovita-biotita-xisto
e Iclorita-xisto, fruto de evolução metamórfic~ de uma seqüência sedimentar areno-pelít c a. Estas rochas, sofrendo feldspatização,
fo
transformadas em migmatitos heterogê eos que, pela estrutura
apresentada,
se
en uadram no tipo epibolito.
: 1í: interesante notar que, de um modo geaprera . as rochas orto e parametamórficas

DE

zonas de cizalhamento
e falhas que se dispõem
segundo uma direção nordeste principal
e uma
noroeste
subordinada.
Freqüentemente,
se encontram
veios de
quartzo
leitoso, bem como diques micrograniticos e pegmatiticos.
Conforme
foi visto ao abordar
as relações
de contato
do Grupo Cambai,
o Granito
Jaguari
é intrusivo.
naquelas
rochas,
ai causando um metamorfismo
de contato,
além de
uma nitida
tectônica
de bordo.
Igualmente
claras são as relações
que o
Granito
guarda
com ó Grupo Porongos.
Ao
sul, uma falha de direção
aproximadamente
leste oeste, preenchida
por um dique de riolito, separa as duas unidades.
Mais a oeste,
o contato
é direto,
estando
as litologias
do
Grupo Porongos
apoiadas
sôbre o Granito
e
suas
encaixantes,
constituindo
uma
discorctância do tipo não conformidade.

g
..

.

tam transformações
caracteristicas
de pro.
ce sos de retrometamorfismo,
seguramente
re..
Ia ~Jonados
com os de que resultou a formação
As transformações
mais
do Grupo Porongos.
e ressivas
são, além da cloritização
dos ferro
agnesianos,
a saussuritização
dos plagiocl' ios, a damouritização
do microclinio
e
u a. generalizada
albitização
dos feldspatos.
De e-se ressaltar
que essas modificações
não
P eram ser identificadas nas âreas afetadas
se

I
"

t

Petrografia

.

1í: uma rocha de granulação
grosseira
e
côr rosa avermelhada.
Quebrando
sua homogeneidade
caracteristica,
aparecem
diques de
aplito preenchendo
fraturas
e manchas
pegmatóides
com cavidades
forradas
por cristais euédricos
de epidoto,
cal cita, fluorita,
quartzo,
microclinio,
calcopirita
e molibdenita.
Ao microscópio,
os grãos de microcl!nio,
plagioclâsio,
quartzo
e, acessõriamente,
biotita, zircão e apatita,
além de minerais
opacos, se arranjam
segundo
uma textura
granular subidiomórfica.

pe os metamorfismo
de contato e pela altera- o hidrotermal,
entretanto,
são evidentes
e âreas mais afastadas.

~

Granito

Jaguar!

i

Oc~rrência,
!

Parte

estrutura

e relações

de contato

do extenso maciço constituido

Gr~nito Jaguari
ocorre na porção
ârEja. mapeada
(Foto
2).
Estruturalmente,
êsse Granito
seu carâter
de diaclasamento
pet

:

Foto :!

-

sudeste

pelo
da

se destaca
cerrados,

Vista parcial
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O microclínio em grãos sudédricos, apretar, intimamente intercaladas na porÇão ~asenta intercrescimentos
pertiticos de oUgosal da primeira.
!!
clásio (An 14), e é freqUente encontrar-se
O conjunto apresenta xistosidade bast~nmirmequitizado.
te pronunciada,
mantendo uma direção :yaO plagioclásio zonado, subédrico, revela
riáve! entre N100E e N400E, com mergul os
uma composição variável entre andesina (An
acentuados para n"roeste (Foto 3).
.
38) e oligoclásio (An 20). Tanto o plagioNa Formação VacacaI a direção da JPsj os
clásio como o microclinio sofreram uma albitosidade concorda com o acamadamento
tlzação periférica, aparentemente
posterior à
antigos leitos sedimentares que, muitas vê es,
formação da rocha.
mantêm preservadas estruturas primárias,
ais
O quartzo, em geral anédrico, manifesta
como estratificação
cruzada e deposição' ~ t.j
extinção ondulante e cristais mosaicos.
. mlCa.
I
O bioUta, o acessório mais importante,
Localmente a Formação Cêrro Manti eimuitas vêzes está alterada a clorita e aprera está isenta de estruturas
planares.
senta forte pleocroismo (ng
fato é especialmente marcante nas r as
nm
marron
escuro e np
marron amarelado), além de
meta-andes1ticas,
onde a estrutura
isó , pa
original é preserv ada não obstante o in '
halos pleocróicos em volta de inclusões de
'
zircão. A apatita e zircão aparecem em crisfraturametno
que então
apresentam se
do
tais pequenos, eudédricos, em proporções reas direções N600E e N400W (Foto 4). 1=.
duzidas.
Regionalmente, estas Formações se
ePelas relações de contato, estrutura, texsentam dobradas num estilo isoclinal, co' tituindo, na área em questão, uma anUcl
.
tura e composição mineralógica,
é um gra-,
nito sub-alcalino, intrusivo, do tipo tardi-oroO Grupo Porongos assim constituido asgênico.
senta discordantemente
sôbre as rochas do
Grupo Cambai e o Granito Jaguari, como! foi
Grupo Porongos
citado anteriormente.
Ocorrências, estrutura e relações de contato
!
Cobrindo a maior área de afloramento
Petrografia
;
em comparação
com as demais Utologias,
.
ocorre na região mapeada o Grupo Porongos,
Tendo em vista que a não ser na PO Ção
representado por rochas das Formações Vageográfica de ocorr.ênc1a, as rochas do G' po
caca1 e Cêrro Mantiqueira:
a primeira consPorongos não se acham relacionadas co. as
tituida por uma seqüência de origem exclumineralizações,
objeto. do presente trab. ho,
sivamente sedimentar e a segunda, por ronão entraremos
em detalhes quanto a sua
chas de origem vulcânica e vulcano-sedimenpetrografia.
i
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Foto 3

-

Sericlta-xlstos

da FDrmação

Vacacaf apresentando

nfUda ,xlstosldade.
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A Fonnação Vacacai está representada
uina seqüência constituída por meta-conclorita-xis. erados (Foto 5), quartzitos,
serictta-xistos
(Foto 3) e filitos, produto
metamorfismo
moderado sôbre rochas seentares, tais como, lamitos, arenitos fi-

po
gl
tos
de
di

no , lamitos arenosos e ruditos, todos deposi-
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tados em ambiente transicional entre temgeno e marinho.
.
A Fonnação Cêrro Mantiqueira
é constituída por serpentinitos,
listvanitos,
clorititos, clorititos com magnetita, clorita-xistos e
meta-andesitos,
representantes
de antigas rochas extrusivas e intrusivas de composição in-

I

Foto 4 -

Meta-andésitos

da Formação Cêrro Mantiquelra.
Isõtropa e o intenso diaclasamento.

Observe-se

a estnttura

Foto 5 - Meta-conglomerados
da base da F.ormação Vacacal. Note-se a deturmação dos seixos de composição predominantemente
granltica
e a orientaçãl>
da matriz.
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Freqüentemente
as rochas descritas nos
itens anteriores são atravessadas
por diques
de riolito, andesito e diabásio. Nada se pôde
constatar
sôbre a idade relativa dessas intrusões, a não ser o fáto de serem mais novas que o Grupo PO,rongos e mais velhas
que o sedimento da Bacia do Paraná, encontrados ao norte da área mapeada.
recentes

Tais depósitos
são de pouca expressão
na
área mapeada.
Entretanto,
merecem
ser citados os depósitos
de areias, seixos e calhaus,
de pequenas
espessura
e pouca
distribuição
horizontal,
encontrados
ao longo da Sanga
Bom Retiro.
Devido a seu conteúdo em ouro
aluvial,
eram
antigamente
explorados
pelos
moradores
da região.
GEOLOGIA
ECONOMICA
DA MINERAÇAO
Natureza

litológica

de tal modo

geralmente

Rochas hipabissais

Depósitos

turamento

das

encaixantes

A mineralização
está associada
a filões
quartzosos
que foram introduzidos
na seqüência migmática
que constitui
o Grupo Cambai, mais especificamente,
na área onde predominam
os epibolitos
parametamórficos,
detalhadamente
descritos
no capitulo
anterior.
Como foi visto, constituem
um conjunto
de muscovita-xistos,
muscovita-biotita-xistos,
quartzo-muscovita-biotita-xistos
e clorita-xistos, migmatitizados
apresentando
uma xistosidade nitida e composição
bastante
variável
e mantendo
dominante
a textura
lepidoblástica.

Condicionamento estrutural
da mineralização
As feições que condicionaram o estabelecimento das mineralizações
em estudo são
muito complexas.
O pacote migmátitico
dobrado sofreu a
intrusão do Granito Jaguari, e a influência
dos esforços tectônicos, que dela advieram, retrata-se em grande número de falhas e zonas
cizalhadas, onde se estabeleceram os veios de
quartzo leitoso mineralizados
ou não.
1: notável o fato de a maior concentração
de veios ser encontrada ao longo do eixo de
uma sinclinal, que se comportou como zona
de fraqueza, facilitando a ascensão das soluções mineralizadoras.
A estrutura anisótropa
da encaixante condicionou as direções de fra-

se mostrain
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que os referidos

concordantes

ios

co

as

,

lineações
regionais.
Assim,
são comuns
os
corpos' alojados
ao longo dos planos de i-istosidade
dos migmatitos,
embora
outro~ se
mostrem
discordantes,
dispostos
ao long
defraturas.
Nas zonas de cinzalhamento
se, estabelecem
filões estreitos
dispostos
ao
ar.
ocorrendo,
igualmente,
disseminações
de minério.
O jazimento
foi submetido
a ações
osteriores
da orogênese
Porongos,
cujos ef~-tos
são evidenciados
por deformações
general zadas que dificultam
a interpretação
precis
do
contrôle
estrutural,
tornando-se,
muitas i vêzes, imprevisivel
o comportamento
dos VI ios
em profundidade.
Entretanto,
é certo q' e a
primitiva
estrutura
do pacote encaixante,
mada a falhas e zonas de cizalhamento
d
rentes da intrusão
granitica,
condicionara
o
~
estabelecimento
da mineralização.
Por outro lado, a ausência
de brecha'
e fraturas
muito abertas
revela que as
chas do Grupo Cambai, embora demonstr,
do
comportamento
rigido, estiveram
submet das
a uma considerável
pressão
confinante
noi decorrer
das formações
dos depósitos.
Forma

dos corpos

de minério

Condicionados
aos fatôres
acima
tos, foram
evidenciados
vários
tipos
lógicos de corpos mineralizados.
Filões e lentes <1e quartzo
constitue,
os
corpos mais ricos e de maior .volume, e Ales
o minério ocorre principalmente
sob a fo ma
de bolsões esparsos, evidenciando
desconti ui-

~

dade na mineralização.

'

Com um teor bem mais baixo .que o a resentado pelo tipo anterior,
grande númer
de
pequenos
filões, mineralizados
ou não,
pa-,

recem

introduzidos

ao longo

de fratur

i

s e

planos de xistosidade,
constituindo
um
onjunto
com acentuado
aspecto
de' «st, ck-work».
'
Finalmente,
muito pobre e pouco exI1 essivo em volume, o minério
ocorre como! disseminações,
confinado
às proximidades
,das
paredes
dos veios ou, ainda, às zonas <1zalhadas,
onde substitui
parcialmente
acha
encaixante.
MIN:f)RIO
PRIMA.RIO
Mineralogia.
a)
Minerais
metalíferos
Magnetita,
moiibdenita,
calcopirita,
nita, pirita,
neodigenita
e ouro nativo,
os minerais
metaliferos
encontrados
na
rência em estudo.

orsão
or-
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ocorre preferencialmente
disinada, na forma de grãos isolados, de
o variável em tOmo de 0,1 mm, bem
o na de agregados granulares,
quando
gem até 1 mm de dimensão máxima
crofoto 1).
De um modo geral os grãos apresentam
nso fraturamento
e, ao microscópio, obsere que possuem tendência a euedria quan-

se
co
ati
(
int
va-
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do isolados dos demais minerais de minério,
ao passo que, quando associados aos sulfetos,
são anédricos. Esta anedria está, ao que parece, condicionada a corrosões, notadamente
por calcopirita e molibdenita.
A ação do intemperismo resulta em alteração para goethita, esta envolvendo a primeira em forma de coroa muito fina, freqUentemente observada em lâmina delgadas.

I

I

I

:Microfoto 1 -

:Microfoto 2 -

Grãos anédrlcos disseminados de maltlletita (:Mt), associados
calcopirlta (Cp e ganga (G). LN. :!: 60 X.

Gril.os deformados de molibdenita (:Mo) com calcopirita
sitada ao longo dos planos de clivagem. LN; :!: 160 X.

a

(Cp) , depo-
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A molibdenita
assim como os demais
sulfetos presentes, ocorre quer nos veios de
quartzo, quer. disseminada na rocha encaixante, quer sob a forma de finas bandas e
leitos, juntamente
com caIcopirita e bornita,
ao longo da xistosidade dos epibolitos.
A
molibdenita foi encontrada também em cavidades esparsas no Granito Jaguari, bem coco, atapetando planos de juntas.

Com hábito lamelar,

muitas

91

vêzes "so a

forma de agregados em roseta, freqüente

"

te dobrada e macIada por deslizamento:
gundo (0001), "a molibdenita foi o prirnl
Bulfeto a ser depositado na presente min
lização, seguida de calcopirita, que a rec

:wn'"

.

0.-:.

Mlr.rofoto !I - Calcoolrita eco) endobando

Mlcrofoto 4

-

lP"ãosde
molibdenlta
(Mo). À direita.
outro aspecto
da deposição
de calcoplrita
ao longo dos planos
e as deformações
que o conjunto
sofreu.
LN. :t 140 X.

Massa

seiro
rarta

sob a forma de vênulos entrelaçados, p Ierencialmetne segundo os planos (0001), ~
:1Mi..

podemos
observar
de clivag-em

en-

(Cp) englobando
de calcoplrita
grãos
tita (Mt).
LN. :t 60 X.

anédrlcos

de magne-

!

I
I
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,

mineral
e grãos corroídos
de magnetita
(Microfoto 3 e 4).
A bornita,
igualmente
anédrica,
aparece
: A calcopirita,
o sulfêto mais freqüente,
freqüentemente
associada
à
calcopirita;
são
ece
em
grãos
anédricos
nos
veios
de
.
grãos disseminados,
quer nos filões,
~'tzo e disseminados
nas encaixantes.
11:: pequenos
quer nas encaixantes.
amente posterior
à molibdenita
pois, além
As associações
entre êstes dois sulfetos
$e encontrar
depositada
em seus planos
de cobre e ferro são dignas
de nota.
Co'livagem,
ocorre em massas incluindo
êste

crO oto 2).
re
Jterada
,

Na superficie
a molibdenita
a cobre molibdico.

ocor-

..

ap
qu

I

nit':
de
de

Mlcrofoto

5 '-

(Cp)
Lamelas
de calcoplrlta
os planos (111) de bornita

!4lcrofoto

6 -

Grão anédrlco
de bornlta
substituição
por calcoplrita

intercrescldas
epltàxlcamente
(B). LN. :!: 250 X.

(B),

imerso em ganga
(G),
(Cp).
LN. :!: 140 X.

segundo

mostrando

,.-,

~-._--

J. A. VILLWOCK

e H. JOST
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MineraUzações

mumente
estão intercrescidos
epitàxicamente
segundo
os planos
(111), onde lamelas
de
bornita se arranjam
segundo um padrão triangular no seio da calcopirita
ou, vice-versa,
conforme
o predomínio
de um eu de outr!)
(Microfoto
5).
Em outros casos se constata
que a bornita
está depositada
nos bordos da
calcopirita,
ou ao longo das fraturas,
sem
intercrescimentos,
ou, ainda, como grãos isolados no interior
desta última.
Quando
há
predominância
de bornita,
ocorre
o inverso
(Microfoto
6).
:/!;, ainda interessante
notar
que a: bornita
s6 se faz presente
na ausência
de magnetita.
'rendo
em vista
tais relações,
torna-se
pràticamente
impossível
?eduzir qual dos dois,
minerais
foi o primeiro
a se formar.
Acompanhando
as idéias de Schwartz
(1931), admite-se uma
simultaneidade
deposicional.
O
mesmo
autor
mostra
que, acima
de 475oC,
calcopirita
e bornita
formam
uma
solução
sólida que com resfriamento
rápido
se desmistura
gerando
intercrescimentos
epitáxicos.
Por outro lado, se o resfriamento
é lento, há
uma segregação
de agregados
granulares
dos
dois sulfetos,
a ponto de se duvidar
de uma
.
substituição
de um por outro.
A pirita ocorre na forma de cristais
euédricos, cúbicos, com faces estriadas,
seguidamente pseudomorfizados
em limonita.
:/!; um
mineral
raro, 'tanto
nos filões como nas encaixantes,
e, em vista disso, sua posição na

Microfoto

7

-

sucessão

p .-

de cobre, molibdênio
mineral6gica
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não pôde ser esta

'

le-

eida

com precisão.
[
Foi verificada
a presença
de ouro na, ivo
OU
em alguns filões de quartzo,
is?ladament1

associado a sulfetos.
A semelhança do I ue
acontece com a pirita, suas relações co~ os
demais minerais metaliferos não puderam iser

estabelecidas.

Entretanto,

!

segundo Cam . go

(1945), o ouro elementar desta mineraliz~ão
provàvelmente
está associado à pirita.
'
Substituindo a calcopirita, segundo: on.
tatos intergranv1ares
e fraturas, ocorre
eodigenita em agregados de grãos anédrico' .. de
côr azulada (Microfoto 7).
Segundo IUtmda neodigenit~
se
dohr (1960), a formação

f

dá em temperaturas.
superiores
tivo pelo qual foi incluida
entre

primários

da mineral1zação.

a 75°C, .roos prod~tos

Não está

cluída a possibilidade
de ser êste mineral
duto de metamorfismo
contemporâneo
Grupo porongos,
sôbre calcocita
supergê
formada
antes da deposição
das rochas
constituem
o referido
Grupo.
b)

Minerais

il

ex-

rodo
ica,
que

i

:

de ganga

Os minerais
de ganga
que ocorrem i associados à mineralização
filoneana
são: qtf.rtzo, fluorita,
calcita
e epidoto.
Por o tro
lado, a ganga que acompanha
a mineraliz
ção
disseminada
é CQnstituída
pelos minerais.
que
compõem as rochas encaixantes,
somados! aos

(Cp) por
Substituição
de calcopirita
de fraturas
e contatos
intergranulares.

neodigenita
LN.

:t

(Nd),
60. X.

ao

longo

;

i
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pldutos
de alteração
que serão descritos pos.
te 'ormente.
, O quartzo
é o mineral
de ganga predom. ante.
Sempre leitoso e maciço, apresenta
microscópio
extinção
ondulante,
contatos
"1
i~fergranulares
suturados,
com inúmeras
incltlsões bifásicas
e de minerais
aciculares
não
id ntificadOS'
'Preenchendo
fraturas
nas
encaixantes

~
.

ju to a fluorlta e epldoto, raramente dissemi:

t

na,í:la, ocorre ca1cita em grãos
côlí- parda,
rica em pigmentos
i.
fe o.

anédricos
de óxidos

de
de

, A fluorita tem ocorrência restrita a filonete preenchendo fraturas em forma de pequ. nos cristais de ferro.
I: Finalmente,
ocorre o epidoto associado
ao~ demais minerais de ganga, estando, no
en anto, mais ralacionado
às faixas de alte-

r

ra ão
te ina
t~s,
IU~ es

j

hidrotermal
da encaixante,
notadamensalbanda
dos fllões e ao longo de fraatravés
das quais percolaram
as 80mineralizadoras.

.

Estrutura.

.
I

Em

seus

e textura.
diversos

do minério

modos

de jazimento,

t

ap senta o minério vários tipos de estrutura i entre os quais se destacam o bandeado
assJimétriCO, o irregular e o de deformação.
:

: A estrutura
bandeada
assimétrica
é resul 'ante da' deposição,
em bandas
ou leitos,
de !minerais
diferentes,
dispostos
assimetrica ente em relação
às
paredes
do
veio, en..

i

to que a estrutura

irregular

nér o.

---

c
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DEPOSIC/ONAL

mineralógica

Do que foi visto na descrição mineralóglca, estrutural
e textural, pode-se concluir
que a mlneralização em aprêço é constituída
por uma paragênese molibdeno-cuprífera
sulfetada, subordinadamente
aurifera, apresentando a sucessão mineralógica
representada
no gráfico abaixo.

é definida

po uma distribuição
ao acaso, não bandeada,
no [interior
do veio.
São os tipos mais difu
idos nos veios de quartzo,
que, como se
viu constituem
os principais
corpos de mi-

TEMPERATURA

GEOLOGIA

Estruturas
de. deformação
são retratadas
por dobramento
de cristais
lamelares
de molibdenita,
bem como por fraturamento
irre.gular dos demais minerais
metalíferos
(Microfoto 3).
Os tipos texturais
observados
no minério
mediante
exame
de secções
polidas
são os
mais diversos.
Quando predominam
os sulfetos de cobre,
apresenta-se
uma textura
granular
xenomórfica bem desenvolvida,
caracterizada
por anedria generalizada
dos grãos,
cujo tamanho
oscila entre 0,5 a 0,1 mm (Microfoto
1).
A desmistura
apresentada
pela bornita
e
calcopirita,
segundo
leis cristalográficas
definidas, constitui
magnífico
exemplo de textura
de exsolução(Microfoto
5), enquanto
que a
substituição
de calcopirita
por neodigenita,
segundo
fraturas
cruzadas
e contatos
intergranulares,
é um exemplo
característico
de
textura
de substituição
(Microfoto
7).
A deposição
de ca1copirita,
envolvendo
agregados
de magnetita
previamente
formados, determina
o aparecimento
de uma textura de cimentação.
Localmente
caracterizada por reentrâncias
e saliências,
resultado
nítido de uma intensa
corrosão,
os grãos minerais
mostram
textura
em cáries
(Microfoto 1).
Paragênese

.

qu

DE

-----

-

MINERAIS
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MINÉRIO
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10-

~---------"--

J. A. VILLWOCK
Alteração

e H. JOST

Mineralizações

das enca.ixantes

A ação dos fluidos mineralizadores
sôbre as encaixantes
provocou, em extensão
reduzida, intensa alteração hidrotermal
evidenciada por crescimento de novos minerai~
dispostos em veios
e ninhos na salbanda dos
.

filões ou, ainda,

disseminadamente..

As transformações
mineral6gicas
mais
notáveis são expressas por epidotização, damouritização, cloritização,
carbonatação,
silicificação, granatização,
turmalinização,
anfibolitização e albitização.
ETAPA.

I

.
-:

°c 800

100

-

-

.a.
..
CALClTA
~IIA

UAIIAOA

fenômenos
teraçã~

de metamorfismo
hidrotermal

Dot8OUItITA

i .....TZO

Considerações

sôbre a. gênese
primário

j al-

nal

regi

,
;
:

Entretanto,
utilizando os dados de S 'nghan (1952) e de Edwards (op. cit), é oi seguinte o diagrama deposicional estabele~idO
para os minerais produzidos por alter' ção
nas rochas encaixantes:

f
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postenor.
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II'IDOTO

'" ".'TA
CLOIt'TA

e...

:I!: dificil distinguir a sucessão de ,ais
mudanças
mineral6gicas
no tempo, picipalmente se considerarmos que sôbre a 'rea
em questão se verificou a convergência
os

HII'OTlItMAL

TEMPERATURA

de cobre, molibdênio

DE ALTERAÇio'

-

HlDROTERMAL

E"CAI)(A"TE~

do Minério

Jaguari, a associação ai encontrada, pelo .i enos com respeito ao cobre, parece const tuir
uma exceção.
...
A presença de uma seqüência orto~ tam6rfica de composição gabr6ide nas' eJcaixantes do granito permitiria conjeturas Jbre
uma provável remobilização e concentra~
de
seu conteúdo em cobre durante o metamo~ismo do Grupo Cambai, ou mesmo sôbre! um
enriquecimento
dêste elemento no ma' a
granitico por uma provável assimilação! daquelas rochas.
Admitindo qualquer um i êstes casos, concluir-se-ia que a associação! me-

.
[
.

A composição mineral6gica,
a estrutura
e a textura do minério, bem como o condicionamento estrutural
da mineralização,
permitem deduzir em traços gerais o condicionamento genético e fisico-quimico da ocorrência.
Conforme já havia sido conclui do por
Camargo (op. cit.), fato que comprovamos, a
mineralização em aprêço está relacionada com
a intruBão do Granito Jaguari, não se ligando,
no tempo, com as demais mineralizações
cupriferas do Escudo Sul-Riograndense,
pois
estas estão geneticamente
relacionadas
com
andesitos mais jovens, p6s-orogênicos.
Dos esquemas metalogênicos
propostos
por vários autores, entre os quais se destacam Buddington
(1932), Domarev (1962),
Pokalov (1962); e Routhier (1963), deduz-se
que via de regra, o cobre está preferencialmente associado a rochas de composição intermediária até básica, enquanto que o molibdênio se associa a rochas intennediárias
até
ácidas.
Assim, considerando as caracterIsticas petrográftcas
e quimicas do Granito

talogênica entre o elemento citado e o

' ra-

Dito seria mais circunstancial do que gen tica
propriamente
dita.
Entretanto, pelo que foi dado a obse~var,
no Granito não existem evidências de as~milação e na grande faixa de aflorament
de
suas encaixantes não aparecem outras co ,Ientrações ou mesmo indicios de cobre que ostrassem em sua composição quimica um ',teor

t

considerável.

dêste

elemento.

_
.

Por outro lado, as associações mine alôI
giCR5 encontradas na ganga e nos produtos
de alteração hidrotermal indicam que a~ soluções que acompanharam
a mineraliição
i
i
!
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.
~

e
borofluoradas e ricas em elementos alc nos, evidenciando, portanto, uma possivel
re ção com magna granitico.
..
i Assim, admite-se que há uma relação genéilica entre o Granito Jaguari e as mineraI
liz ções. Neste sentido é interessante
notar
qu esta ocorrência se enquadra perfeitamente
nu dos tipos de depósitos endógenos da classif ação apresentada
por ~rushchov
(1959)
co stituido por corpos mineralizados
com
qu rtzo, molibdenita, damourita, e ouro, co-

turas superiores a 500.C. Ainda, a presença
de damourita desenvolvida em ambiente ácido
e acompanhada de formação de epidoto, segundo Stringhan (op. cit.) é de temperaturas
superiores a 350.C.
Tendo em vista tais. considerações, podese admitir que durante o estabelecimento
da
mineralização o campo de variação da temperatura se situava entre 600.C e 300'>C.

f

br11 e rênio associados, localizados nas encaix~ tes de intrusões graniticas.
I O condicionamento
estrutural
observado
co fraturamento
predominantemente
fechado,li fruto de uma tectônica cizalhante e a
cri~a1inidade do granito, permitem estabelecerlt segundo os esquemas de Butler (1942),
qudl a mineralização teve lugar entre média
e ~ande profundidade.

!

!Relativamente à temperatura, a magnetit
e a molibdenita são, segunpo Edwards
~
(oPrt cit.) , minerais diagnósticos de condições
SUP~riores a 500.C. O tipo de associação calco ' rita-bornita, descrito anteriormente, é

i

con: iderado pelo mesmo autor como característ co de condições
superiores
a. 375.C, em"bor valôres acima de 475.C tenham sido anter i , rmente
de terminados
por Schwartz
(op.
cit..
Entre
os minerais
de alteração,
os
.
ma'.} sintomatlcos
das condições
mencionadas
são ia turmalina
e a granada, admitidos por
Ed ards (op. cit.) como sendo de tempera-

LCio,,,,,,

I>

-'

Efeitos

~

regional

posterior

Como foi exposto anteriormente,
o Grupo
Cambai,
encaixante
da mineralização
estudada, encontra-se
capeado por rochas metamórficas mais
jovens
do Grupo
Porongos
por
uma discordância
do tipo não conformidade.
Os eventos
tectônicos
responsáveis
pela formação destas últimas
fizeram-se
sentir sôbre
a ocorrência
mineralizada.
Várias feições foram superimpostas
à mineralogia,
textura
e estrutura
originais.
Entre elas se destacam
os microdobramentos
secundários,
tanto nas encaixantes
(Microfoto
1) como nos próprios
veios (Microfotos
8 e
9), as feições
em rosário
apresentadas
por
muitos veios (<<boudinage»),
e microfalhamentos (<<en echellon»)
(Foto 6) dos mesmos.
A
formação
de neodigenita
poderia estar ligada
a essa época, entretanto,
nada de concreto
pode ser afirmado
neste sentido.
A pequena
intensidade
dêsses
efeitos se
deve ao baixo grau de metamorfismo
impôs to,
na região, às rochas do Grupo Porongos.
Não

VelO de ep.doto mostrando

-

do metarnorfismo

microdobramentos.

- -- ---.-

LPP.

:t 30 X.

-1---

.T. A. VILLWOCK

e H. .TOST -

Mineralizações

fôssem os dados regionais que pennitiram
o
estabelecimento
da discordância entre Cambaí e Porongos, seria temerária uma afinnação sôbre o metamorfismo da ocorrência.
Classificação

do depósito

De acôrdo com o que foi visto, o presente depósito pode ser classificado,
conforme

M!cro!oto

Foto

6 -

9

-

de cobre, molibdênio

e...

modificação efetuada
por Ridge (1964)
classificação dos depósitos minerais de L
green, como do tipo hipo-mesotennal
filo
no, conclusão já alcançada por Camargo
cit.).
Segundo a classificação de Routhier
cit.) , para os depósitos cupriferos a min
lização é do tipo filoneano periplutônico,

Microdobramentos
em veios m!neraUzados
com calcopirlta
mo1!bdenlta
(Mo) e bornlta.
Ganga
(G). LN. :t 10 X.

(Cp),

Fraturamentos
em "echellon" de veios _de quartzo mlneralizados,
recortando mlgmatitos heterogêneos do Grupo Camba1.

97
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nos
Ganga

bordos,
de calcQpirita
(G). LN. :!: 60 X.

c: calcopirita, (pirrotita), magnetita, monita e turmalina.
Os depósitos molibdeniferos,
segundo o
mo autor, enquadram-se no tipo filoneano
'ciado a plutonitos graniticos, como os de
arvi na Finlânida.
à sua gênese, a ocorrên!Posteriormente
iassim classificada foi afetada por meta-

mo ismo regional.
:

MIN:lmIO

SECUNDARIO

Mineralogia

fen'

BRASILEIRO

io minério secundário, produto da ação de
enos supergênicos sôbre o primário, é

con tituido por calcocita, covelita, cuprita,
I
cob
nativo, malaquita, azurita, calcantita,
ocr ! molibdico, limonita e ouro nativo.
iA calcocita apresenta
côr cinza aço e
apa ,ece substituindo
calcopirita
(Microfoto
10) ~ neodigenita, quando então se associa a
cov ita que ocorre sob a forma de lamelas
fin
de côr azul celeste. Na forma de dendrit s, a covelita também substitui a bornita.
i cuprita ocorre em agregados
microgr i lares de côr marron avermelhada,
ao
long de fissuras, constituindo veios e substituin o outros minerais. Cobre nativo é observad : em finos dendritos atapetando
planos
de faturas
n;ls rochas encaixantes; está assoei o a cuprita e malaquita.

DE GEOLOGIA

(Cp)

por

calcocita

(Ca).

A malaquita
é o mineral de oxidação
mais freqüente e encontra-se
depositado ao
longo de fraturas na rocha encaixante, em
agregados, na maioria das vêzes microcristatinos irregulares, ou em forma de finas agulhas dispostas radialmente.
Nos veios aparece substituindo
cuprita e sulfetos.
Mais raramente
ocorrem azurita e calcantita: a primeira, em pequenos agregados
microcristalinos
e associada a malaquita nas
paredes de fissuras da encaixante, enquanto
que a segunda ocorre em eflorescências microcristailinas,
de côr azul esverdeada,
na
superficie do jazimento.
As limonitas apresentam-se
sob a forma
de capa irregular, cobrindo os filões, e de halos e pigmentações na rocha, em tôrno dos
locais ocupados pelos sulfetos. São constituidas por minerais do tipo go.ethita, com côr
marron avermelhada.
Associado à malaquita, junto a limonitas
nas porções mais superficiais
do jazimento,
ocorre ocre molibdico em agregados terrosos
de côr amarela.
Foi observada a ocorrência de grânulos de
ouro, tanto nos filões alterados, como nos
eluviões e aluviões das proximidades.
Estrutura

e textura

do minério

Entre as estruturas
apresentadas
pelo
minério secundário destacam-se
a bandeada
simétrica, a calomorfa e as celulares residuais.

J. A. VILLWOCK

Microfoto 11

-

substituindo

e H. JOST -

Estrutura
bandeada
massa de calcopirita

Mineralizações

simétrica.
Cuprita
(Cp). e neodigenita

A estrutura
bandeada
simétrica
é resultante da alteração
de neodigenita
em calcocita e covelita. seguidas da formação de cuprita
e posteriormente,
nas porções
mais centrais
do veio, de malaquita
(Microfoto
11).
Malaquita e limonitas
mamelonadas
preenchendo
fissuras,
constituem
belos exemplos
de estruturas
colomorfas.
Estruturas
celulares
residuais
são encontradas
nos chapéus
de ferro.
Pouco expressivas no que diz respeito à morfologia
de «box
work» e sua relação com o minério primário,
apresentam-se
nos tipos «relied
limonite»
e
«box work» grosseiro,
de acôrdo com a classificação de Locke (1926, in Mckinistry,
1959).

ETAPA

de cobre, molibdênio

COVELITA

C
li:

CUPRITA

1&1
Z

COBRE NATIVO
MALAQUITA

Z

A primeira
tem superficie
irregular,
chei
cavidades,
altamente
esponjosa
que, se
o autor resulta
da alteração
de calcocit
covelita,
juntamente
com pequenos
teore
pirita.
A segunda
revela células grand
angulosas
de paredes
espêssas
que resul
de calcopirita
ou de calcocita
com pirita
No panorama
textural,
as de substitu
são as mais freqüentes,
ocorrendo
em v
tipos.

SUPERGÊNICA

DEPOSICIONAL
MINÉRIO

e
de
e
am

A textura
de substituição
gráfica, res lta
da transformação
de bornita
e neodige .ta
ém covelita.
No primeiro
caso a covelita
parece como dendritos
no interior
da bornit
no segundo
são lamelas
orientadas
ao

AZURITA

SUCESSAO

99

(Cup), e malaquita
(Ma),
(Nd).
LN. :t 60 X.

CALCOCITA
fi)

e...
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n interior da neodigenita,
aumentando
ti ade em direção dos bordos, onde
tu ção é total.

a quana substi-

Textura de substituição
em coroa é obsera na substit\iição
periférica
de cristais
de
copirita
(Microfoto
10) e neotligenita
por
coei ta, e, em parte,
de neodigenita
por
co elita.
Textura
de substituição
em veios, apretada pela cuprita
e mala quita que ocorre
ao longo de fraturas
cortando
massas
de neodigenita
e calcopirita
(Microfoto
11).

Paragênese

m"
co
fe
bo
m

e

sucessão

mineralógica

Pelo que se pode deduzir das observações
eralógicas-texturais,
o minério
secundário
stitui
uma
paragênese
cupro-molibdeno'fera, sUlfetada,
carbonatada,
oxidada, sudinadamente
sulf~tada,
de origem nitidate supergênica.

A sucessão
mineralógica
no gráfico da página anterior.

onsideraçoos

qu
re
de
in

sôbre a gênese
secundário

é apresentada
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(1954),
Sato (1960)
e Routheir
(op.
podem ser feitas algumas
considerações
ca da alteração
e do enriquecimento.

cit.),
acêr-

Analisando
as composições
e relações entre os minerais
dos minérios
primários
e secundário,
parece ter sido a pirita o principal
fator de alteração,
uma vez que é o mineral
mais suscetível
de ser destruido
pelo intemperismo.
A pequena quantidade
de pirita encontrada no minério
e, conseqüentemente,
a baixa
concentração
de sulfato férrico resultante
de
sua alteração,
é responsável
pelo pequeno desenvolvimento
de sulfetos,
óxidos e cobre nativo, que geralmente
ocorrem
substituindo
os
minerais
primários
ou estão sôbre êles depositados.
A formação
de um chapéu de ferro essencialmente
limonitico
indica uma deposição
a partir de soluções neutras
a levemente
ácidas. A pequena
quantidade
de molibdênio
liberado, ac6mpanhou
o ferro e foi depositado
como ocre molibdico junto às limonitas.
Malaquita
e azurita
mostram
a presença
de CO2 no sistema,
originando
tanto por solubilização
de ganga
carbonatada,
como por
absorção
da atmosfera
pelas águas de infiltração.

do minério

A baixa permeabilidade
apresentada
perochas encaixantes
e pelos veios de quartconseqüência
das caracteristicas
petrográs já descritas,
e o fato de as fraturas
ocorrem,
em sua. maioria,
se apresentapreenchidas,
fazem com que a circulação
água no conjunto
litológico em estudo seja
reciável.

Como a oxidação
e o enriquecimento
suênico se encontram
estreitamente
ligados
regime
das águas
subterrâneas,
êstes fenô enos só se fazem sentir
numa estreita
fai a superficial,
estando
ausentes
em profu didades maiores,
conforme
foi constatado
sondagens
efetuadas
na área pela Direa da Produção
Mineral.
Considerando
tais fatos, acredita-se
que
o rincipal
fator
responsável
pela alteração
do minério
seja as águas superficiais,.
cuja
inf ltração
está restrita
à zona do regolito e,
e
proporções
menores,
às fraturas,
origido um lençol de pequena espessura,
super1 e estático.
Tendo em vista as observações
realizadas
campo experimental
e natural,
bem como
studos teóricos
efetuados
por vários aus, entre
os quais
se destacam
Garrels
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Localmente,
a presença
de eflorescência
de calcantita,
como produto de evaporação
das
águas superficiais,
é temporaria
por estar sujeita a precipitações
pluviais.
Dêsse modo, a gênese dos sulfetos
e demais mineráis
supergênicos
está relacionada
com as reações que se processaram
entre os
sulfetos
primários
e as soluções
sulfatadas,
carbonatatas,
e levemente
ácidas, infiltradas
no solo e ao longo das fraturas.

Considerações

econômicas
pesquisas

para

futuras

Tendo em vista o tipo de depósito
apresentado pela mineralização
em estudo e comparando-o
com as grandes
jazidas
de cobre e
molibdênio
do mundo, pode-se fàcilmente
observar
que o mesmo constitui
um dos tipos
mais difundidos. e que menor importância
econômica
apresenta.
O fato de serem desconhecidos
os limites
reais da zona mineralizada
não permite
uma
estimativa
segura
sob o ponto de vista econômico.
Entretanto,
o minério, pela sua composição mineralógica,
revela um teor relati-

.- I' ".1"1_
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MineraUzações

vamente eievado, merecendo assim um programa de prospecção mais detalhado.
Mesmo que os resultados sejam desfavoráveis para sua exploração isolada, a possibilidade de seu aproveitamento,
junto com
outras ocorrências do Estado, deverá ser considerada.

SUMARIO

DAS

CONCLUSõES

A área mapeada
é constituida
por rochas
do bordo oeste do embasamento
cristalino
que
constitui
o Escudo Sul-Riograndense.
Dois grandes
grupos
litológicos
eviden-.
ciam que dois ciclos orogênicos
distintos atuaram sôbre a região.
Ao fim do primeiro,
retratado
nas rochas do Grupo Cambai,
houve a intrusão
de um granito sub-alcalino,
tardi-orogênico,
ao qual se associam,
geneticamente,
as mineralizações
cupro-molibdenoauriferai.
Tais rochas, após um periodo erosional bastante
longo, constituiram
substrato
de cuja evode uma nova faixa orogênica
lução resultou
a formação
das litologias
ree, sopresentantes
do Grupo
poronogs
freram
uma série de fenômenos
retrometamórficos.

-

-

A mineralização,
tendo ocorrido
no fim
da orogênese
Cambai, está separada
no tempo
das demais l1lineralizações
cupríferas
do Estado derivadas
de andesitos
estratigràficamente mais jovens
que as rochas formadas
durante
a orogênese
Porongos.
Condicionado
a. fraturas
fechadas
e zonas
de cizalhamento
estabelecidas
ao longo de
áreas de fraqueza
e decorrentes
dos esforços
tectônicos
gerados
pela intrusão
granitica,
o
jazimento
apresenta
uma forma predominantemente
filoneana.
Os minerais
metaliferos
primários,
constituindo
uma paragênese
molibdeno-cuprifera
e, subordinadamente,
aurifera
com magnetita,

de cobre, moUbdênio e...

01

molibdenita, calcopirita, bornita, neodige
pirita e ouro nativo, são acompanhados
uma ganga composta essencialmente de qu tzo, calcita, fluorita e epidoto, arranjados
gundo vários padrões estruturais
e textu is.
Foram depositados a partir de soluções
pomesotermais
ácidas e iicas em elementos
alcalinos, em profundidade
média até profu da
e temperaturas
que variam
entre
3000
e
6000C. Tais soluções foram responsáveis
epidotização,
damouritização,
cloritização,
banatação,
silicificação,
granatização,
tu
alinização,
anfibolitização
e albitização
das rochas encaixantes,
já afetadas
por met
orfismo de contato
pela massa granitica.

I

O jazimento
do tipo filoneano
peripl tônico, após ser submetido
a ações de met
orfismo regional
da oro gênese porongos,
foi no-

vamente decapado sofrendo alteração e enriquedmento supergênicos.
O minério se undário decorrente é constituido por uma p ragênese cupro-moUbdeno-ferrifera,
súlfet da,
carbonatada,
oxidada, subordinadamente
ulfatada, caracteristicamente
supergênica,
om
calcocita, covelita, cuprita, cobre nativo,
laquita, azurita, calcantita, limonitas e
molibdico; foi êle depositado segundo v
padrões estruturais
e texturais.
Sua gênese está relacionada com rea ões
que se processaram
entre os sulfetos p . I áI
rios e as soluções pouco sulfatadas, carb natadas e levemente ácidas, infiltradas a p rtir
da superficie até pequenas profundidades
ao
longo de traturas.
O tipo metalogênico aqui representa o é
um dos mais difundidos e o que menor 1m ortância econômica apresenta entre os d pósitos molibdeno-cupríferos
do mundo. E retanto, sômente após estudos mais detalh
algo de definitivo poderá ser estabelecid
bre seu aproveitamento
visto que a oco
cia apresenta, em alguns pontos, teor r
vamente elevado dêsses -elementos.
[
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o DEPóSITO DE MINÉRIO DE FERRO DO PICO DO
MORRO AGUDO, MUNICíPIO DE RIO PIRACICABA,

MINAS GERAIS

-

NOVA INTERPRETAÇÃ:O

ESTRUTURAL<l)
Por
JAMES

1

BUCHI

(2)

JOÃO

DE

INTRODUÇA.O

O depósito de minério de ferro do Pico
do Morro Agudo está situado no lado Este do
Quadrilátero Ferrifero.
Sua ocorrência e as
demais da região Rio Piracicaba-Monlevade
têm levado vários geólogos a px:opor a substituição do lado Itabira-Mariana
do Quadrilátero pela linha quebrada Itabira-Rio Piracicaba-Mariana.
Com esta linha, inclue-se tais
depósitos no Quadrilátero,
seu limite Este
passando a ser determinado pela linha Itabira-Nova Era-Mariana.
O Pico do Morro Agudo é conhecido desde o comêço dêste século, tendo sido descrito
por vários geólogos da Escola de Minas de
Ouro Prêto e do DNPM. No estrangeiro seu
conhecimento foi divulgado em publicações
dos geólogos americanos Harder, Chamberlin
e Lewis, da Brazilian Iron and Steel CompalIY. A noticia mais recente sôbre esta jazida
está contida na publicação de Robert G. Reeves «Geology and Mineral Resources of the
Monlevade and Rio Piracicaba Quadrangles,
Minas Gerais», do trabalho em conjunto Departamento Nacional da Produção Mineral e
United States Geological Survey sôbre o Quadriláte'ro Ferrifero.
O serviço ininterrupto de prospecção executado pela SAMITRI,
continuado
mesmo
após o inicio da lavra, e os dados obtidos das
frentes desde julho de 1965, levaram-nos ao
conhecimento da estrutura pouco comum desta jazida de minério de ferro, que procuraremos mostrar com o presente trabalho, o
qual esperamos venha a contribuir para uma
melhor interpretação
estrutural de outras jazidas do Quadrilátero,
principalmente
aquelas a Nordeste do mesmo.

CAMPOS

2.
A jazida

VIANNA

(3)

DESCRIÇA.O GERAL
do PICO

DO MORRO

AG

I

DO

encontra-se dentro de um sinclinal assi étrico, cujo eixo tem direção NW-SE e mer lho
compreendido entre 300.400 SE. Alonga-s segundo a direção do eixo do sinclinal
ba
extensão de 800 metros, com largura e profundidade da ordem de 200m (Figs. 1
3).
Na superfície, a largura da faixa afl1rante de minério de ferro está compreendid
entre 100 e 200 metros, atingindo 200 metr s ou
pouco mais apenas na parte baixa, na e I tremidade Sudeste. Na região da galeria 7 I do
furo de sonda nO 1, ou seja, na parte
édia
da jazida, na superficie a faixa de miné
de
ferro tem sômente a largura de 120 m em
profundidade, entretanto,
esta largura
a quase 250 metros (Fig. 2).
Desde o inicio da prospecção muit nos
preocupou esta pequena largura aflor te e
a grande profundidade acusada pelos fur s de
sonda. Os poucos dados iniciais conduz ramnos a interpretação
de um sinclinal es eito
e bastante profundo.
Depois, e já com um maior núme
de
dados, chegamos a supor tratar-se de u I sinclinal menos fechado, cortado por duas
lhas
laterais, quase paralelas ao eixo, a ex pIo
de um «graben:l>, justificando assim a p quena largura e a grande profundidade.
fim
de encontrar êstes supostos faJhamentos continuamos a dirigir a prospecção neste se tido.
(1)

(2)
(3)

Contribuição
apresentada
ao XXI
Con resso
outu
o de
Brasileiro
de Geologia - Curitiba,
1967.
Engenheiro
Ge61ogo; Superintendente
d Geologia da S. A. Mineração
da Trindade-S.
itri.
Ge610go; S. A. Mill.ração
da Trindadeitri.

i
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J. BUCHI e J. DE C. VIANNA
o resultado foi a
ocorrência destas falhas,
tretanto, por outro lado,
interpretação
estrutural
apresentada
no presente

S.

-

O Depósito

constatação
de não
permitindo-nos,
endescortinar a nova
da jazida, c~nforme
trabalho.

DADOS QUE NOS CONDUZffiAM
A INTERPRETAÇAO

o mapeamento
detalhado
de superficie
e
os dados obtidos pelos serviços de prospecção,.
mostraram
a ocorrência
de três lentes principais de hematita,
de teor em ferro extremamente
elevado,
por nós denominadas
Hl'
H2 e H3'
Na superficie,
apenas a primeira
lente de
hematita
(H1) mostra-se
continua,
suas direções e mergulhos
demonstrando
o dobramento em sinclinal
e caimento
em «dip slope».
Entretanto,
na aba NE do sinclinal,
nas par-

_
r::::z:::J

de minério

de ferro

do...

05
I

tes mais baixas da jazida e em profundid
ela termina
em cunha,
aflorando,
pois,
mente em parte.
As lente H2 e H3' em posição inferi
na superficie,
a aba
Hl' não mostram,
sinclinal,
terminando
antes em cunha de
do xisto.
Os furos de sonda, efetuados
junt
eixo do sinclinal,
permitiram
a deterplin
(
da profundidade
da bacia e o caimento
ge) do eixo do sinclinal,
bem como o c
lacionamenb
das 3 lentes, "'em profundi
com Os dados de superficie,
de trinchei r
de galerias.
Os novos dados, obtidos com os conti
serviços de prospecção
e nas frentes de I
têm mostrado
que a: aba SW tem merg
mais forte, atingindo
até 70' NE, enqu
que na aba oposta as camadas
têm mer
a média a
máximo
de 50' SW, estando
de 40' SW. Pudemos
constatar
também

-

"'«"~Tlr.
"~&J."O

de,
sõ-

r~
IhOl
to.
lhD
I
iXD
ser

8:\-".

Fig.2
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o sinclinal bastante aberto, principalmente
a
a a NE, o que inclusive torna bastante dific' a exata localização do seu eixo.
Verificamos também que as camadas de
atita e itabirito têm suas extremidades
minando em cunha e interdigitadas no xise quartzito do grupo Caraça. Assim, as cam das H2 e Hs' especialmente na aba NE,
n
afIoram nem atingem a superfície, desap ecendo, em profundidade, em cunhas dentr do xisto, que, por seu turno, passa para
(Fig. 2). A interdigitação
das
q~ rtzito
le tes de minério de ferro nas rochas do grup Caraça se faz tanto no sentido longitudin ou direcional como no sentido transversal
às lentes.
he
ge
de
te.
tr

Na região do plano axial ocorre apenas
atita e itabirito, com esporádicas passas de xisto, êste, com certeza, proveniente
impurezas argilosas depositadas localmenNas bordas sõmente o quartzito é encondo, o xisto ocupando posição intermediária.

Queremos
bém ocorre
e o minério
ce em cunha,
g po Caraça

crer que a forma lenticular
ao longo do eixo do sinclinal,
de ferro deve então desaparefrente ao xisto e quartzito do
(Fig; 2). A fim de escla-

-+
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recer esta possível interdigitação
do minério
de ferro ao longo da estrutura, estamos concentrando os trabalhos de prospecção complementares na parte baixa da jazida. A confirmar-se esta hipótese, a jazida do Pico do Morro Agudo será então um corpo isolado de
minério de ferro, representando uma bacia de
sedimentação à parte, a jazida de Agua Espalhada, mais a SE (Fig. 1), constituindo outra ocorrência lenticular de minério de
ferro, dentro do grupo Caraça. Neste caso os
corpos de minério de ferro do Pico do Morro
Agudo e de Agua Espalhada não estariam separados por falhas, como havíamos anteriormente previsto.
A jazida do Pico do Morro Agudo, como
as demais da região e tôda parte Este do
-Quadrilátero Ferrifero, foi extremamente
dobrada e metamorflsada.
Dentro do sinclinal
do Morro Agudo ocorrem várias fraturas, dobras e falhas secundárias.
Um dos sistemas de dobras secundárias
que, parece-nos, ocorre mais na hematita e no
xisto, mostra direção dos eixos aproximadamente normal à direção do eixo do sinclinal.
O outro mostra dobras em isoclinals, observadas em quantidade, principalmente
no itabirito, tendo seus eixos paralelos ao eixo do
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sinclinal.
As fraturas
e falhas
são predominantemente
verticais
e possuem
direções
diversas;
as rochas
mostram-se
extremamente
enrugadas.
O primeiro
sistema
mencionado
parece indicar
um movimento
secundário
dentro das camadas
de xisto e hematita,
parale]0 à direção
geral
do eixo do sinc1inal.

4.

CONCLUSÃO

Nesta região,
a Nordeste
do Quadrilátero
Ferrifero,
o grupo
Caraça
não pode ser subdividido.
Os sucessivos
trabalhos
de prospecção que temos empreendido
têm corroborado
esta indicação,
que, aliás, já tinha
sido mostrada
pelos estudos
anteriormente
efetuados.
Nossa
última
análise,
ainda
pouco
con-

clusiva

e baseada

sômente

no acima

_

expôsto,

parece
indicar
que o minério
de ferro
contido
dentro
do próprio
grupo
Caraça,
havendo
portanto
separação
estratigráfica
sim litológica.
Provàvelmente
o que se verüicou
foi

está
não
e
uma

Depósito

de

minério

de

ferro

do...

mudança
de fácies durante
a sedimentaçã
grupo Caraça,
o material
ferrlfero
deposi
.:io-se em formas
lenticulares,
em bacia es
ta e pequenissima
(até mesmo
inconceb
de tão pequena).
A formação
da hema
ocorreu
durante
a fase do tectonismo
pela
:çação
da hematita
-e do quartzo,concent
1.o-se a hematita
nas zonas de possivel
m
mento
secundário
dentro
do sinclinal,
o
é sugerido
pelo sistema
de dobras secundá
normais
ao plano axial mencionado.
Acreditamos
que o ferro da hematita
vém do próprio
itabirito
e tentaremos,
vez conhecido
em detalhes
todo o corpo de
nério,
estabelecer
o balanço
do Fe me
nas diferentes
rochas, para calcularmos
o
médio em Fe da rocha matriz.
Para confirmar
as hipóteses
levanta
necessário
se faz,
evidentemente,
est
complementares
na própria
jazida,
bem c
estudos
detalhados
das demais
ocorrência
minério
de ferro
da região
de Rio Piraci
e das rochas
nas quais
estas jazidas
e
intercaladas.
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CROMITA NO MORRO FEIO, GOIÁS
J?or
CARLOS

OITI

BERBERT

(1)

e JOSJ!:

CARLOS

RODRIGUES

INTRODUÇAO

GEOWGIA

A principal
meta do 6. Distrito
Centro-O ste, do DNPM,
sediado
em Goiània
é,
I
:at lmente, o estudo dos maciços ultrabásicos
qu formam
a «Serpentine
Belt» de Goiás.
Os primeiros
maciços
estudados
situamse róximos à capital do estado e Anápolis, e
dêl s faz parte o chamado
Morro Feio.
Trata-se
259
reç
lar
(3
ge
Sã

de uma

elevação

com

cêrca

de

m de altura, 4 km de comprimento
na dio aproximada
NS e com 2 a 2,5 km de
ura, situada
no município
de Hidrolàndia
km ao sul da capital de Goiãs) , às marda Rodovia BR-153, que liga Goiània a
Paulo.

Série

Araxá.

freqüentemente,

serras

(NW

Concordantes
com as rochas
da Série
Ar
á aparecem
intrusões
ultrabásicas
alinhadas na direção aproximada
NWN, e, mais rara
nte, WNW e EW. Sômente
nas regiões
I
gidas
pelos municipios
de Morrinhos,
abr
Cro inia, Mairipotaba,
Pontalina,
Edéia, JanAragoiània
e Hidrolàndia
conhecem-se
de 16 maciços ultrabãsicos,
alguns miner lizados em cromo, niquel, cobre, cobalto,
ami nto.

---

~ - ----

aparecem
às

de

uma

subordi-

vêzes

e SW da figura

o monótono

formando

A) que quebram

t-:>pografia

suavemente

ondulada.
As direções

de xistosidade

ou NNW,

com

ções, quer

de minerais,

crodobras

caem

Dentre

mergulhos
para

dêsse

e talco

de diâmetro.

Associados

antofilita
tro

de mi-

WNW.
destaca-se

o Mor(90%),

sobretudo,

em placas

e com
turmalina

de até

30 cm

aos serpentinitos

garnierita

e crisotila.

do. estádio

W. As linea-

dos eixos

de actinolitaxistos,

cromita,

são NNE

de serpentínitos

cloritaxistos
recem

para
quer

e talcoxistos
lentes

média

panorama

constituído

pequenas

A região compreendida
entre a cidade de
Mo rinhos (sul de Goiás) e G:>iània, compõese e rochas do Pré-Cambriano,
pertencentes,
sob etudo, à chamada
Série Araxá
(O. Barbos ). Constituem-se
de micaxistos
biotíticos
ql artzitos
granatiferos,
e, secundàriamente
e
por gnaisses
diversos,
anfibolitos,
granitos.
Em alguns locais afIoram
gnaisses
e piroxenit
do chamado
Complexo
Basa!.

LOCAL

Quartzitos

nados

clorítaxistos
GERAL

(1)

Em tôda a área mapeada
(cêrca de 180
predominam
granada
biotitaxistos
da

km2)

ro Feio,
GEOLOGIA

DE MELLO

e finos

Sômente

apa-

veios

a cromita,

de conhecimentos

de
den-

atuais,

pare-

ce-nos ser econômicamente
exploráve!.
Sua
pesquisa,
em fase final, é realizada
pela Ce-.
râmica

Guarulhos

la, Magrresita

(Grupo

Os serpentinitos
truturais

Votorantim)

e pe-

S. A.

determinadas

apresentam

direçõeli

ou por fraturas

es-

ou por

uma folia'São reliquiar
ou mesmo talvez secundária,.
a que chamam:>s
pseudo-foliação.
Esta

pseudo-foliação

concordantes
(1)

tem

com as das

Departamento
Nacional
69 Distrito
Centro-Oeste.

direção

e mergulho

encaixantes.
da

Produção

Mineral,

C. o. BERBERT e J. C. R. DE MELLO
DEPOSITOS

de ocorrências
do minério.
São
de blocos de poucos centimetros
diâmetro,
em mistura
com argila

constituídas
a 0,5 m de
avermelha-

Cromita

no

Morro

Feio,

Goiás

109

da e. concreções de limonita.
Pràtic
tôda a encosta leste, bem como todos o
les interiores dêsse lado, contêm cromita
vionar.
1!: o único tipo de ocorrência conside
econômico pelas Companhias que pesquls.

DE CROMITA

Os principais depósitos de cromita estão
sob a forma de eluviões, mas também aparecem como aluviões, disseminações,
«vieiros»,
nódulos e brechas.
Análises feitas pela Cerâmica Guarulhos
colocam a cromita de Morro Feio dentro da
faixa de refratários,
com teores entre 33%
e 48% Cr20a, 12% a 30% de Al20a e mais
ou menos 17% MgO.
Eluviões --:- Constituem o principal modo

-

.

nte
vaelu-

ado
o
I
minério de Morro Feio, dada a facilidad de
exploração.
.
A extensão dos eluviões chega a 20
m2, sua espessura varia de 0,47 a 1,76
Aluviões - Dois depósitos dêsse tip
ram localizados a N e NNW do Morro.
mbora cobrindo área razoável, carecem de importância, quer pela proporção de blocos, uer
pelo teor de Cr20a.
I
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Disseminações - Constituem-se de grãos
i8 ados de poucos mU1metros ou de agregado que chegam a atingir 5 em, disseminados
de tro do Serpentinito, não existindo qualquer
co trOle para sua ocorrência.
«Vieiros» - São .4 os vieiros postos a
de coberto no Morro Feio.
maior dêles, si°
tu do a NNE da elevação, tem
cêrca de 40 m
pr vados (podendo chegar a 80 m) de dimensã paralela à sua direção e 0,5 m de espessu a média, não tendo sido possivel a determ' ação de suas dimensões ao longo do merho.
São extremamente
irregulares em espes, variando desde poucos centimetros a 1
, com freqüência, acham-se interrompidos.
stituem-se de blocos maciços e de cristais

BRASILEIRO

DE

GEOLOGIA

e agregados centimétricos encaixados no serpentinito.
Sua direção e mergulho coincidem com a
direção e mergulho da pseudofoliação dessas
rochas e com o maior alongamento do Morro.
teor em Cr20a é muito variâvel, mas ainda
°colocam-no dentro do tipo refratârio.
Nódulos e Brechas - Associado aos «vieiros~
aparece um tipo de cromita a que denominamos «pele-de-onça». :li: constituida por nódulos e fragmentos irregulares
de cromita (de
até 3 cm) dispersos numa matriz serpentinica. De um modo geral, acompanham os «vieiros~, às vêzes apresentando caracteristicas
de
uma brecha, às vêzes assemelhando-se, em aspecto, ao tipo «grape ore~ ou «bean ore» jâ
descrito na Califórnia, Oregon e Cuba. Orien-

liXA

......
lIXA

liXA

o

l-I

-

----------..

~----

C. O. BERBERT.e

;:

J. C. R. DE MELLO

tações planares ou lineares dos fragmentos
são muito pouco evidentes, mas o segundo
tipo tem os grãos arredondados, talvez advindo esta forma de reações entre os próprios
fragmentos brechados de cromita e o magma
residual, reação esta semelhante ao que W.
C. Stoll propõe em seu trabalho sObre Masinloc, nas Filipinas.

-

Cromita

no Morro

Feio,

i.

Goiãs

serpentinizadas,
êste se torna maior, uma
que, pouca relação minério-rocha encaix
pode ser tirada.
.
Levando-se em conta que os «vieiros

cromita

são . exatamente

paralelos

a

a

«pseudo-foliação»
que, por sua vez coin ide
com o alongamento do Morro e com o ergulho de suas rochas;
que os «vieiros:lo kão
.
I
. cortados por algumas
fraturas e por ou ras
Desde que o maciço uItrabãsico de Morro
não; que existe uma adaptação da rocha ~nFeio estâ totalmente serpentinizado e as escaixante aos «vieiros:lo, somos levados a ontruturas
primârias
estão obliteradas, tornasiderar que, dentro dos n.ossos conhecime
se dificil estabelecer relações entre os «vieia hipótese genética mais provâvel para a roros» de cromita e as suas rochas encaixantes.
mita de Morro Feio, seria o de uma cris liJ1: evidente, no entanto, o paralelismo entre
zação primâria
anterior à solidificação do
aquêles e uma pseudofoliação
destas. Esta
magma original. Com a intrusão, os bloc s e
pseudofoliação é dada por fraturas que se de-.
cristais de cromita, depositados em estr tos
senvolvem paralelas ao maior comprimento
na câmara magmâtica, seriam carreados ~ado Morro e coincidem com o mergulho dos
ra cima até o lugar hoje ocupado pelos erserpentinitos.
Talvez seja ela a manifestação
pentinitos; ai haveria a sol1dificação do agde uma foliação verdadeira das rochas prima em um ou vârios tipos de rochas que esmârias, uma vez que coincide com a xistosiconhecemos e que seriam serpentinizados
pedade dos cloritaxistos
e granada micaxistos
los residuos finais do mesmo magma. S lui ss,
que circundam o Morro. Convém notar que,
ções posteriores, segundo a teoria de
grosseiramente,
o maciço estâ concordante
provocariam o aparecimento dos talco e 10com as rochas da Série Araxâ.
ritaxistos do maciço.
r
O problema da origem da. cromita em vâEssa é a hipótese geralmente aceita ara
I
rias partes do mundo é complexo. No caso
o minério denso de Masinloc e jâ prop sta
por Thayer em relação aos depósitos de C ba.
do Morro Feio, estando as rochas totalmente

ASPECTO DA CROMITA "PELE-DE-ONÇA".
Manchas escuras são
grãos ou a~regados de cromita .em matriz serpentlnica (partes claras).
A serpentina é anti!:,orita. Observa-se a gradação para o
minério maciço (embaixo à direita).
Escala em mlIlmetros.

I
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PROGRAMA PARA CALCULOS PETROQUfMICOS
(NORMA E VALORES DE NIGGLI)
EM COMPUTADOR
Por
GILBERTO

SUMMARY
A Fortran
program
for computer
calculation
of
the norm
and Niggli
values
is presented.
The
calculation.
time, including
input of data and output of results,
Is of about
35 seconds
for each
rock sample.
The program
was tested
for rocks
with calculations
already
made by hand,
and .the
results
agreed
falrly
well.
SUMARIO
];: apresentado
um programa
Fortran
para
o
cálculo da norma e dos valôres de Niggli em computador.
O tempo de cálculo,
para cada amostra
de rocha, é de cêrca de 35 segundos,
incluindo-se
o tempo de leitura dos dados e perfuração
dos cartões com os resultados.
Testes efetuados
com análises de rochas calculadas
manualmente,
forneceram
resultados
bastante
concordantes.

INTRODUÇAO

AMARAL

(1)

cartões com os resultados.
Desta mane ra,
com o tempo que se leva para calcular
anualmente uma amostra (cêrca de 3 hor ),
calculam-se cêrca de 180 amostras no co utador, contando-se o tempo de perfuração
os
cartões com os dados.
Para o cálculo da norma, o programa segue o método CIPW, com as modifica es
propostas por Niggli (Bartli., 1952). As im,
obtemos a porcentagem molecular, e não em
pêso, dos minerais normativos.
A seqUê cia
dos cálculos segue o método ClPW orig' aI,
que é um tanto diferente daquela prop ,sta
por Barth (1952). Vitaliano, Harvey e leveland (1965) apresentaram
um programa se-melhante, sõmente que sem o cálculo dos valôres de ~iggli. Um fluxograma dos cálc os,
fornecido por êsses autores foi utilizado paêle se
ra a programação
inicial. . Todavia,

-

I

O presente trabalho foi desenvolvido com
a finalidade de reduzir o tempo empregado
nos cálculos petroquímicos pelos métodos convencionais. Além disso, os resultados são mais
seguros, pois a possibilidade de êrro fica restrita à perfuração dos cartões de dados e pode ser fàcilmente corrigida.
Cêrca de 500 análises químicas de rochas
foram coletadas na literatura
ou fornecidas
por colegas interessados, e calculadas segundo o programa ora apresentado.
Para várias
das amostras já contávamos com os cálculos
efetuados manualmente,
e os resultados obtidos no computador concordaram plenamente. Na Tabela l, apresentamos a comparação
entre os resultados obtidos em três amostras.
da Ilha de Trindade, estudada por Almeida
(1961).
O cálculo completo, para cada amostra,
toma cêrca. de 35 segundos se incluirmos o
tempo de leitura dos dados e perfuração dos

mostrou
falho para o cálculo de rochas i saturadas,
obrigando-nos
a reformular
gr
de
parte do programa
original..
UTILIZAÇAO

DO PROGRAMA

~.
Um cartão de processamento
possu 80
colunas e 12 linhas, sendo que cada sím 010
(número, letra, sinal aritmético, etc.) o lupa
uma coluna ao ser perfurado. A entrada dos
dados é feita por intermédio de um
cartão para cada amostra. As quatro pri
ras colunas são reservadas para o númer
identificação da amostra (de 0000 a 999 ,e
cada quatro colunas seguintes são reserv das
I
para as porcentagens
em pêso dos div sos
óxidos, obtidas na análise química. Pa
a
perfeita utilização do programa deve ser observada rigorosamente
a seguinte dispo ção
(1) Depart~ento
cola Politécnica
.

de Engenharia
da Universidade

de Minas d
de São

I

Es-

I ulo.

L
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análises:

dois fracionários, não sendo necessária a perfuração do ponto decimal (virgula).
Os zeros não necessitam ser perfurados.
Internamente,
o programa é dividido em
sete fases:
1 - Entrada
- Leitura e preparação
dos dados para o cálculo;
2
Cálculo dos valôres de Niggli;
3 - Cálculo
dos minerais
normativos
acessórios;
4
Cálculo dos minerais
normativos
félsicos provisórios;
5
Cálculo dos minerais
normativos
máficos provisórios;
6 - Gálculo dos minerais' normativos
félsicos e máficos deficientes em silica, se a
rocha fôr insaturada, a partir dos correspondentes provisórios;
7 - Saida - Perfuração dos cartões com
os resultados.

das

AIOs; Fe20S; FeO; MnO;
K2 ; P206; 002; S; zr02;

se

Si02;,

inte exemplo:
Amostra
)
Si02

=

,

nO 0012
37,40;

Ti02;

MgO; CaO; Na20;
o
Cr20S' Vejamos

(Monchiquito

Ti02

=

da

2,50;

tabe-

=

Al20s

-

8,58; Fe20S= 3,,96;FeO = 8,26; MnO =
,15; MgO = 7,93; CaO = 10,00;Nap =
3,60; K20 = 1,90; P20S = 0,65; CO2 =
,00; S = 0,00;zr02 = 0,00; Crps = 0,00.

-

No cartão de dados seria perfurado o sete:
123740025018580396082600150793100003600
0650000000000000000
As quatro primeiras colunas referem-se
úmero da amostra e cada grupo de quacolunas restantes a uma porcentagem em
de um óxido (ou enxôfre), que deve consempre quatro algarismos, dois inteiros e
Ta.bela

I

Comparação

:Rocha

entre

cálculos

Manual

lc

g
z

II

(1)
(2)

s números
orcentagem

e em

computador

Monchiqulto (12)

Nefelinito (8)

Computador

Manual

Computador

Manual

Computador

0,00
0,00
30,00
20,10
8,80
0,30
14,80
16,85

0,430
0,000
30,129
20,197
9,316
0,000
13,695
17,263

4,35
3,60
1,30

4,311
3,626
1,415

I

7,50
0,50
21,25
18,90

7,375
0,741
21,554
18,770

5,00
6,50
19,00
18,90

4,330
6,925
19,585
18,750

27,40
9,75

27,098
9,697

24,80
7,10

8,25
3,60
2,90

8,192
3,653
2,917

8,50
5,00
3,20

24,777
9,137
0,037
8,384
4,959
3,190

75,40

I

manualmente

I

I

m

feitos

Olivina Nefelinito (7) (1)
I

I
I
I
I
I
I
I

DE GEOLOGIA

3,80

75,54

I

17,00
48,20
26,70
8,10
0,19
0,52

I
I
I

57,00

I-

I
I
I

5,30

17,06
48,09
26,69
8,14
0,18
0,52

17,00
48,60
25,30
9,10
0,12
0,53
60,40

57,05

76,10

76,00

3,77

-

I
I

I
I
I

I-

17,13
48,65
25,29
8,91
0,10
0,52

59,56

I

I

entre parênteses
referem-se
ao no da amostra
de minerais
normativos
moleculares.

1iI8II1II8IIIi

I
I

5,20

111

no trabalho

77,50

I
I
I
I
I
I
I

77,59

3,80

3,90

22,60
45,20
22,60
9,70

22,71
45,29
22,22
9,75

0,25
0,55

0,25
0,54

I - 61,30, - 61,43

I

de Almeida

(1961).

~~._~~~

G.

AMARAL

-

Programa

para

0.043
0.000
0.000
3.90

0.000
0.000
0.000
22.71

30.129
0.000
1. 415
45.29

No primeiro cartão sai perfurado o número da amostra, no segundo a porcentagem
molecular dos minerais normativos félsicos,
na seguinte ordem: Qz, Or, Ab, An, Ne, Lc e
Kf. No terceiro, os minerais normativos máficos, na seguinte disposição: Di, En, Hi, Wo,
01, Ac, espaço, En*, Fs. ~stes dois últimos
valôres serão explicados adiante. O quarto
cartão contém os valôres dos minerais acessórios, na seguinte ordem: Calcita, zircão,
cromita, apatita, pirita, ilmenita, titanita, corindon, magnetita e hematita. Finalmente, no
quinto cartão estão perfurados os valôres de
Niggli, na seguinte seqüência: Si, Ti, AI, Fm,
C, Alk, K, Mg e Qz.
Por convenção, metasilicato
de potássio,
metasilicato
de sódio, casilita e perovskita,
aparecem nas posições correspondentes
à albita, anortita, enstatita e hiperstênio, respectivamente, com sinal negativo. Por e:x:emplo,
onde aperecer An
- 3.50, leia-se Ns

=

0012

N'
9.316
0.000
3.626
9.75

20.197
17.263
0.000
22.22

=

=

15

petroquimicos...

=

.

AMOSTRA
0.000
13.695
0.000
77.59

cálculos

~-~-

fase dos cálculos, o computador
decid se
calcula enstatita ou hiperstênio, é desej vel
saber-se a composição molecular dêste
ltiEN + Fs, e êstes dois amo. Assim, Hi

No presente programa, a. saida é feita por
meio de cinco cartões, com a seguinte disposição (por exemplo, para o monchiquito de

Trindade):

;

~

3,50.

Os valôres En* e Fs que aparecem isolados no terceiro cartão, servem para o cálculo
das moléculas do Di e da 01. No exemplo
acima, a metade do valor do diopsidio refere-se à wolastonita e a outra metade à enstaDevido que, numa certa
tita + ferrosilita.

0.000
0.000
0.54

0.000
0.25

-

22.796
4.311
61. 43

7.06
.0.00

lôres são os que aparecem
isolados.
acontecer que sõmente a enstatita
seja
culada, neste caso ela aparece ao lad
diopsidio e os valôres isolados serão n
Isto foi feito porque, após o cálculo dos
nerais máficos deficientes em sllica, po

ode
aldo
los.
mire-

mos querer saber . qual a composição

ole-

=

(En + Fs
cular dêstes minerais (Di
Fo).
:Voltando
ao e
Fa
+
Wo
e
01
+

+

pIo, En

=

Fs

= 6,847, mas En*/Fs =

dondeFs
= 1,61, En = 5,24 e Wo = 6
17
Para o caso da olivina, Fo + Fa
mas Fo/Fa
En*/Fs = 3,22, port
Fa = 4,09 e Fo = 13,17.
Segue-se, abaixo, o programa
prõ
mente dito. :fine consta de 257 cartões de
cessamento, perfurados, cada um corres
dendo a uma instrução em linguagem
tran. Ao copiar o programa em cartõe
processamento,
deve-se tomar o cuidad
não perfurar a coluna n" 6, de manter e
mente a mesma seqüência das instruçõ
de reproduzir todos os simbolos existe
Todavia, dadas as peculiaridades
de
computador (que aceite linguagem Fort
recomendamos aos interessados que proc
orientação do pessoal especializado ante
inicio dos trabalhos.

=

=

+

m-

,22,
47.
63,

to:

orde
de
tas e
teso
ada
n),
rem
do

P R O G R A M.A

B(l)
B(2)
B(3)
B(4)
B(5)
B(6)
B(7)
B(8)

=
=
=
=
=
=
=
=

C

CALCULOS

C

PROGRAMA

FORTRAN

DIMENSION

A(15),

60.09
79.90
50.98
79.85
71.85
70.94
40.32
56.08

PETROQUíMICOS
POR

B(15),

(NORMA

E VALORES

DE

GILBERTO

AMARAL

EPUSP

C(10),

D(10),

PC(15),

PP(15)

B(9)
=
B(10)
=
B(ll)
=
B(12)
=
B(13) =
B(14)
=
B(15)
=

30.99
47.10
70.98
44.01
32.06
123.22
76.01

NIGGLI)

!
1--
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DO XxI CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA
1 READ

90,K,(A(1),1=1,15)

90 FORMAT
(I4,15F4.2)
DO 5 1=1,15
5 PP(1)
A(1)*1000./B(1)
SOMA=O.
DO 6 1=1,15
6 SOMA=80MA+PP(1)
DO 7 1=1,15
7 PC(l)=(PP(1)*1oo.)/SOMA
C (1)=60. 09
C(2)=79.90
C(3)=101.96
C(4)
159.70
C(5)
71. 85
C(6)
70.94
C(7)=40.32
C(8)=56.08
C(9)=61.98
C(10)=94.19
DO 200 1=1,10
200 D(l)=(A(1)*1000.
)/C(1)
D(5)=D(5)+2.
*D(4)
SOMA=D(3)
+D(5) +D(6) +D(7)
AL=(100. *D(3»/SOMA
FM=(100.
*(D(5)+D(6)+D(7»)/SOMA
CA=(100. *D(8» /SOMA
ALK=(100.
*(D(9) +D(10»)/SOMA
SI=(D(1)*1oo.)/SOMA
T1=(D(2)*100.)/SOMA
AK D(1O)/(D(1O) +D(9»
AMG-D(7)/(D(5)
+D(6) +D(7»
IF(AL-ALK)201,202,202

201 X=(100. +3. *AL+ALK)
GO TO 203
202 X=100.+4.*ALK
203 QTZ=S1-X
PC(5)
PC(5) +PC(6)
CALC=2. *PC(12)
PC(8)
PC(8)-PC(12)
AP=8.
PC(8)

*PC(11)/3.
PC(8)-5.

ZR=2.
PC(1)

*PC(14)
PC(1)-PC(14)

CM=3.
PC(5)

*PC(15)/2.
PC(5)-PC(15)/2.

P1=3.
PC(5)

*PC(13)/2.
PC(5)-PC(13)/2.

1F(PC(5)-PC(2)

*PC(11)/3.

)8,9,9

8 A1LM
2. *PC(5)
PC(2)-PC(2)-PC(5)
T1T=3. *PC(2)
PC(8)
PC(8)-PC(2)
PC(5)=O.
PC(1)
PC(1)-PC(2)
GO TO 10
9 A1LM=2. *PC(2)
PC(5)
PC(5)-PC(2)
TIT=O.
10 IF(PC(3)-PC(10)

)11,12,12

+D(8)

+D(9)

+D(10)

G. AMARAL
11 OR=5. *PC(3)
PC(10)
PC(10)-PC(3)
PC(1)=PC(1)-3.
*PC(3)
PC(3)=O.
AB~3.*PC(10)/2.
PC(1)=PC
(1)-PC(10)
/2.
PC(10)=O.
GO TO 13
U OR=5. *PC(10) .
PC(3)-PC(3)-PC(10)
PC(1)
PC(1)-3.
*PC(10)

*PC(3)
)15,16,16

15 AC=4. *PC(4)
PC(9)=PC(9)-PC(4)
PC(1)=PC(1)-2.
*PC(4)
PC(4)=0.
AN~3.
*PC(9)/2.
PC(1)=PC(1)-PC(9)/2.
PC(9)=O.
GO TO 17
16 AC=4. *PC(9)
PC( 4)=PC( 4)-PC(9)
PC(1)=PC(1)-2.
*PC(9)
PC(9)=O.
17 AN=O.
GO TO 20
18 AB=5. *PC(9)
PC(3)=PC(3)-PC(9)
PC(1)
PC(1)-3.
*PC(9)
AC=O.
IF(PC(3)-2.
*PC(8»19,21,21
19 AN=5. *PC(3)/2.
PC(8)
PC(8)-PC(3)/2.
PC(1)-PC(1)-PC(3)
PC(3)=O.
20 W0=2. *PC(8)
PC(1)=PC(1)-PC(8)
CR-O.
GO TO 22
21 AN=5. *PC(8)
PC(3)=PC(3)-2.
CR PC(3)
WO=O.
22 IF(PC(4)-2.

para

cálculos

*PC(5»23,25,25

23 AMT=3.*PC(4)/2.
PC(5)
PC(5)-PC(4)/2.
HM=O.
PC(4)=O.
IF(PC(5) )26,26,24

17
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25 AMT==3. *PC(5)
PC(4)
PC(4)-2.
PC(5)=O.
HM PC(4)

*PC(5)

26 EN 2. *PC(7)
PC(1)
PC(1)-PC(7)
AEN=O.
FS=O.
HI=O.
\

27 IF(PC(1»28,58,58
+HI-WO)29,32,32

29 DI 2.*(HI+EN)
HI=O.
EN=O.
OL==O.
WO W0-DI/2.
IF(WO/4.
+PC(1»30,31,31
30 EN~.*WO/4.

+ WO/4.

PC(1)=PC(1)

WO=O.
GO TO 40
31 WO=WO+4.
*PC(l)
EN==3. *PC(1)
PC(1)=O.
QZ=O.
GO TO 59
32 DI 2. *WO
WO=O.
QZ=O.
IF(EN)33,33,36

33 HI=HI-DI/2.
IF(HI/4.

+PC(1»34,35,35

34 OL=3. *HI/4.
PC(1)
PC(1) +HI/4.
HI=O.
GO TO 40
35 OL=-3.*PC(1)
HI=HI+4.*PC(1)
PC(1)=O.
GO TO 40
36 EN EN-DI/2.
IF(EN/4.
+PC(1»37,38,38

*PC(8)

24 AEN
2. *PC(7)
PC(1)
PC(1)-PC(7)
FS=2. *PC(5)
PC(1)-PC(1)-PC(5)
HI
AEN+FS
EN=O.
GO TO 27

Programa

28 IF(EN

13 IF(PC(3)-PC(9»14,18,18
14 AB=5. *PC(3)
PC(9)=PC(9)-PC(3)
PC(1)-PC(1)-3.
PC(3)=O.
IF(PC( 4)-PC(9)

-

370L=3.*EN/4.
PC(1)=PC(1)
EN=O.
GO TO 40

+EN/4.

38 OL=-3.*PC(1)
EN EN+4.*PC(1)
PC(1)=O.
40 IF(PC(1»41,1oo,1oo
100 QZ=O.
GO TO 59
41 IF,(PC(1)

+ TIT /3. )42,42,57

42 HI~2.*TIT/3.
PC(1)=PC(1)+TIT/3.
TIT=O.
IF(AB)47,47,43
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+PC(1»44,45,45

ANE~3.
*PC(1)/2.
AB=AB+5.PC(1)/2.
PC(1)=O.

4

IF(PC(1)

11

55 AKF=-3.*PC(1)
ALC=ALC+4.
PC(lJ=O.

QZ=O.
GO TO 60
IF(OR/5.+PC(1»49,50,50

4

ALC=4. *OR/5.
PC(1)
PC(1) +OR/5.
OR=O.
GO TO 51
AL~.
OR=OR+5.
PC(1)=O.
IF(PC(1)

*PC(1)

81 QZ=O.
GO TO 62

)48,110,110

4
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54 AKF=3.
*ALC/4.
PC(1)
PC(1)+ALC/4.
ALC=O.
QZ=O.
GO TO 62

ANE=3. *AB/5.
PC(1)-PC(1)
+2. *AB/5.
AB=O.
GO TO 47
4
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56 EN-EN
+3. *PC(1)/2.
OL=OL-3.
*PC(1)/2.
DI=DI+4.
*PC(1)
PC(1)=O.
QZ=O.
GO TO 61
57 HI=2. *PC(1)
TIT=TIT+3.
QZ=O.
GO TO 59

*PC(1)
*PC(1)

*PC(1)

58 QZ=PC(1)
DI=O.
OL=O.

)52,120,120

59 ANE=O.
60 ALC=O.
52 IF(DI/4.
53 EN

+PC(1)

EN-3.

)53,56,56

61 AKF=O.
62 PUNCH

*DI/8.

530L=OL+3.*DI/8.
PC(1)
PC(1) +DI/4.
DI=O.
IF(ALC/4.
+PC(1) )54,55,55
65 FORMAT
PUNCH

63,K

63 FORMAT
(l1HAMOSTRA
NO., 15)
PUNCH
64,QZ,OR,AB,AN,ANE,ALC,AKF
64 FORMAT
(7F8.3)
PUNCH 65,DI,EN,HI,WO,OL,AC,AEN,FS
(6F8.3,16X,2F8.3)
66,CALC,ZR,CM,AP,PI,AILM,

TIT,CR,AMT,HM

66 FORMAT
PUNCH

(10F8.3)
70,SI, TI,AL,FM,CA,ALK,AK,AMG,QTZ

70 FORMAT
GOT01
END

(9F8.2)
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A IMPORTÂNCIA DO GEóLOGO NO ESTUDO
PREVENTIVO DE ESCORREGAMENTOS,
DESLIZAMENTOS E OUTROS ASPECTOS
CORRELATOS
Por
SANDOR ARVINO

ABSTRACT

GREHS

RESUMO

o problema
de escorregamentos,
deslizamen
The problem of landslides
and rock falls, which
solapamentos,
quedas de blocos rochosos,
etc., c
catastrophic
effects are well exemplified
at Rio de
. efeitos catastróficos
são bem exemplificados
nro
Janeiro
and Caraguatatuba,
could be aVlOided or at
de Janeiro
e Caraguatatuba,
poderiam
ser evit
least diminished
if previous
geologic study intelligible to engineers
and planners
were realized.
ou pelo menos amenizados,
se houvesse
estudo
lógico prévio elaborado
de maneira
inteligivel
Since it exist an adequate
motivation
and chanengenheiros
e planejadores,
ce to develop work ingroup
with engineers,
architects and planners,
geologist,
with enough
knowDesde que convenientemente
motivados,
com
ledge
about
Gootechnics
and Soil Mechanics,
can
fiei ente conhecimento
de Geotécnica
e Mecânic
and must realize geologic
studies
and mapping
giSolros, e com chance de realizar
trabalho
de eq
ving descriptions
and interpretations
about geoteentrosado
com engenheiros,
arquitetos
e planej
chnical behavior
of formations
and geologic
strucres, o geólogo pode e deve realizar
estudos
e
tures.
peamentos
geológicos
com complementações
de
Since March 1966 we developed
studies
at the
tivas e interpretativas
do comportamento
geotéc
State of Rio Grande
do Sul, which made possible
das frormações e estruturas
mapeadas.
to foresee incipient
landslides
where man broke naEstudos
e. observações
desenvolvidos
no
tural equilibrium
or tendency
for equilibrium,
wiGrande do Sul, desde março de 1966, nos per
.thout restoring
it through
providences
in time by
ram prever
escorregameritos
incipientes
ou
engineering
works
planned
critically
and carried
sintomas,
onde o homem rompeu 10 equilibrio
n
out correctly.
ralou
tendência
para o mesmo e não providen
Geologic
mapping
can and must be develroped
em tempo hábil a restituição
dêsse equilibrio,
to bring also geotechnical
subsidy,
since it is tried
vés de obras criteriosamente
planejadas
e cor
to get correlation
with lithology
and goologic strucmente executadas.
tures, which is perfectly
possible.
O mapeamentro
geológico
pode e deve ser
At Santa
Cruz do Sul it was possible,
even
duzido a também
trazer
subsidios
de ordem
with a preliminar
mapping
(Scale
1:50.000),
fotécnica,
desde que se procure
as correlações
resee:
as litologias
e estruturas
a serem mapeadas,
o
a) main flow of ground-water
through
tectoé perfeitamente
realizável.
nic analysis,
stratigraphy
and topography
of tae
area;
Em Santa Cruz do Sul foi possivel, mesmo
b) to establish
the relation
between
the behamapeamento
preliminar
em escala 1:50.000, pre
a) o sentido dro fluxo preferencial
vior
of ground-water
with
incipient
landslides
de água
terrânea
através
da análise
tectônica,
estratig
which already
affected
urbanized
zones;
c) the probable
geotechnical
behavior
of each
e topografia
da área;
mapped
unity
giving
basic information
for engib) estabelecer
a relação
dêsse comportam
neers and planners.
da água subterrânea
com escorregamentos
inci
We believe that a new geologic mentality,
100tes que já afetaram
zonas urbanizadas;
king for the motlvations
referred
before, will proc) o comportamento
geotécnioo
mais pro
vide new jobs for geologists
and will also help
de
cada
uma
das
unidades
mapeadas,
fornec
very much interprofessional
interchange
so neceselementos
que deverão ser utilizados
como info
sary to Regional
Integrated
Planning.
ção básica aos engenheiros
e planejadores.
PÔrto Alegre
shows. yet some problems
relag
Acreditamros
que uma nova mentalidade
ted with lack of previous
geologic
study
looking
gica voltada
para as motivações
acima refe
for geotechnical
informatlon.
These problems
could
além de abrir amplos e novos horizontes
à P
be resolved
faster and cheaper
with more effective
são de geólogo,
contribuirá
muito para o ent
partlclpation
rof geologists.

os,
jos
io
os

eus
tu-

oneoom
que
um
er:
ubia
nto
'envel
ndo
a016as,
fIsaa-
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m nto Interproflsslonal,
tão necessário
ao Planejam nto Regional
Integrado.
pôrto
Alegre está evidenciando,
ainda
em carã er embrionário,
os efeitos
da falta de estudo
ge lógico prévio motivado
para os problemas
geoté Icos, que contando
com a participação
mais efetiJ
do geólogo,
deverão
ser resolvidos
de modo
m 's rápido e econÔmico.
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INTRODUÇAO

Quando nos propomos apresentar
êsse
tr balho, tivemos em mente principalmente
pr piciar uma motivação para certos problem s de fundamental
importância
no planeento regional integrado que podem e deser abordados pelo geólogo.
Acreditamos que o geólogo tem um papel
ito mais importante
a desempenhar
no
do de unidades, como bacias hidrográfica , que constituem a motivação via de regra
m is em pauta na atualidade.
Parece-nos

que

é necessário

e urgente

qu se forme uma nova mentalidade geológi
voltada para uma integração
interprofis ional mais efetiva do que a atual. E nesse sentido o problema não está limitado ao
Br 11, conforme
tivemos oportunidade
de
I
no «Simpósio sôbre
co statar recentemente
D envolvimento Integral
de Bacias Hidrogr ficas», realizado em junho de 1967 na cida e de São Paulo, sob os auspicios da ONU.
N uele conclave que reuniu 118 participantes de diferentes países e profissões as mais
di rsas, éramos o único geólogo presente.
Foi bem caracterizada
a urgência de um entro amento inteÍ'profissional no estudo de bacia
hidrográficas
pelo Sr. Dr. Karl KinI

ds

ater

(Water

Resources

-

USA)

e Sr. Dr.

Ad lfo Dorfmann (CEPAL).
No nosso modo' de entender, o simples
fat de pràticamente
rião estar representada
I
a rofissão de geólogo em tão importante
ósio, atesta bem da necessidade de uma
no I. mentalidade geológica voltada para os
pro lemas de inundações,
escorregamentos,
etc o que realmente será possivel ,se os geóI
log s tiverem motivação
mais conveniente
atr vês de um maior conhecimento da «Mecân ca de Solos» e «Geotécnica», a fim de
pod rem apresentar trabalhos inteligíveis aos
engl nheiros, arquitetos e planejadores de um
mo o geral.
Os tópicos que abordaremos a seguir são
tru s de observações em áreas onde realiza
s ou estamos realizando
mapeamento
geo gico, como é o caso de Santa Cruz do
Sul e a Bacia Hidrográfica do Rio do Sinos,

~

--
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respectivamente.
Todavia faremos referência
a observações isoladas em áreas que não foram objeto de um mapeamento geológico de
nossa parte, como é o caso de Pôrto Alegre.

2 - ENTRAVES AO ENTROSAMENTO
INTERPROFlSSIONAL NO QUE TANGE
AO GEOLOGO
Pelo que pudemos avaliar e realmente
sentir, de um modo geral, havia e há um
certo descrédito quanto ao aproveitamento
do
geólogo em têrmos de planejamento
regional
e urbano e, como conseqüência, as dificuldades decorrentes.
No nosso entender, há uma certa razão
de ser do comportamento
acima referido. Em
nosso campo de atividades ficou patenteada
uma situação, que até certo ponto, é um dos
aspectos fundamentais do descrédito jã mencionado. Freqüentemente
ouvimos dos arquitetos, urbanistas,
engenheiros e planejadores
de um modo geral que os geólogos não faziam relatórios dos quais se pudessem tirar
conclusões e traçar diretrizes no que se refere a problemas de urbanização,
implantação de obras, etc. Em resumo as informações ou não eram inteligiveis àqueles profissionais ou realmente não eram abordados os
aspectos que os interessavam.
Até aqui, me parecem justificadas as razões abordadas,
porque realmente,
e nesse
caso faço uma autocritica, pouco interessa ao
engenheiro, ao arquiteto,
ao urbanista,
ao
planejador, etc., que se fale por exemplo em
Formação Santa Maria, Formação Serra Geral, etc., e se dê a caracterização
litológica;
idade e origem das mesmas, numa linguagem
ÜDicamente inteligível aos geólogos ou aos engenheiros que por um motivo ou outro estão
acostumados com a nossa terminologia.
Raramente são abordados os aspectos fundamentais e elaboradas informações,
mesmo que
generalizadas, do possivel comportamento geo.
técnico das unidades mapeadas, e às vêzes
quando êsses aspectos são abordados, não es.
tão redigidos de forma inteligível aos profissionais acima referidos.
Poderiamos dizer que o engenheiro que
necessita de informação geológica que estude
geologia para entender a linguagem do geólogo. Tal atitude não encontra justificativa
de bom senso, pois a nossa opinião, e não
apenas a nossa, é que a função primordial do
geólogo nesses casos é informativa,
e, dentro dessas características,
é de obrigação e

-
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A importância

responsabilidade
do geólogo transmitir
a informação de maneira acessível ao entendimento 'daqueles profissionais que irão utilizáIa em seus campos de atividade.
Vejamos agora a outra faceta do problema. Se por um lado há necessidade de uma
nova mentalidade geológica voltada mais para uma geologia que informe correta e convenientemente através de uma motivação para problemas de ordem geotécnica, há também necessidade de uma nova mentalidade no
setor da engenharia,
arquitetura
e planejamento regional e urbano, que considere o geólogo como fundamental
na formação básica
e por isso mesmo, necessitando integrá-Io no
próprio grupo de planejamento através de um
trabalho de equipe. O bom senso exige que
sejam dadas maiores oportunidades aos ge6logos, proporcionando
dessa forma condições
para uma motivação mais eficiente no sentido de se capacitarem
melhor de sua importância e responsabilidades.

-

MAPEAMENTO
GEOLOGICO
E SUAS
S
INTERRELAÇõES
COM PROBLEMAS
DE
ORDEM GE<Y.r~CNICA

Em função da apreciação dos entraves, o
primeiro passo a ser dado pelos geólogos, que
se dedicam ou queiram se dedicar ao planejamento regional e urbano, é adquirirem uma
motivação para tais tipos de problema através de um conhecimento ordenado da Geotécnica e da Mecânica de Solos.
Acreditamos,
que assim preparados
e
contando com as possibilidades de realizarem
trabalho de equipe entrosado com engenheiros, urbanistas e planejadores, OS geólogos estarão em condições de avaliarem e transmitirem de modo corrente e conveniente os aspectos que realmente interessam aos referidos profissionais.
Não queremos com isso dizer que se baixe o padrão geológiCo dos trabalhos. Longe disso! O nosso objetivo é que
além de seguir os critérios normalmente utilizados em mapeamentos e estudos geológicos,
se forneça informações
do comportamento
geotécnico, como por exemplo: problemas de
escorregamentos
- aproveitamento das rochas como materiais de construção para diversas finalidades - problemas de drenagem
superficial e subterrânea
- comportamento
das litologias em relação aos processos erosivos e sua interrelação com a implantação de
obras. Essas informações devem ser 'transmitidas de modo que possam ser entendidas pelos outros profissionais, definindo a termino/

do geólogo no estudo preventivo...
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logia geológica empregada ao longo do
ou incluindo um glossário geológico no
latórios.
A primeira vista pode parecer estr
que se coloque a questão nesses têrmos,
acontece que tivemos' ocasião de aquila
importância de tais aspectos em nossas
vidades na Secretaria de Obras Públicas
vêrno do Estado do Rio Grande do Sul

xto
I re-

ho
mas
r a
atiGoSe

faz necessário aqui um registro especial efe'

rente a um trabalho que realizamos em anta Cruz do Sul. Quando começamos a t abalhar naquele órgão sentimos o quanto e ava
dissociada a nossa profissão de uma sér le de
problemas e o descrédito com relação
informação geológica. A cidade de Santa
ruz
do Sul estava na iminência de ficar sem
abastecimento
de água potável, porq e a
I
rdibomba de captação instalada no Rio
nho, iria ficar no sêco em futuro próxim , devido ,à erosão que transformará
aquêle ocal
num meandro abandonado. Fomos soHci dos
a opinar sôbre o assunto e causou muit
tranheza a solicitação de 12 fotografias a
para realizar um mapeamento geológico
liminar, a fim de serem apreciadas as
sibilidades de água subterrânea, abastec
to através de construção de barragens
Só nós sabemos do descrédito que fomo
e das dificuldades em convencer pessoa
sinal muito esclarecidas, de que êsse
primeiro passo a ser dado. Não querem
entrar em maiores delongas no momento
respeito do mapeamento em Santa Cruz d SUl'
que para nós tem um significado todo special, porque foi êsse trabalho que nos briu
novos horizontes e motivou de um mo o ou
outro a contratação de mais um ge6log que
já está trabalhando conosco, apesar das severas limitações quanto a novas contrat ções,
devido a implicações decorrentes da c tenção de despesas. Apenas queremos sal ~ntar
que após êsse ,trabalho houve solicitaçã
para serem realizados outros mapeamento , especialmente nas proximidades da área
rbana, os quais não foram atacados porq
tamos trabalhando num projeto de mai
vergadura que é a «Bacia Hidrográfica
Do Sinos, cuja área é superior a 4.00
Atribuimos essa radical modificação de
talidade, não ao fato de ter sido realiza
um
bom trabalho geológico, porque é um
tudo
muito preliminar e sofrivel, mas ao f, o de
que trouxemos informações inteligíveis
que
realmente interessam aos outros profiss onais
que necessitam de informação básica.
Não será fora de propósito alguma considerações sôbre a necessidade de esta lecer

!
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-o c mportamento das litologias ou estruturas
ma eadas em relação a Geotécnica. E nesse
sen 'do me permitam exemplificar com o caso anta Cruz do Sul. Naquela região foram
dist nguidas quatro unidades mapeáveis ou seja:
ormação Santa Maria, Formação Botucat,
Formação
Serra Geral e Depósitos
I
At is e Subatuais.
A Formação Santa Maria é represent8.da
por folhelhos siltico-argilosos,
que lhe imprium comportamento
impermeável quanto
percolação d'água, e o de uma argila
pré I densada como fundação, além de ser ótimo
aterial impermeabilizante
para o caso
de úcleos de. barragens
de terra e outras
apli ações.
Formação Botucatu,
constituida
por
are tos eólicos, de grão fino a médio, com
estr tificação cruzada, está sobreposta à Formaç o Santa Maria, sendo que o contato é
atr
és de uma discordância erosional. Essa
disc rdância foi possível observar através da
esca ação de uma trincheira e posteriormente temos
informação verbal do Prof. Bortoluzi a Escola de Geologia, UFRGS, que essa
disc
redo
to
ble
da d
tico
friá

I

rdância também fora evidenciada
nos ares da Cidade de Santa Maria.
O Areniotucatu
é estável
e não apresenta
pros como fundação
quando são, mas a perseu cimento predominantemente
limoníocasiona
um comportamento
de arenito
1 e num estágio
mais avançado
da in-

tem erização,

o comportamento

de. areia.

1!:

poro o e permeâvel
constituindo-se
num bom
aquí ero, pois as fraturas
e falhas que afetaram- o e também
6s derrames
basálticos
ela
for
ção Serra Geral sobreposta,
permitem
a
alim ntação
d'água
dessas fraturas
que funcion
como verdadeiros
drenos, já que são
abedks.
Pedreiras
aproveitam
êsse arenito na
obte ção. de lajes e rebolos,
constituindo-se
tam 'm em fonte de areia devido a ação dos
P roc ssos. erosivos.

I

For
maç
quer
de z
hori
Suas
diacl
para
ocor
aI
rizon
em
A es

s derrames basálticos que constituem a
ação Serra Geral e que capeiam a ForBotucatu, são bastante heterogêneos
na espessura, quer no desenvolvimento
as de fraturamento
predominantemente
ntal ou vertical e zonas vesiculares, etc.
pedreiras quando localizadas na zona de
samento vertical fornecem boa brita
pavimentação
de estradas,. o que não
com as zonas vesiculares e mesmo em
casos onde temos' o 'fraturamento
hoaI, que em pouco tempo se transformam
ateriais argilosos pela intemperização.
essura de solo varia desde inexpressiva
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até 2 metros de espessura, quando sObre a
zona vesicular.
Os efeitos da tectOnica não se manifestam fàcilmente na Formação Santa Maria,
que devido à predominância de material argiloso, sofreu deformações plásticas. O Arenito Botucatu e a Formação Serra Geral, por
sua vez, permitem distinguir perfeitamente
tais efeitos, apesar de apresentarem
comportamentos diferentes devido ao fato de suas
litologias serem diferentes, o que implica também em diferentes módulos de elasticidade.
Foi possível, através do e~tudo conjunto
das fraturas fotogeológicas e dos diagramas
de freqüência das diaclases, estabelecer o fluxo preferencial da água subterrânea e a conseqüente identificação de urna linha de fontes
acima do contato Santa Maria e Botucatu,
que estava mascarado por urna cobertura de
«talus» que por sua vez está sofrendo escorregamentos, principalmente
devido à saturação dêsse material provocada pela água que
aflora na linha de fontes.
Os 'depósitos aluvionares
predominantemente síltico-argilosos,
com areia e cascalho,
função de sua origem são heterogêneos o que
conseqüentemente
provoca um comportamento geotécnico também heterogêneo.
O comportamento geotécnico mais provável de tais
depósitos será o de urna argila não adensada,
portanto com possibilidades de apresentarem
recalques por adensamento ao se implantarem
obras de ~ngenharia.
Cabe-nos aqui chamar a atenção para a
necessidade de elaborar-se diagramas de freqüência das diaclases, pois uma fratura sendo uma descontinuidade física, vai ser o mais
fácil caminho para a percolação da água subterrânea e superficial.
Conhecendo-se a predominância de tais descontinuidades
e sua
orientação, é fácil prever a maior possibilidade do fluxo d'água, o sentido de possíveis escorregamentos,
porque a própria erosão e intemperização
estão mais ou menos associadas às citadas descontinuidades. 1!: muito importante a descrição do espaçamento entre as
juntas e abertura das mesmas, pois. já existem estudos, publicados na «Houille Blanche»
(Revista especializada em problemas d'água)
e outras publicações especializadas, que tentam através de fórmulas empíricas estimar a
permeabilidade
do terreno em função dêsses
dados, antevendo-se a possibilidade de uma
apreciação não apenas qualitativa,
mas até
certo ponto também quantitatlv~.
A consideração conjunta da fotogeologia,
condições estratigráficas,
estruturais
e com-
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A importância

do geólogo no estudo pr,eventivo. . .

portamento
geotécnico permitiu-nos elaborar
dage. E tanto isso é verdade, que uma
de modo esquemático um mapa delineando
fontes, que já abastece a cidade a mai
zonas que foram ou serão afetadas por escor20 anos, fornece cêrca de 36. 000 litros
regamentos e suas conseqüências ,com as dehora, e, mesmo em tempo de grandes
vidas implicações no crescimento da cidade
não havia diminuição
significativa
vazão.
e implantação de obras.
O mapeamento realizado em Santa Cruz
Acreditamos que sendo abordados o
do Sul foi objeto apenas de um relatório prepectos já exaustivamente
referidos, co
liminar, e nos próximos dias queremos elaimplicações de ordem econômica decorre
borar o relatório final que depende da cono geólogo estará se projetando de mo
clusão da documentação gráfica.
ocupar a posição que realmente merece
tro de grupos de planejamento
region
Na chamada região da «Bacia Hidrográurbano.
fica do Rio dos Sinos», são inúmeros os escorregamentos,
solapamentos ou seus incipientes indícios, decorrentes do rompimento do
4 - PERSPECTIVAS
equilibrio natural do solo através da implantação de obras, sem medidas tendentes a reesEm função do que foi expôsto até a
tabelecer o equilibrio rompido. O caso do espode-se antever perspectivas
mais oti
corregamento de «Morro Reuter» (1965) cauà profissão de ge610go no que diz res
sou inúmeros prejuízos à economia gaúcha,
ao planejamento regional e urbano, desd
e os muros de arrimo (<<crib-wall») ali consse desenvolva essa nova mentalidade vo
truídos, na nossa maneira de entender auxipara os aspectos já abordados.
Na m
liarão futuros escorregamentos
porque a cauque isso ocorra é inevitável uma corre
sa principal, que tem interrelação. com as
dente valorização
de nossa profissão,
condições geológicas do local, não foi convemaior ou menor dificuldade, dependendo
nientemente
estudada e identificada.
circunstâncias
locais e regionais.
Na cidade de Pôrto Alegre já se ~aniUma coisa certa é que cada vez se
festam, é bem verdade de maneira embrionátroe mais e com mais arrôjo, como c
ria, os efeitos de uma falta de planejamento
qüência haverá gradativamente
um c
urbano mais eficaz e a continuar nesse ritmo
sempre maior para o geólogo. Contudo
brevemente teremos a. repetição das catástrodeve ser esquecido que haverá necessida
fes que afetaram a Guánabara.
uma
disposição para enfrentar os probl
Normalmente, ao se apresentar um relasem desanimar se os primeiros resultado
tório geológico, enuncia-se o item Geologia
Econômica. No caso de Santa Cruz do Sul e forem satisfatórios.
em todos os mapeamentos que se realizarem
em áreas urbanas, a simples existência de um
5 - CONCLUSllO
mapa geológico que não omita os problemas
geotécnicos é na maioria dos casos, por si só,
o aspecto mais econômico do estudo .geológiAo finalizar queremos reafirmar
a
sa intenção de fundamentalmente
trazer
co, porque estabelece diretrizes para o futuro
motivação para os problemas do planeja
planejamento.
Exemplificando,
em Santa
to regional e urbano, sem querer meno
Cruz do Sul, por inexistência de um estudo
zar
os outros campos da geologia.
nesse sentido até 1966, foram desperdiçados
milhões de cruzeiros em sondagens procuranAcreditamos,
que se não conse
do obter água subterrânea
nos folhelhos arconvencer com essa exposição, tenhamo
gilosos da Formação Santa Maria, quando a
10 menos despertado o interêsse para tais
menos de dois quilômetros existia uma linha
blemaS nos colegas que talvez tenham
de fontes, cuja cota permite a canalização da
dições de fazer algo nesse sentido e n
água por gravidade para mais de 80% da ci-tenham Percebido.
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EXPERI~NCIA VISANDO UM NOVO MÉTODO DE
PROSPECÇÁO GEOFfSICA POR CONDUTIVIDADE
ELÉTRICA
Por
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ABSTRACT
otal Solar Eclipse
of 12 November
1966 promo s a lot of scientific
investigations
at State of
Rio Grande
do Sul.
Special
collaboration
of the
Ele tronic Engineer
Elwin Wesley
Seeley and the
Ele tronic
Technician
Ivan
Rainwater
and suppor
from other members
of "U. S. Naval Ordnance
aboratory,
Corona,
California"
's group made
pos ible the development
of a basic research
l()l()kin
for a new method
of geophysical
prospection
by
lectric
conductivity,
which was not officially
pIa
ed.
equ
a r
que
to
per
The
diff
bet

nvestigations
were
developed
with
special
ment, consisted
in a transmitter
system
and
ceiver system,
both adjusted
at the same frecy during
the measurements;
it was possible
ange frequencies
between
the range of 1 cycle
second to 500,00 cycles per second
(500 KC).
possibility
of changing
frequencies
provides
rent
skin
depth
without
changing
distances
een electrodes.
Critical
analyses
of measures made possible
an electric
sounding
of subIt was possible
to identify
anomalies
of elecconductivity
related
with
different
kinds
of
, presence
of ground water, top-soil thickness,

here were tested two formulae
Seel y:
.056

used by Eng.

(A)

r = -E

-L
I
r =
E =
056 =
I =
L

electric conductivity
voltage

read

on

amperage
distance

read on transmltter
between

~ = skin depth
F = frequency

r

=

=

electric
constant

conductivity

electrodes

(1)

The formulae
are valid only for the
dlsposition
used on the ground
to get the
and 1).

kind
data

of
(E

Correlation
criterion
and Interpretatlon
of data
allowed
to estimate
for example:
the thlckness
of
ground
water cheet
on top-soil
of homogeneous
migmatite;
the separatlon
in subsurface
of the sequence
Basaltic
Rocks,
Botucatu
Sandstone
and
Santa
Maria
Formation,
and alSlO that
Botucatu
Sandstone
would have water, which was confirmed
afterwards.
Operation
facility,
Bmall
slze
of equipment
(about 30 kgs), allied to accuracy
in get the data
with inJispensable
geologic
correlation,
motlvated
us to realize 22 measurements
at the State of Rio
Grande do Sul, whlch are not conclusive,
but give
real perspectíves
for the usefulness
of the method,
since
it is possible
carry
out a systematic
and
statistic
Investigation
to verify its vlabilities
and
limltatlons.

RESUMO
o Eclipse Total do Sol de 12 de novembro
de
1966 propiciou
a realização
de grande
número
de
Investigações
clentificas
no Estado
do Rio Grande
do Sul.
Graças
à colaboração
especial
do Engenheiro
Eletrônico
Elwln
Seeley
e do Técnico
em
Eletrônica
Ivan Rainwater
e ao apoio dos demais
integrantes
da equipe
do "U. S. Naval
Ordnance
Laboratory,
Corona
Califórnia",
foi posslvel
levar
a efeito uma experiência
de pesquisa
básica visando um nôvo método
de prospecção
geoflslca
por
condutlvidade
elétrica,
que não havia sido programada oficialmente.
As investigações
foram
desenvolvidas
com um
equipamento
especial,
constituldo
de um sistema

system

constànt

=

03

recelver

GREHS

system

(1)

Geólogo Chefe de da Secção de Geo-Foto-Interpretação
da Divisão
de Levantamento
Flslcos do Departamento
de Planejamento
Regional e Urbano
da Secretaria
de Obras do Rio
Grande do Sul. Integrou
a equipe do Instituto de Astronomia,
Escdla de Engenharia,
UFR
GS, durante
as pesquisas
referentes
ao Eclipse
Total do Sol a 12 de novembro
de 1966, junto
ao grupo do "U. S. Naval Ordnace Laboratory,
Corona,
Califórnla".
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emissor
e outro receptor,
ambos de freqüência
variável, que eram sintonizados
na mesma freqüência.
permitindo
operar
no intervalo
de 1 ciclo por segundo até 500.000 ciclos por segundo
(500 KC).
A
possibilidade
de variar
as freqüências
propiciava
diferentes
profundidades
de penetração
sem haver
necessidRde
de modificar
as distAncias
entre os eletrodos.
A análise
critica
das medidas
efetuadas.
com a Indispensável
correlação
geológica
"In situ"
e posterior
interpretação
da representação
gráfica
das medidas,
possibilitaram
a realização
de uma
sondagem
elétrica
do subsolo.
Foi posslvel
identificar anomalias
de condutividade
elétrica
em função da variação
I!OOlóglca. presença
de uma zona
de saturação
em água,
espessura
de solo residual,
etc.
Foram testadas
duas fórmulas
usadas pelo Eng.
Seeley:
.056

(A)

a) r = E
-L
I
Sendo:

condutividade
elétrica
voltagem
lida no sistema
receptor
constante
amperagem
lida no sistema
emissor
distância
entre os eletrodos

r =
E =
.056 =
I =
L =
b)

c5 =

-

503

um nôvo método' de prospecção...
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1966, começaram em meados de junho da
ie ano. Recebemos a incumbência de sele
nar uma área cujas rochas apresentassem
duzida condutividade elétrica e que estiv
situada dentro da faixa de totalidade do
ferido eclipse. Essa área seria objeto de
investigação preliminar com o objetivo de
contrar um local adequado para construir
tipo especial de antena emissora. Tal a
na era fundamental
e indispensável par
realização de estudos de comportamento
.Ionosfera, através de ondas VLF (Very
Frequency

=

Freqüência

Muito

ueiorese
rema
~num
tea
da

BaL,,<a),

gramadas pelo «U. S. Naval Ordnance
boratory, Corona, Calif6rnia».
Com o o
tivo de encontrar um local, cujas rochas a
sentassem um valor de condutividade el riI
ca inferior a um limite pz:é-fixado par
o
êxito da experiência, seguimos para o c mI
po em companhia do Físico Verne Hildebr nd
(Chefe da equipe que viria realizar as e
riências com ondas VLF por ocasião do
ipse Total do Sol) e do Engenheiro Eletrô ico
Elwin Weslwy Seeley.
A importância
das condições
geol6g
as
residia no fato de que seria construida
ma
enorme
antena,
especialmente
projetada
Eng. Seeley, cuja finalidade
era emitir o
VLF no intervalo
de freqüência
de 20
30
KC com uma potência
de no minimo 75 '10watts, que ao invés de ser construida
em posição vertical,
consistiria
em se estender
diretamente
sôbre o solo cêrca de 30.000
tros de fio de cobre, de modo a formare
7
ou 8 linhas paralelas
cujo comprimento
s ria
da ordem de 4.000 metros,
com um esp çaI
e
mento
médio de 100 metros
entre
um
outra.
Para o bom funcionamento
dessa antena era necessário
que as rochas
apre entassem
a menor condutividade
elétrica
ossível, pois mais de 90% da energia
em" ida
era absorvida
pelo terreno,
e, essa abso ção
atingiriu
proporções
muito maiores
se as rochas subjacentes
apresentassem
elevados
valôres de condutividade
elétrica,
o que imp ssibilitaria
a realização
da experiência.
Era necessário
que o local, onde fôsse construi
a
antena,
apresentasse
homogeneidade,
a
ior
possivel, o que propiciaria
como conseqUê cia
um comportamento
elétrico
também
hom gêneo. Outra
condição
a sér satisfeita
se referia ao melhor paralelismo
possivel da f I '
de rochas
homogêneas
e de baixa condu 'viI

(B)

VFF

Sendo:
em profundidade
c5 = penetração
didade
de penetração
F
= freqüência
r = condutlvidade elétrica
503 = constante

ou

profun-

As fórmulas
são válidas apenas para o tipo de
disposição
que usamos no terreno
para a obtenção
dos dados (E e I).
Os critérios
de correlação
e Interpretação
dos
dados
permitiram
que. fossem
determinadas
por
exemplo:
a espessura
da zona de saturação
em água
em regolito
de migmatlto
homogêneo;
a separação
em subsuperflcie
da seqüência
Basalto,
Arenito Botucatu
e Formação Santa Maria, e também que o
Arenito Botucatu
e Formação
Santa Maria, e também que o Arenlto
Botucatu
deveria
ter água, o
que efetivamente
aconteceu,
pois foi comprovada
essa condição
de aqülfero
posteriormente.
A fac~ldade
de operação,
a reduzida
envergadura do equipamento
(cêrca de 30 kgs) , aliados
à
precisão
na obtenção
dos dados com a indispensá,'el correlação
geológica,
motivou a realização
de 22
medidas
no Estado
do Rio Grande
do Sul, que
mesmo não sendo conclusivas,
abrem reais perspectivas de aplicação
do método, desde que seja levada
9. efeito uma Investigação
sistemática
e estatlstica
para
comprovar
as viabilidades
e limitações
do
mesmo.

1 -

---..--

INTRODUÇAO

Os preparativos' iniciais, visando a realização de investigações cientificas por ocasião
do Eclipse Total do Sol de 12 de novembro de

dade elétrica com a faixa de totalidad
eclipse.
Para a nossa satisfação, a área qu
dicamos no Munic~pio de Pinheiro M
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io Grande do Sul, preencheu
tôdas as COllções requeridas
e se constituiu
no «Site 06»
( enominação
oficial
da Comissão
Especial
a o Eclipse,
que estava
subordinada
ao
nselho Nacional
de Pesquisas).
As caracter sticas
geológicas,
que constituiram
critéos de seleção, foram numerosos
diques de
r olito que preenchem
as fraturas
do embasento
cristalino,
constituído
por granitos
e migmatitos,
formando
uma série de cristas
t pográficas
alinhadas
segundo
a direção ger 1 NO-SE e coincidindo
com a orientação
da
fixa
de totalidade
do Eclipse.
A nossa curiosidade
foi despertada
pela
aneira de ser medida
a condutividade
elét ica do terreno
dentro do intervalo
de freêncía da experiência
com ondas VLF.
O
g. Seeley utilizou
um dispositivo,
o qual
p rmitia
determinar
a condutividade
elétrica
d solo com grande
rapidez
e facilidade.
O
r duzido volume e pêso do equipamento,
que
p dia ser transportado
a locais de difícil acess , a facilidade
de operação
e a precisão
dos
d dos obtidos constituiram
características
que
receram
atenção
cada vez maior de nossa
p rte.

ESQ

U E MA

FIG. 1
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Conseqüência
do sucesso
na seleção
de
uma área, cujas características
preencheram
tôdas as condições
para levar
a cabo uma
pesquista
inédita em Eclipse, isto é, «Estudo
da Ionosfera
com ondas VLF, visando
a obtenção de dados correlacionáveis
com o seu
comportamento
físico-químico
através
de
equipamento
especialmente
construído
para
tal tarefa»,
houve solicitação
por parte
daquêles cientistas
para colaborarmos
em tôdas as fases do programa,
o que efetivamente

ocorreu.

.

Enquanto
se desenvolviam
os trabalhos
preparatórios
correspondentes
às diversas
fases de uma programação'
previamente
estabelecida, evoluiram
Os nossos conhe'cimentos
a
respeito
do equipamento
usado para medir a
condutividades
elétrica
do solo.
Gradativamente aumentou
o nosso interêsse
e conseguimos
realizar
uma série de medidas
com
vistas a desenvolver
um nôvo método de prospecção
geofísica
por condutividade
elétrica,
graças
à colaboração
do Técnico lvan Rainwater
e a atenção
do Eng. Seeley, que conosco trabalharam
durante
as horas
e dias
que a programação
reservava
para descanso.
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CARACTERIZAÇÃO DO EQUIPAMEN-

TO E DAS MEDIDAS
DE CONDUTIVIDADE
EL:fJTRICA
EXECUTADAS
POR
SEELEY

o equipamento
consistia de dois sistemas, um emissor e outro receptor, que eram
dispostos no terreno conforme a disposição es-

.quemática representada na Fig. 1.

.056
E

CA)

Sendo,

I

condutividade

elétrica

= voltagem lida no sistema receptor
constante
= amperagem lida no sistema emissor

L

= distância

O Eng. Seeley
das de condutividade

entre os eletrodos
já

havia
elétrica

êsse equipamento,
usando a fórmula aci
referida para a disposição esquematizada
Fig. 1, em experiências anteriores no Ha

-

MOTIVAÇÃO
OBJETlV ANDO UM
S
VO M:f::TODO DE PROSPEcçÃO
GEOFlSI

PARA FINS

A

GEOLóGICOS
I

-L
I
r E
.056

1 7

.

O sistema emissor estava acondicionado
numa caixa metálica e era constituido por
um oscilador, um amplificador e um voltimetro. Essa conjugação permitia emitir sinais
através do solo e rochas subjacentes, os quais
eram captados pelo sistema receptor. A característica
essencial e que foi de importância fundamental,
como veremos mais adiante, consistia em que os dois sistemas eram
de freqüência variável abrangendo o intervalo
de 1 ciclo por segundo a 500. 000 ciclos por
segundo (500 KC).
O sistema receptor consistia num voltimetro de freqüência variável, o qual deveria
ser sintonizado na mesma freqüência do sinal do sistema emissor.
A energia, necessária ao funcionamento
do equipamento, era .fornecida por pilhas comuns de lanterna para determinados componentes e por pilhas de niquel e cádmio recarregáveis em corrente alternada de 110 volts
para o restante.
A mecânica das medidas consistia em
emitir uma certa corrente elétrica nas freqüências de 10, 20 e 30 KC, e, em cada freqüência se registrava a voltagem no sistemá
recetpor. Essas freqüências eram usadas porque dentro dessa faixa que iria operar a grande antena, e, era necessário recolher informações sôbre a condutividade elétrica das rochas subjacentes dentro dessa faixa de freqüência.
Para a disposição esquematizada
na Fig.
1, era usada a fórmula (A):

r-
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realizado
medido terreno
com

À medida
que fomos nos familiariza
com as medidas de condutividade
elétrica,
se desenvolvendo
a concepção
de estabelc
critérios
de correlação
geológica em subsup
fície a partir
dos valôres
de condutivid
elétrica
obtido!..
Já na primeira
viagem do Eng. Seeley
Rio Grande do Sul em junho de 1966, ha
mos perguntado
àquêle pesquisador
sôbr
existência
de alguma fórmula
que correIa
nasse os valôres
de condutividade
elétric
freqüência
com a penetração
no subsolo,
de que sabiamos
que a penetração
era in
samente
proporcional
aos valôres de freqü

~o
oi
er
I
re

'

ncia," significando
que quanto maior a freqü Incia menor seria a profundidade
de penetra
o.
( ):
O Eng. Seeley indicou-nos
a fórmula

8 =-

503

(B)

VFr

Sendo,
503
constante
penetração em metros
8
freqüência
F
condutividade elétrica
r

=
=

=

Motivados
pela informação
do Eng.
ley, nos propusemos
a testar
essa fór
através
de medidas
de condutividade
elét
em área que conhecíamos
aetalhadamente,
I!!eja, a Quadrícula
de Pedras
Altas,
Mu
pio de Pinheiro
Machado,
Rio Grande do
Essa área foi objeto
de nosso trabalho
formatura
pela Escola
de Geologia
UF
em 1965 e posteriormente
tivemos
oport
dade de estudar,
ainda
na mesma
áre
Formação
Irati,
como bolsista
de inici
cientifica
do Conselho Nacional
de Pesqui

ee.
Ia
'ca
ou
ciul.
de
GS
nia
ão
as,

na condição de estudantes daquela escola
Considerando que o equipamento pe
variar as freqüências de operação, conc
mos a possibilidade
de realizar sonda
elétricas do subsolo, pois variando a freq'
cia variava também a. profundidade de p
tração.
Conseguiriamos
então diversas
fundidades de penetração e se houvesse
riação lito16gica ou outros fatôres "que infl
no valor da condutividade elétrica (água
terrânea, falhas, etc.), deveríamos, se vá

f.tia
bens
ênnerovaem
ub,das

I

I
L-
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a fórmulas,
constatar
anomalias
nos valôres
d condutividade
elétrica
nas diferentes
ireq' -ncias de operação.
Essa programação
foi acatada
com entusi smo pelo Eng. Seeley e foi executada,
não
sS na ãrea em que havíamos
realizado mapeam nto geológico c~mo em outros locais do Rio
G nde do Sul, pois os resultados
iniciais ultr passaram
a nossa espectativa
e justificaral
esfôrço maior.
Cabe aqui salientar
que as medidas e pesq sas foram realizadas
como um esfôrço esp I ial, paralelamente
as jã estafantes
tarefa do Projeto
Eclipse, e graças às condições
m teriais
proporcionadas
pela equipe do «U.
S.
aval Ordnance
Laboratory»,
que reconhece a importância
dessa investigação,
que não
ha ia sido programada
oficialmente.
4

METODOLOGIA
NA OBTENÇAO
VALORES
DE CONDUTIVIDADE
EUTRICA

DOS

A obtenção
dos valôres de condutividade
elé rica era baseada
na disposição
representa a na Fig. I, obedecendo
a seguinte
metodo gia:
19) Selecionavam-se
certas
freqüências
de operação;
29) Uma pessoa ficava no sistema emise outra, no sistema
receptor
(geralmente
vamos no sistema
emissor);
39) Cada um dos operadores
possuia um
relho
de' rãdio
comunicação
transistori, permitindo
a comunicação,
entre
os
me mos;
49) Os dois sistemas
eram sintonizados
mesma
freqüência;
59) O operàdor
do sistema
emissor emitia
ma certa corrente
elétrica computada
na
for a de amperagem,
correspondendo
ao valor de I da formula
(A);
69) O operador
do sistema
receptor
co putava
o valor da voltagem
den e ao sinal emitido;
79) Geralmente
a distância

L entre
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essência

BASICOS
do método
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pamento.

Os métodos

convencionais

_ exigem

constantes
deslocamentos
do equipamento,
modificando
a distância
entre os eletrodos para diferentes
profundidades
de penetração.
A
consideração
dessa vantagem
implica em economia de tempo e de operadores
com as conseqüência
econômicas
decorrentes.
Um outro fatos
importante
do método
por nós preconizado
é que não havendo
mudança na distância
entre os eletrodos
evitase as distorções
e possíveis
anomalias
resultantes
dos deslocamentos
laterais
dos métodos convencionais.
Acreditamos
que não havendo modificação
da distância
entre eletrodos, os valôres obtidos são passíveis
de uma
comparação
realmente
representativa
e muito mais precisos
que os dos métodos convencionais, pois modificando-se
a distância
entre
os eletrodos
estã se incluindo ãreas diferentes
em cada medida, o que não acóntece
se a distância é pré-fixada
(Fig. 4).

6 -

REPRESENTAÇAO GRAFICA E
DE DADOS

INTERPRETAÇAO
os

Ml:TODO
em

DE

tuar numa mesma estação
um certo número
de medidas
em freqüências
diversas,
o que
propiciava
obter os valôres
de condutividade
elétrica
para diferentes
profundidades
de penetração
em subsuperfície
sem haver necessidade
de modificar
a distância
entre
eletrodos.
A efetivação
de uma verdadeira
sondagem
elétrica
do subsolo, desde que fossem vãlidas
as fórmulas
anteriorm~nte
referidas,
permitiria constatara
presença
de anomalias
de
condutividade
elétrica
com significado
geológico e por isso mesmo possíveis
de serem interpretadas.
O grande mérito do método e a possibilidade de se obter os valôres de condutividade elétrica
para diferentes
profundidades
de
penetração,
apenas fazendo variar a freqüência, sem haver necessidade
de deslocar o equi-

E correspon-

elet odos era de 122 metros,
usandó-se
todavia algumas
vêzes a 'distância
de 30 metros.
Em síntese obtinha-se
os valôres de I e
E c rrespondentes
a cada freqüência
(Fórmu), o que permitia
la
obter os valôres
de
con utividade
elétrica
para
diferentes
profun idades de penetração
(Fórmula
B).
5
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No início, o número de medidas em cada
estação era reduzido a 5 e 10 fref!Uências diferentes, todavia, à medida que o trabalho se
desenvolvia êsse número aumentou para 30
e até 50 freqüências diversas.
Os valôres de condutividade elétrica e da
profundidade
de penetração
eram avaliados
grosseiramente
durante
o desenvolvimento
das medidas no campo, o que possibilitava
uma interpretação
geológica imediata «in situ», que apesar de ser preliminar era de importância fundamental.
Essa primeira inter-
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pretação «in situ» com correlação geológica,
permitiu-nos delinear certas anomalias através de lima maior densidade de observações
no intervalo de freqüência em que aquela poderiam ser detectadas.
Além de permitir delinear certas anomalias, que sem essa interpretaçã:> preliminar de campo talvez passariam desapercebidas,
era possível eliminar
uma série de possibilidades quando da posterior interpretação
mais acurada a partir da
graficação dos dados.
A representação
gráfica dos dados está
ilustrada nas Figs. 2 e 3. A freqüência é um
elemento conhecido previamente e entra tanto no cálculo do valor da profundidade de penetraçã:> como na obtenção do valor da condutividade elétrica.
Foi elaborada uma representação
gráfica de modo a obter duas
curvas, uma de condutividade elétrica (r) e
outra de profundidade de penetração
tendo como elemento comum a freqüência.
A
conjugação dessas duas curvas permite determinar a condutividade elétrica em profundidades, diferentes e vice-versa, além de permitir visualizar imediatamente
as anomalias
existentes.

un,

A Fig. 2 corresponde a uma medida feita no Município de Pinheiro Machad«?, em rochas do embasamento cristalino, classificadas
como Migmatito Homogêneo, mas que afetadas pelo tectonismo associado à «Falha Sotéia» (Mapa Geológico Preliminar da Quadrícula de Pedras Altas, Município de Pinheiro
Machado, Trabalho de Formatura
de 1965,
Escola de Geologia UFRGS), no local da medida estão transformadas
em «cataclasitos».
As fraturas estão preenchidas por filões de
quartzo leitoso e diques de riolitos, a espessura de solo é nula. 1:sse condicionamento
propiciava
um comportamento
impermeável
para as rochas aflorantes.
O comportamento das duas curvas não evidencia anomalia
alguma.
A conformação das dtias curvas representadas na Fig. 3 permite de imediato vislumbrar uma anomalia. 1:sse gráfico corresponde às medidas feitas na fazenda do Sr.
Michel Karan, Município de Piratini,
Rio
Grande do Sul, que no projeto Eclipse recebeu a denominação oficial de Site 06b. A
anomal!a se evidencia entre os pontos I e TI
da curva de condutividade elétrica. O ponto
I do gráfico permite estimar um valor de 20
mili-moh/metro
para a codutividade c um valor de 13 metros para a profundidade de penetração. O outro limite da anomalia, o pon-

to n, evidencia para a condutividade um
lor de 32 mili-mohs/metro
e 7 metros
a profundidade. Temos pois uma ano ma li
tre 14 e 7 metros de profundidade, a
corresponde a zona de saturação em águ
manto de alteração das rochas. Nesse
evidencia-se a presença de migmatitos h
gêneos, bastante
fraturados,
com frat
eventualmente
preenchidas
por veios
quartzo leit:>so, sendo que o regolito evi
cia uma espessura observável da ordem d
metros.
1:sse regolito é relativamente
meável pois a intemperização
dos felds
e minerais ferromagnesianos
proporcio
formação de argilominerais que são lixivi
fàcilmente, concentrando-se
os minerais
sistatos,
constituídos
essencialmente
quartzo.
A conseqüência dêsse process
intemperização
e lixiviação é um manto
roso e permeável, portanto apresentando
dições de aquífero. Ao efetuarmos a m
no campo, atribuímos essa anomalia nã
à zona de saturação em água, mas t
à uma mineralização dessa água. Essa i
pretação foi éonfirmada integralmente,
junto ao local onde efetuamos as medid
condutividade
elétrica havia um poço
(cacimba) com 6 metros d'água que abas
a fazenda e a água era ferruginosa.

7-

29
vaara

a
dos
repor
de
poonida
só
ém
terpois
de
aso
ecia

RESULTADOS PRELIMINARE

Os exemplos das figs. 2 e 3 foram presentados apenas como ilustração do qu foi
possível obter com o método, permitind
antever grandes possibilidades de aplicação
conhecidas as limitações do mesmo, o qu
tamente trará uma implicação de ordem
nômica.
Foi possível realizar 22 medidas no
tado do Rio Grande do Sul em roch
mais diversas, como granitos, gnaisses, x
riolitos,

-folhelhos,

arenitos

e rochas

ticas.
Não apresentamos os 'gráficos e desc
mais detalhada, que serão objeto de um
blicação especial a ser proporCionada pel
S. Nával Ordnance Laboratory, Corona,
fórnia», porque ainda não nos foi possívêl
lisar e interpretar
convenientemente
aq
medidas, pois infelizmente não contamos
condições financeiras e tempo para nos
car com mais afinco, o que é indispensá
apresentação
dêsse trabalho a curto
Estamos realizando essa pesquisa por
própria, sacrificando muitas das nossas

ição
pu«U.
alianaelas
com
ediel à
azo.
onta
oras
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Em sintese queremos nos referir que foi
possivel determinar a espessura do solo residual das rochas basálticas e graniticas, separar em subsuperficie os derrames basálticos da Formação Serra Geral dos arenitos
eólicos pertencentes
à Formação Botucatú e
êstes, por sua vez foram separados dos folhelhos siltico-argilosos
da Formação
Santa
Maria sotopostos. Em Santa Cruz do Sul não
foi só possivel a separação dessas três formações geológicas,
como também estimar
suas espessuras e ainda prever que o arenito
Botucatu sotopõsto aos derrames basálticos
deveria conter água; essa condição de aquifero foi plenamente confirmada por trabalhos
geológicos que posteriormente
realizamos naquela região.
elétrica até
relegados a
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,

I

,

2

I
I
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Os métodos de condutividade
há bem pouco tempo estavam

CONVENCIONAIS

,

L

de lazer, porque no nosso modo de entender,
grande parte do sucesso de uma investigação
cientifica muitas vêzes necessita primordialmente que se acredite na importância dessa
investigação
o que traz como conseqtlência
também o entusiasmo indispensável.'
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segundo planos, pois não se conseguiam
randes penetrações, sendo preferidos os m todos
de eletroresistividade.
Com o equipamento do Eng. Seele conseguimos registrar frações de micro-v lt, e,
se dispuséssemos de fios suficientement
longos, teriamos conseguido penetrações (a. ordem de 2.000 metros nos granitos. Na realidade as medidas foram significativas
té a
(
profundidade de 120 metros, já que a stância L (Fig. 1) foi dessa ordem de gr~ deza
para facilitar a operação de campo.
Quanto maior fôr a conáutividade
a rocha subjacente menor será a profundidl de de
penetração.
Entretanto
mesmo na For: ação
Irati, constituida por folhelhos siltico- gilosos com camadas oleaginosas pirobetl minosas, niveis de concreções calcáreas, cu I) valor de condutividade elétrica chegou
450
mili-mohsjmetro
(o maior valor medido conseguimos penetrações de até 120 metJ s de
profundidade.
Uma conseqtlência de ordem prá' eu. e
econômica é que não havendo necessid de de
modificar a distância entre os eletrodo , que

13

ANAIS

DO XXI

CONGRESSO

na a mais são do que estacas
metálicas
de
ap oximadamente
1 metro
de comprimento
cr vadas no solo, é a economia de tempo, meno quantidade
de operadores
e a maior preo.
Por exemplo se se pretende' perfurar
para água subterrânea
com sonda que está limi ada a 200 metros
de profundidade
,usari
os a distância
entre os eletrodos
(L) um
po co superior,
ou seja 220 metros.

8de
de
se

nec
ter
ção
obt
rão
Tiv
ren
lias
igu
tos
te

me
per
sõe
pos
tud
téri
das
pro
ape
seg
te

PERSPECTIVAS DO M:fJTODO

Os resultados preliminares
abrem granperspectivas para o método, as quais poo ser sucintamente
exemplificadas
nas
intes aplicações:
- Prospecção de água subterrânea;
Investigação
do subsolo como fundadação nos diversos campos da Engenharia;
Prospecção de minérios metálicos, especialmente o cobre;
Determinação
da espessura de depósitos aluvionares e solos residuais;
Delineação
de estruturas
geológicas
não aflorantes.
As perspectivas referidas subentendem a
ssidade da indispensável correlação e inretação geológica, pois a simples obtene interpretação
geológica, pois a simples
nção dos dados e sua graficação não temaior significado sem aquela condição.
mos oportunidade de observar que difees valôres absolutos e diferentes anomafreqUentemente
representam
condições
is ou semelhantes, e, que valôres absolue ánomalias semelhantes
muitas vêzes
significado totalmente diverso.
Queremos chamar a atenção de que fo'realizados apenas estudos superficiais (22
'das) qu~ nos permitem vislumbrar
as
ectivas já referidas que não são concluA comprovação do método sômente será
ivel após demoradas investigações e ess de campo que permiatm estabelecer crj.s mais conclusivos, após serem conheci~
s limitações do mesmo. Todavia, se comada a aplicação do método, mesmo que
as numa das perspectivas
,podemos asrar reflexos de ordem econômica bastangnificativos.
PRóXIMAS

FASES DA PESQUISA

pós constante' e prolongada pesquisa bi~
blio ráfica, que está sendo atuaIizada periôdica ente, estamos tentando a graficação dos

~--~--
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dados em papel com escala logaritmica
e duplo-Iogaritmica.
Podemos adiantar
que já colhemos os primeiros frutos dessa tentativa,
pois anomalias
imperceptiveis
ou pouco perceptiveis
na repre~
sentação
gráfica
em papel de escala aritmética, estão sendo caracterizados,
facilitando
sobremodo
a interpretação.
Estamos
na espectativa
de informações
mais detalhadas
e recentes
sôbre o equipamento a serem enviadas
pelo Eng. Seeley que
está elaborando
uma descrição
minuciosa
do
funcionamento
do mesmo.
Foi planejada
a
elaboração
de um trabalho
conjunto
com
àquele pesquisador
o qual seria publicado
sob
os auspicios
do «U. S. Naval Ordnance
Laboratory» nos EE. UU. e aqui no Brasil se conseguirmos
as condições
necessárias.
O nosso próximo
objetivo
é a descrição
detalhada
de tôdas as medida sefetuadas
no
Rio Grande do Sul com as interpretaQões
convenientemente
e corretamente
elaboradas,
o
que lôgicamente
vai depender
das circunstâncias em que desenvolveremos
êsse trabalho.
Se conseguirmos
polarizar
a atenção
de
órgãos, como o Conselho Nacional
de Pesquisas, cuja função primordial
é o incentivo
a
pesquisa através
de um apôio financeiro
e demais necessidades
correlatas,
certamente
poderemos apresentar
os resultados
com grande
antecipação.

10 - CONCLUSõES
A nossa grande preocupação, antes de
apresentar oficialmente os principios básicos
de um nôvo método de prospecção geofisica
por condutividade elétrica, foi a de verificar
se realmente não havia sido apregoado métoto idêntico.
As pesquisas bibliográficas até
agora efetuadas, tendo abrangido cêrca de
75.000 trabalhos sôbre geof1sica e métodos de
prospecção geofisica citados na bibliografia
especializada, que nos foi acessivel, não indicaram nenhuma referência especifica aométodo por nós preconizado.
Acreditamos que
êsse fato seja suficiente e convincente quanto
a autenticidade do método e seja o bastante
para se. concluir sôbre a necessidade e o interêsse 'no sentido de continuar as investigações.
O nosso desejo é de podermos contar com
o equipamento, cujo custo nos EE. UU. é inferior a US$ 4.000 (quatro mil dólares), e,
com as condições para determinar as limitações e viabilidades do método, através de uma
pesquisa sistemática e estatística.
Alimentamos esperanças nesse sentido, pois se porventura fôr constatada a inviabilidade total
do método, o equipamento poderia ser desmontado e seus constituintes
serem usados
para outras finalidades, não havendo assim
desperdício de recursos financeiros
com a
aquisição do equipamento.

MINERAIS

URANfFEROS DE CRISTAIS,'
ESTADO DO CEARÁ
Por

WILLIAM

G. R. DE CAMARGO (1), J. B. DE MADUREIRA
e CARLITO RIPPEL (3)

ABSTRACT
Several uranium
mineraIs
have been found in a
pegmaUte
dyke,
intruded
in a biotite-museovite
-sehist of the Ceará Series,
in an area located
in
the Cristais
District,
at Northeastern
part af the
Ceará State,
Brazil.
The identification
work
has
been effeeted
by UV fluorescenee,
by optical determination
under
the mieroseope
and by X-ray
diffraction
(powder
method).
The uranium
mineraIs
oceur in eoncentrie
spots, being the several
zones
eaused
by different
eolors af the minerais.
The
dimensions
of the spots vary from 1 to 5 em in
diameter.
The
foliowing
uranium
mineraIs
have
been
identified:
fourmarierite,
boltwoõdite,
phosphuranylite,
weeksite,
and saléeite.
There
is also
the oecurrence
of a brown minerai, . whose identifi-

eation was unknown.

INTRODUÇAO
Os minerais uraniferos
descritos neste
trabalho, foram coletados no Municipio de
Cristais. na região nordeste do Estado do
Ceará, em um pegmatito localizado a 5 km
da cidade dos Cristais e a cêrca de 100 m
-da estrada de rodagem federal, que liga Fortaleza ao sul do pais (Fig. 1).
Os pegmatitos, que são zonados, estão encaixados em um biotita-muscovita-xisto
da
Série Ceará, apresentando os seguintes minerais principais: quartzo, feldspato, muscovita,
-e com menor freqUência, lepidolita, berilo,
.ambligonita e cassiterita.
Em geral se distinguem quatro zonas nos pegmatitos:
1. zona
externa ou de contato, com espessura variável de centímetros a metros, e caracterizada
pela abundância
de muscovita e pela presença de manchas coloridas dos minerais ura-niferos; 2. zona mais interna, com caracteristicas de pegmatito normal, com quartzo,
feldspato e muscovita;
3. ZOna mais rica de
feldspatos, com ocorrência de berilo, tantalita, ambligonita e cassiterita;
4. e finalmente, zona central, fonnada quase exclusivamente por quartzo leitoso.
_

FILHO (2)

As ocorrências
de minerais uranif ros,
localizadas
na zona externa dos' pegma ,tos,
.
no contato com as rochas encaixantes,
ormam manchas concêntricas de coloração
0.relada, com diê.metros que oscilam entre 1 a
5 em. Nessas manchas uraniferas,
o zo eamento é causado pela diferença de colo I ão,
com pontos negros no centro, circundado
zonas mais exteriores de cõr parda ou
de-amarelada
(Fig. 2).
MINERALOGIA

Para
cies de
trabalho,
métodos
-violeta
óptica e

a determinação das diversas
péminerais uraniferos descritos
leste
foram adotados principalment
os
de fluorescência com radiação
tra(ondaS curtas e longas), micros I pia
difração de raios X (método de ó).

Dado o caráter
microscristalino
e terros
minerais,
nem sempre foi possivel a det

nação da orientação

dos

rmi-

óptica nos grânulo

croscópicos,
tendo, por conseguinte,
a m
dos indices de refração
se restringido
e
sivamente
à obtenção
do valor médio ap
mado. Entretanto,
êste dado foi extrema
te valioso para a confirmação
da espéci
neral, determinada
pelo método do pó.
Para a obtenção
dos diagramas
de

miI

dida
cluxiI
enmi-

.
I

ra-

ção de raios X, procurou-se trabalhar c m o
mineral puro, separado com auxilio da puo-

rescência, embaixo da lupa microscópica (m
I

Pol, Zeiss). Entretanto,
em alguns cas
os
diagr~as
de pó obtidos encerravam du I' ou
(1)

(2)

(3)

Departamento
de Mineralogia
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Ciências e Letras da Universid
Silo Paulo.
Cadeira de Geologia e Mineralogia
da Fa
Idade de Medicina
Veterinária
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Jabotieabal,
Silo Paulo.
Instituto
Central de Geo-Ciências, .
Uni ver idade
de Brasllia,
D. F.
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is fases cristalinas, o que porém não imiu a perfeita identificação
das espécies
feras. Foi utilizada radiação Cu K (x.
Os minerais uraniferos
encontrados
foos seguintes:
uraninita,
fourmarierita,
twoodita, fosfuranilita, weeksita, saleeita e
mineral pardo desconhecido.

DE

GEOLOGIA

URANINITA
Os cristais de uraninita
(U02), quando
não alterados, apresentam
côr preta, brilho
submetálico, traço prêto esverdeado e ausência de clivagem. Com a separação dos vários
minerais no aparelho Frantz, observou-se que
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uraniferos.
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a uraninita é mais magnética, em relação aos
demais minerais, em amperagem de 0,5 A e
ângulo de inclinação de 20.. Não apresenta
fluorescência sob fonte de luz ultra-violeta.
:rnopaca à luz transmitida e está. intimamente
associada à fourmarierita
e à boltwoodita.
A Tabela 1 mostra os diversos «d~s do
diagrama de pó obtido, comparados com outros
valôres encontrados na literatura.
TABELA

1

-

d(A)

1/10

d(A)

1/10

3,12
2,70
1,919
1,636

10
4
8
8

1,357
1,245
1,217
1,121

2
3
4
3

3,14
2,73
1,926
1,645
1,574
1,365
1,251
1,220
1,115
1,051
0,966
0,924
0,911
0,864
0,833
0,824
0.789

10
5
8
9
4
3
6
6
6
7
4
7
5
6
5
5
3

Intensidades
estimadas visualmente,
diação eu K a, câmara de 114,6 mm.

ra-

Indices de refração

X
Y
Z

= a=
= /3 =

1.
1,865
1,900

. Wõlsendorf,
Frondel (1958)

Ceará.
d(A)

6,83
3,51
3,12
2,70
2,44
2,26

3
8
10
4
3
2

2,09
1,984
1,910
1,807

2
3
8
1

1,699

1

1,636
1,606

8
1

1,509

1

1.357

2

1,287
1,251
1,215

2
1
1

1,121

1

= y = 1,904

da fourmarierita
2.
1,85
1,92
1,94

3.

1,97

1. Katanga, Frondel (1953)
2. Katanga, Bilhet (1926)
3 . Cristais, Estado do Ceará, Brasil

35

TA B E L A 2 ---, Fourmarlerita

FOURMARIERITA
A- fourmarierita
(Pb U207. nH20) apresenta côr amarela-avermelhada,
brilho subadamantino e não é fluorescente sob luz ultra-violeta. Ao microscópio; revelou sua natureza microcristalina
o que impediu outras observações; seu índice de refração médio aproximado é 1,97. A tabela abaixo compara alguns
indices de refração da fourmarierita.

Minerais...

A Tabela 2 demonstra o diagrama d pó
obtido para a fourmarierita,
comparado
om
valôres de outras ocorrências.

Uraninita

Urarnnita sintética,
Frondel (1958)

Ceará.

-

d(A)

1/10

7,86
6,83
3,45
3,09
2,73
2,44
2,26
2,15
2,09
1,996
1,907
1,817
1,729
1,687
1,669
1,645
1,607
1,544
1,508
1,486
1,376
1,346
1,309
1,284
1,252
1,226
1,192
1,177
1,142
1,127
1,114
1,102.
1,070
1,055
1,030
1,012
0,994
0,974
0,945

2
4
9
10
4
6
5
2
2
6
8
2
7
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Intensidades
estimadas visualmente
diação eu K a, câmara de 114,6 mm.

ra-

BOLTWOODITA
A composição
é mais . complexa,
K2(U02)2(SiO)2(OH)2'

química
da boltwo dita
indicada
pela
fó
ula
I
5H:p. Apresent,
côr

,.~
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ve e-amarelada,
brilho
perláceo,
fluoresce te quando colocada sob fonte de luz ultra_vJ leta; é transparente
à luz transmitida.

Incl1cês

A
senta-se na forma de agregado micro.
indice de refração médio aproxic talino.
°
.
m Ido é 1,67.
refração

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1,668

1,669

P

1,696(?)

1,695

=
=

3.

4.
1,67

1,695

1,703
1,698
Y
Mine Delta, Emery County, Utah. Honea
(1961)
Mine La Chiquita, Quebrada deI Tigre,
Cordoba, Argentina.
Honea (1961)
Alto Boqueirão, Brasil. Honea (1961)
Cristais, Estado do Ceará, Brasil

As principais reflexões do diagrama de
pó stão registradas na Tabela 3, e são compa das com os valôres encontrados na literat ra.
TA B E L A

dia

-

Boltwoodita
Delta Mine,
Honea (1961)

Ceará
d(A)

1/10

7,39
6,79
6,35
5,40
4,70
4,32
4,11

1
10
5
5
3
2
1

3,51
3,38
3,12

6
7
8

2,92

3

8

d(A)

1/10

7,53
6,81
6,40
5,45
4,74
4,32
4,11
3,91
3,75
3,54
3,40
3,13
3,07
2,95
2,91

2
10
5
5
4
4
2
1
1
7
9
5
1
8
7

tensidades estimadas visualmente,
eu K a, câmara de 114,6 mm.

ra-

FOSFURANILITA
Ca
am
é fl
cros
na,
ma
alg

fosfuranilita
apresenta
f ór m u Ia
U02). (PO.)2 (OH). . 7H20. Sua côr é
elo-canârio, brilho subadamantino
e não
orescente sob luz uItra-violeta.
Ao miópio revelou sua natureza microcristaliendo o indice de refração médio aproxiigual a 1,71. A tabela abaixo compara
s indices de refração da fosfuranilita.

- --"

1!1..1

n..

!JJ 11 I

=

a

=

de refração

1.
1,658

Y.= P = 1,699
Z = Y = 1,699
1.
2.

da boltwDoodita

a=

X

DE GEOLOGIA.

3.
4.
5.

2.
1,690
1,718
1,718

da fosfurauillta

5.

3.
4.
1,674 1,682
1,7:.14 1,706
1,724 1,708

1,71

Newry Maine. Frondel (1950)
Flat Rock mine, North Carolina. Frontel
(1950)
Pamplonita, Colômbia. Frondel (1950)
C. Bignand et aI. (1951)
Cristais, Estado do Ceará, Brasil

A Tabela 4 mostra
xões obtidas e compara
trados na literatura.
TABELA 4 -

as principais reflecom valôres encon-

Fosfuranllita
Flat Rock Mine,
Frondel (1958)

Ceará
d(A)

1/10

d(A)

10,09
7,82
8,75
6,93

4
10
3
1

10,16

5,80
5,44
4,95
4,69
4,40
4,26
3,92
3,83
3,76
3,69
3,45
3,33
3,22
3,13
3,07
3,00
2,94
2,86
2,73
2,69
2,56
2,47
2,42
2,37

7
2
3
2
3
2
8
1
1
1
5
1
1
6
6
0,5
1
7
1
1
1
2
2
0,5

2,19
2,16
2,12
2,08

2
1
2
1

1/10
1

7,83
7,20
6,33
5,83
5,37
4,96
4,72
4,33

10
0,5
1
8
0,5
1
2
3

3,97
3,83

9
1

3,44
3,36

1
2

3,12
3,07

6
4

2,94
2,86
2,71

2
6
1

2,59
2,46
2,43

1
1
2

2,24
2,21
2,16
2,10
2,08

0,5
1
1
0,5
2
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2,05

2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,00
1,963
1,906
1,871
1,853
1,827
1,795
1,781
1,714
1,689
1,680
1,655
1,614
1,581
1,544
1,474
1,435
1,420
1,377
1,362
1,341
1,307
1,282
1,262
1,240
1,213
1,195

TABELA

5

2,04
2,00

1
1

1,895

5

d(A)

1,852
1,828

1
1

7,13

10

1,771
1,719

1
3

5,55
4,84

8
2

1,672
1,656

0,5
1

3,83

3

1,585
1,537
1,506
1,433

1
2
0,5
1

3,55

7

3,30
3,17

6
7

1,375
1,358

1
0,5

1,304
1,282
1,252
1,236
1,209

1
i
1
0,5
0,5
0,5
1

2,98
2,90
2,79

3
6
2

2,50

2

2,38
2,28
2,23

4
3
2

2,18

1

2,09

3

1,971

3

1,897

4

1,857
1,826
1,779

0,5
1
1
3

1,729
1,685
1,660
1,589
1,559
1,520
1,484
1,455
1,428
1,397
1,381
1,3152
1,312

1
3
0,5
1
3
1
0,5
1
1
1
1
0,5
3

1,197

.

1,179

Intensidades
estimadas visualmente,
diação ~ K a, câmara de 114,6 mm.

Ceará

ra-

WEEKSITA
A composição quimica dêste mineral é
muito semelhante à da boltwoodita, variando
apenas as percentagens
dos elementos constituintes
[K2(U02)2(Sips)s'
4H20].
Possui
côr amarelo pálido, brilho talcoso e não
fluoresce sob luz ultra-violeta.
Apresenta-se
na forma de agregado microcristalino
sendo
seu indice de refração médio aproximado de
1,64. A tabela abaixo ilustra os indices de
refração da weeksita.
Indices

X
Y
Z

1.
2.

de refração

=

1.

= 1,596
= P = 1,603
= Y = 1,606

da. weeksita

2.

a

1,64

Outerbridge, W. F. et aI. (196(})
Cristais, Estado do Ceará, Brasil

A Tabela 5 relaciona e compara as principais reflexoos obtidas no diagrama de pó
com aquelas encontrada8 na titepatUl'8..

""o

-

Weekslta

Outerbridge

(1960)

d(A)
8,98
7,87
7,11
6,17
5,57
4,83
4,58
4,48
3,84
3,79
3,55
3,34
3,30
3,20
3,13
3,06
2,99
2,91
2,80
2,69
2,51
2;-41
2,37
2,28
2,24
2,20
2,17
2,13
2,11
1,994
1,973
1,922
1,905
1,899
1,872
1,854
1,831
1,791
1,778
1,763
1,741
1,726
1,689

1/10
8
1
10
1
9
3
4,
:r
4
0,57
4
7"
5.
1
1
4;
6
3
0,5
3
4
5
5
4
3
0,5
4
4
4
3
3
4
4
1
0,5
2
3
4
0,5
3
1
4

i

ANAIS
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1,298
1,259
1,239
1,221
1.~88
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estimadas

visualmente,
114,6

ra-

mm.

SALEEITA
A composição quimica da saleeita é revelada pela fórmula seguinte: Mg (U02) (P04)2 .
. 8-10 H20. A côr é verde-amarelada,
o brilho é sedoso e é fluorescente sob luz ultra-violeta. :8: bem transparente
à luz transmitid$" os cristais são de hábito placóide com
contõrno idiomorfo (sistema tetragonal)
Figura 3).

3 -

Cristal de saleelta apresentando
estrutura
em mosáico.

uma

A clivagem é perfeita segundo (001), os
cristais são biaxiais anômalos, com 2 V pequeno (5-109). e de caráter óptico negativo,
apresentando uma estrutura em mosâlco, que
se distribuem paralelamente às direções (100)
índice de refração médio aproxie (010).
°
mado é de 1,58. A tabela ilustra alguns índices de refração da saleeíta.

X=a
Y=/3
Z

-

= Y

1.

2.

3.

1,559

1,559

1,565

1,570

1,574

1,582

1,574

1,574

1,585

1.

Shinkolobwe.

2.

Arsenatian.

3.
4

.

Portugal.
Cristais,

da saJeeíta

4.
1,58

Thoreau e. Vaes
Mrose

Saleeita

1/10

d(A)

1/10

9,93
8,78
6,45
5,45
4,92
4,73

10
5
2
4
7
3

9,85
8,60
6,50
5,46
4,95

10
3
2
3
8

4,51

4

4,45
4,29

3
4
4,19

2

4,07
4,03
3,71
3,48
3,41
3,23
2,98
2,93

1
1
7
9
4
5
1
4

3,64
3,49
3,37
3,23
3,09
2,95
2,84

1
9
3
5
2
5
1

2,75
2,68
2,54
2,46
2,43
2,37

1
1
3
1
1
1

2,65

1

2,45

6

2,21
2,18
2,13
2,10
2,06
2,00
1,858
1,768
1,734
1,572

6
1
1
1
1
3
4
1
1

2,30
2,30
2,25
2,19
2,14
2,10
2,04 .
1,919
1,860
1,798
1,731

5
2
1
7
1
1
1
2
1
3
3

1.

2
2
1
1,526
1
2
Intensidades
estimadas visualmente,
diação eu K a, câmara de 114,6 mm.
3
1

MINERAL

1,559
1,554
1,526
1,422
1,371

ra-

PARDO

(1932)

(1950)

Frondel
(1958)
Estado do Ceará,

-

d(A)

1,551

Indices de ref~

6

Sabugal,
Frondel (1958)

Ceará

di8!ção eu K a, câmara de

Fig.
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1
1
1
0,5
1

Intensidades

BRASILEIRO

Brasil

A Tabela 6 relaciona e compara as principais reflexões do diagrama de pó.

~If__.

Mineral
de hábito
terroso,
opaco,
não
apresentando
fluorescência
quando
colocado
sob fonte
de luz ultra-violeta.
Não foram
possíveis
as medidas
ópticas.
A Tabela 7 relaciona as principais reflexões obtidas no diagrama
de pó.

1'111111.11'1

I 1111

~----.

.--.

W:. G. R. DECAMARGO,
T A B E L A 7

-

J. B. DE MADUREIRA

Mineral

FILHO e C. RIPPEL

-
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Pardo

I

I

Ceará
d(A)
10,15
8,97
7,89
6,94
6,23
5,71
4,95
4,70
4,30
3,95
3,75
3,40
3,13
2,91
2,71
2,58
2,45
2,19
1,96
1,91
1,72
1,51

Dos mineraisuraniferos
citados, a
marierita, a saleeíta e a weeksita, repre

I/Ia

8
10
10
1
0,5
0,5
9
9
9
3
3
2
3
3
2
2
5
2
2
5
1
1

tam

as primeiras

ocorrências

vertiicada

uro

n-

f

no
eso

Brasil. Entre êsses minerais, a weeksita
pécie relativamente
rara, constitui a seg nda
ocorrência

mundial, pois êsse mineral foi

primeira vez encontrado
(Outerbridge, 1960).
A uraninita

em Utah.

é mineral

primário

t

ela

U.~.A.
I
,I
do ~eg-

matito e os demais minerais são secundáriOS,
que se formaram por maior oxidação e hidratação,

com possível

I

reação

com os min~rais

da encaixante.
O potássio, necessário pata a
formação da boltwoodita e da w~eksita, ~rovêm certamente, da alteração dos felds~tos
e da biotita, o cálcio da fosfuranilita
pode
provir dos feldspatos e o magnésio da safeeí-

ta tem origem possível na biotita.

Intensidades
estimadas visualmente,
diação eu K a, câmara de 114,6 mm.

ra-

(P04)-3 pode ter se originado

ion
°
por diSSOlpÇãO
I

i

da apatita.
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A ANOMALIA .DE CINZENTO,
DE DIAPIRISMO

UM CASO

Por'
JOÃO ITALO

BE SUMO
A anomalia
de Cinzento,
desde sua descoberta
encarada
como uma manifestação
de diapirismo.
Afim de colhêr
dados,
para a verificação
da
vai dade dessa hipótese,
foi Iniciado
no final
do
an
de 1966, um programa
de furos estruturais
rasos em tôrno da anomalia.
Os primeiros
furos
executados
denunciaram,
desêle logo, a presença
de uma espêssa
seção de
sed
entos
São Sebastião,
cercando
os folhelhos
Ilh s/Candeias,
aflorantes
em reduzida
área.
Tal
pre Isão, havia de ser comprovada,
definitivamente,
elo subseqüente
Cz-3. Por outro lado, os plonei s Cz-l e Cz-2 haviam
verificado,
já, as condiç es geológicas
anômalas,
do núcleo argiloso,
condiç s essas, que se apresentam
idênticas
àquelas
ci
as na literatura
mundial,
sôbre folhelhos
diapiri os: .
.
A eclosão do diaplrlsmo
em Cinzento
só poderá
ser compreendida
se bem estudada
a história
depos ional Ilhas-Candeias,
no sudeste
do RecôncaVO, região notável pelas dificuldades
que apresenta
à i terPretação.
Nesse sentido,
destaca-se
a área
de ~apele,
Campo de Candeias
e Massui-Rosário.
autor dêste relatório,
fundamentado
em evldên ias colhidas
nas áreas citadas
e em testemunho
do Cz-l, julga que a manifestação
diaplrlca
de Cinzento,
esteja
Intimamente
relacionada
aos
mo mentos
subaqueos
de massas
de argilas
plástica
qUe teriam
se verificado
durante
a deposição
Ilh
Inferior-Candeias.

. foi

f

ma grande espessura
de argilas
com alto conteú 'o de água e, portanto,
de alta plastlcidade
e
bai
densidade,
foram depositadas
no tempo Ilhas
Inf
'or-Candelas,
segundo um "trend"
que o mapa
de Jsópacas mostra.

~

~ssas
argilas
se:llmentaram
sôbre
superflcles
escoan:lo
por gravidade
para as paralC tiladas,
tes mais profundas
da bacia,
sendo
ràpidamente
. sote radas.
Uma vez que conservaram
grande plastici ade não constltuiam
uma base adequada
para
rece er a grande
carga de sendimentos
posteriormente
depositados.
Verificando-se
o rompimento
do .!<Juillbrio, as argilas
migraram,
ascendendo
para ~nas
de menor pressão
litostátlca,
atra~és
de
l
linh s de menor resistência.
essa forma,
torna-se
posslvel
a ocorrência
de
outr s manifestações
dlapiricas
aflorando
(posslvelmen e Santa Maria, Rosário
e Carijó)
ou subalflorando.

GHIGNONE

A prospecção
visando
a produção
de hidrocarbonetos,
em Cinzento,
necessita
da racional
aplicação dos métodos
geofisicos,
afim de delinear,
perfeitamente,
a posição e atltu:le
do núcleo, antes de
novas perfurações.
Em têrmos
regionais,
haverá
a necessidade
de
crlteriosos
estudos
sedimento lógicos (estruturas
sedlmentares,
deformações
peneeontemporAneas,
evidências
de canais fluviais
e de correntes
de turbldez etc.) afim de conduzir
a exploração
em busca
de acumulações
de caráter
eminentemente
estratigráfico.

I -

Entre 1963 e 1964 A. R. Pontes e C. L,
Ribeiro (12) mapearam na área de Cinzento,
Santa Maria e Rosário, ocorrências anômalas
de folhelhos Ilhas entre os sedimentos areno-argilosos do membro médio da Formação São
Sebastião. .
Os estudos paleontológicos realizados na
época, determinaram
espécies de ostracódes
geralmente encontrados nas formações Candeias e Ilhas. 1!:sses fósseis encontravam-se
em Cinzento, singularmente
misturados.
A linha sísmica 195, detonada posteriormente, confirmou a existência' de uma anomalia em Cinzento, aparecendo na seção AR
obtida, uma zona trapezoidal de «sombra~ e
restritas perturbações laterais nos mergulhos
das camadas (2).

11 - O DIAPIRISMO
E SUAS CARACTERISTICAS
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INTRODUÇAO

1)

A anomalia

de Cinzento, desde a sua

descoberta, foi encarada como uma manifestação típica de diapirismo. Necessário se faz,
inicialmente, definir o têrmo e caracterizar
claramente o fenômeno.
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A bibliografia sôbre o assunto não é rica, porém os traba1hos citados abaixo são suficientes para esclarecer, nitidamente, o que
se deve entender por diapiIismo.
2) . A concepção de estruturas diapiricas
foi introduzida no pensamento geológico por
L. Mrazec (5), geólogo rumeno, por volta de
1920. Mrazec, estudou primeiramente
6s distritos salinos e as áreas petroliferas da Rumânia e, posteriormente,
as regiões da Africa Setentrional.
De acôrdo com sua defini~
ção, uma dobra diapirica, ou uma dobra com
núcleo perfurante
(<<plis diapin ou «plis diapir à noyau percemenb),
é uma estrutura em
que o núcleo, consistindo de sal ou outra substância plástica, penetram os estratos superiores, mats novos. Considerou tais dobras corno o resultado de fôrças tangenciais
desiguais atuando' sôbre um complexo de estratos no curso de um processo de dobramento,
simultâneo à deposição.
Assim, as camadas
inferiores sofreram um dobramento mais ativo do que as superiores que foram, ape;nas,
levemente afetadas pelo processo tectônico,
olt permaneceram' totalmente livres de sua
ação.
Mrazec considera os domos salinos como
manifestação extrema de diapirismo. As causas, porém, são fundamentalmente
as mesmas
que provocam a ascenção de argilas plásticas, como nos vulcões de lama, por exemplo.
3) Para M. Kraus (5), as formas estruturais do tipo diapirico são geradas por pressões verticais desde que, essas pressões, excedam os esforços de atrito interno de determinadas substâncias.
As formações salinas e
as chamadas formações incompetentes
são,
particularmente,
as mais suscetiveis de tornarem-se plásticas sob pressão.
A forma estrutural
criada pela pressão
vertical, após a ruptura, é a' de uma superficie em espiral logaritmica.
4) Segundo Bogdanovitch (5), o têrmo
diapirismo deve ser limitado às dobras em
que um núcleo de formações mais antigas
penetram através de camadas mais jovens.
A estrtura
diapirica constitue uma forma
individualizada
de estrutura,
independente
dos mergulhos das formações, mas diretamente dependente dos movimentos verticais de.
baixo para cima.
5) Goubkin analisa, em seu trabalho, os.
aspectos morfológico e genético do diapirismo
caucasiano.
Para êle.a morfologia básica se .
aprêSenta como um núcleo de dobra consideràvelrnente falhado, composto por formações
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mais antigas que as envolventes. Por sua I strutura
interna tais dobras diferem fun amentalmente
das dobras ordinárias gera as
por esforços tangenciais.
FSJ.tarn, a elas~ o
usual arqueamentodos
estratos; ao invés
sso, existe um núcleo, altamente deform o,
em que os estratos são lançados verticalrn. nte para cima, ou invertidos,. ou triturados
u-

rna intensidade tal a ponto de se tomar

'

possivel determinar os elementos constitu
e Sua posição relativa. As camadas mais
vens, envolvendo o núcleo, também são . etadas pela ação perfurarite do núcleo e, a intensidade
dessa interação
é inversame . te

proporcional à distância dos vários es

os

ao centro do núcleo. Os mergu1hos variam. de
muito grandes no centro a muito suaves. na
periferia: Geralmente ocorrem, como fenô enos secundários, falhamentos
normais e
versos, radiais e periféricos.
Entre outras causas, originárias de
complexas estruturas,
Goubkin aponta a
sigualdade de espessura dos depósitos
sos, determinantes
de zonas de alta e b a
pressão dentro damassa acumulada, onde! a
fôrça de gravidade desempenha um papel! de
primordial
importância;
a pressão verti aI,
atuando sôbre a massa plástica, a impele ara cima, ao longo de linhas de menor re' istência, dentro de zonas de baixa pressão.!
Para

Goubkin (5), as estr~turas

cas, os campos de petróleo

e'

.

dia

ri-

os vulcões de ila-

ma formam um sistema único no processo i de
desenvolvimento geológico da região de
bsidência do Caucaso. Os grandes campos
troUferos de Baku estão associados a es
turas diapiricas.
Não obstante, são conh cidas na reg;lão caucasiana, inúmeras est
uras dêsse tipo que nada produzem. Espec almente, as tentativas para se obter prod ão
nos núcleos resultaram
em completo fra s!
só, sob o ponto de vista comercial
6) G. I. Atwater e J. Forman (1) d finem os folhelhos diapiricos da Louisiana 'ue,
ao contrário dos exemplos soviéticos, e ão
sempre associados aos domos salinos, c: o
corpos intrusivos de fo1he1hos altamente
n-

.

torcidos, brechados e fraturados, que penet ' m
os estratos superiores mais jovens. São ê es
.
corpos ou núcleos, segundo os autores, f ilmente identificáveis durante a perfuração, I e.
nunciados que são pelas altas pressões
ô-

malas determinantes de «shows» de gás e
e pela tendência do folhelho correr par'
poço, fazendo a broca topar. E' interess

.
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c mparar essa descrição com o acontecido
s poços de Mapele, Cinzento etc.
7) A. W. Musgrave e W. G. Hicks (1.0).
stacam algumas propriedades
fisicas das
ssas de folhelhos diapiricos do Golfo do
éxico, distintas dos folhelhos das seqtiências
rmais arenito-folhelho
que as cercam. As
incipais propriedades
identificadas
e que
o do interêsse imediato da geofisica, aliam-se abaixo:
a) a velocidade das massas de folhelhos
apiricos são particularmente
baixas e estão
c mpreendidas entre 6.500 e 8.500 pés/seg.,
riando levemente com a profundidade.
Ess s velocidades foram medidas não só pelo
étodo de refração, como por CVL em poços
ofundos.
b) as massas de folhelhos diapiricos
t m. caracteristicamente,
baixas resistividad s. No Golfo do México, são da ordem de
1. ohm/m ou menos, isto é, aproximadament a metade da esperada em folhelhos norais.
c) as densidades dos folhelhos diapiricos
s o inferiores aos folhelhos normais.
Os mesmos autores citam, na literatura
r ssa, Tzimel'son que se refere a minimos
g avimétricos sôbre vulcões de lama, onde a
d nsidade varia entre 2,1 a 2,3 gr/cc. Report m ainda, as pressões anômalas das massas
d folhelhos do Golfo do México e sua tendênde escoar para o poço, prendendo a coluna
perfuração e, os «blow-outs», provocados
Ias pequenas «bolsas» de gás, que geralnte ocorrem durante as manobras
(gás
t p) . As pressões dos fluidos contidos nos
f helhos diapiricos chegam a atingir a 0,9 da
p essão litostática.
Em outras palavras, os
fI idos suportam uma parte substancial
do
p so total das camadas sobrepostas.
8) G. E. Murray (9), publicou uma exc ente revisão a respeito da geologia dos dos de sal da bacia do Golfo do México. A
peito do diapirismo em folhelhos diz êsse
tor: «:li:bem sabido que sob condições apro'adas qualquer meio plástico pode fluir e
mar anomalias diapiricas similares àquecausadas pelo escoamento de sal. Por
mplo, estruturas resultantes de escoamento
espêssas camadas de folhelhos estão larente presentes
na área da Plataforma
ntinental da Louisiana».
Referindo-se ao mecanismo de inicio do
vimento ascendente do corpo plástico insivo, diz Murray que, modernamente
são
itidas três causas principais: 1.) irregula-
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ridades no embasamento sob a camada plástica. ou irregularidades no tôpo da camada;
2) variação na espessura ou composiçãodas
camadas sobrejacentes; 3) falhamento ou
outro tipo de deformatão
capaz de facilitar
a ascenção de argila.
Os diápiros se implantariam
segundo direções paralelas ou subparalelas aos «trends~
estruturais
principais da bacia.
9) P. S. Freeman (4), geólogo da Union
Oil Co. apresentou durante um congresso geológico, realizado na Louisiana em outubro de
1.966. um trabalho sôbre as massas de folhelhos extrusivos da Costado
Golfo (Bibl. 4).
Do sumário publicado d.estacamos os seguintes pontos:
a) Algumas massas de folhelhos diapiricoa da Costa do Golfo são originadas por um
processo de «vulcanismo sedimentar».
b) Não é conhecido, atualmente, naquela área, nenhum exemplo de «vulcanismo sedimentar» ativo.
c) Essas massas de folhelhos são, provàvelmente, formadas por corridas de lama
(mud flows) extrudidas de vulcões de lama,
as vãzes ràpidamente
e outras esporàdicamente o que pode ocasionar interdigitações
com sendimentos
adjacentes,
normalmente
depositados.
d) Fragmentos
de rochas são deslocados a centenas de metros de sua posição estratigráfica
original. São comuns blocos de
1. metro, de dimensão máxima, porém raramente, ocorrem blocos de até 1.5 metros.
e) Os microfósseis são deslocados a centenas ou milhares de metros de seu nivel estratigráfico
normal, mostrando
assim uma
distribuição errática.
f) As massas de folhelhos diapiricos são
formadas em determinadas
bacias sob condições especiais.
g) As anomalias
gravimétricas
configuram negativos pronunciados, sôbre os núcleos.
h) Sismicamente,
essas massas, devido
à sua baixa velocidade, podem ser mapeadas
como «baixos» em vez de «altos».
i) Uma caracteristica
comum às massas de folhelhos é a baixa resistividade indicada pelos perfis elétricos (em tôrno de 0,5
ohms) e as direções e ângulos de mergulho,
indicados pelo «dip-meter», em distribuição
errática.
j) Os núcleos possuem alta porosidade
e baixa permeabilidade, constituindo uma barreira singular à migração de hidrocarbonetos.

I filll'I.-II'.
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1) As massas de folhelhos devem ser
m
OS ESTUDOS DE SUBSUPERFlC
cuidadosamente delineadas, usando-se métodos
convencionais ou não, por que poderão abrir
1) Resultados dos Poços Estruturais
Ras
novas frentes para a exploração de petróleo.
Na região de Cinzento-Rosário-Santa
10) Transparece, desde logo, dessa breria, foram perfurados 31 poços, até 204
ve revisão da bibliografia disponivel que o
tros de profundidade.
Em todos êles, for
têrmo diapirismo, tem sido usado num senticorridos
perfis
elétricos,
«standard», obten
do puramente descritivo.
A condição essense três curvas: uma de potencial expont
ciai é a existência de um COq>oou núcleo de
e duas de resistividade, normal curta e n rargila ou evaporitos, de grande plastic1dade,
mal longa.
que penetrem as camadas superiores mais noO programa entregue à EPE-3, pre a
vas, seja qual fôr as causas que as impul-'
além dos poços em tôrno da anomalia, o esionem.
vantamento
de uma coluna estratigráfica
e
O material constituinte do núcleo intrusicontrOle, por poços locados segundo a di evo encontra-se sempre extremamente
deforção do mergulho, a partir do tôpo da f rmado. Apresentam
«bolsas» de gás ou óleo
mação Ilhas.
submetidos a alta pressão, porém, têm-se reAs correlações, entre os perfis, most avelado como comercialmente improdutivos.
ram-se boas em algumas áreas e pobre
inexequiveis em outras.
Não obstante,
A tática exploratória adotada é. análoga
possivel inferir as áreas onde a espessura
e
à usada para os domos de sal, ainda que, o
São Sebastião é superior a 1. 000 metros,
aprocesso de formação seja diverso, pois, no
ças a algumas correlações obtidas em po os
caso de folhelho extrusivo há a possibilidade
rasos do Prospecto Massapê. Assim, não oi
de inteÍ'digitação,
na periferia
do núcleo,
possivel obter uma coluna estratigráfica
c ncom camadas penecontemporâneas
depositatinua
e,
em
conseqüência,
não
se
pôde
co
o
das .normalmente
durante o seu desenvolvitruir um mapa com curvas de contõrno
struturais.
mento.
'
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Apesar dessa deficiência, o programa de
ento atingiu seu objetivo principal que
o de provar a existência de um espêBso
cote sedimentar
de idade São Sebastião,
cundando um núcleo argiloso, de pequenas
ensões, de idade Ilhas, colhendo o argunto decisivo a favor da ocorrência de masdiapiricas no Recôncavo.
No mapa da figura 1 estão delimitadas
as com as prováveis espessuras máximas
Formação São Sebastião. Também foram
peadas algumas falhas, entre as quais desa-se a de direção, aproximadamente,
N-S
corta o núcleo. Há, também, a possibide de falhas radiais entre os poços 23, 21
8 e a existência de um bloco elevado, a
este, marcado pelos poços 20 e 28.

cl
nti
m
as
to
se
gr

O poço n9 17 foi perfurado sôbre o núo e próximo ao pioneiro Cz-1, que ainda
havia sido iniciado. A resistlvidade obé também muito baixa. Os «picks» de
ior resistividade observáveis no perfil 17,
inalam a presença de gás e óleo, em siltie arenitos delgados, em meio a espêssa
ão de folhelhos. 1!:sses folhelhos, continham
de quantidade de ostracódes índices de
imentos Ilhas.
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dos Cz-l,

O Cz-l foi locado sôbre o núcleo de folhelhos,
atingindo
a profundidade
total
de
4.435 metros.
Perfurou,
predominantemente,
folhelhos
cinza e cinza-verde
com ocasionais
«camadas»
delgadas
de arenitos
e calcários,
além de uma espessa seção de siltitos micromicáceos.
Observou-se
também
a presença
de
paraconglomerados
e brechas
com clastos, de
dimensões
máximas
até 10 centímetros,
sustentadas
por matriz
argilosa
negra, amorfa.
.

0l1tro tipo de brecha,

O mesmo vale ser dito para o poço n9
23, perfurado a sudeste do núcleo, o qual é
pe eitamente correlacionável
com o Me-sd-1
fur do, igualmente,
nas proximidades
do
-BA. Ambos compõem uma seção bastante
ecida dos prospectos Massapê e Serra do
M.
A sul e a leste do núcleo, perfuraram-se
os oços 19, 19-A e 22 os quais permitiram
o lculo de uma espessura de São Sebastãio,
ent e 1. 200 e 1. 300 metros.

."- --,

'----

da mais alta

im-

portância
para a interpretação
faciológica,
foi
testemunhada
a 4.180/metros
(Foto n9 1).
Trata-se,
de brecha constituída
por fragmentos de folhelho negro, em matriz argilosa
cinza-negro.
Segundo
Fairbridge
(3) tais
brechas, compostas
por material
da mesma composição
das rochas
adjacentes,
e da mesma
idade dessas,
são indicativas
de movimentos
de. massa subaquáticas.

O poço 17-A, perfurado a poucos metros
ao norte do núcleo, revelou a presença de
a seção cuja elevação estratigráfica,
denda Formação São Sebastião é considerável.
perfil é perfeitamente
correlacionável
o Me-sd-9, pertencente ao Prospecto Mase perfurado. a oeste do pioneiro M-1
ta), numa região onde a formação São
astião é, reconhecidamente,
espêssa.
A
ontologia reportou a existência de uma
a correspondente à Zona R-2.

Bastariam
os poços 17, 17-A, 22 e 23,
comprovar que os folhelhos anômalos de
nto, constituiam um «plug» de I:eduzidas
nsões, penetrando uma espêssa camada
edimentos São Sebastião.

Cz-2 e Cz-S:

Foto

n9 1

~

_.~-

--------.-----
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o testemunho
da foto nO 2 mostra
c
das contorcidas
indicando
direção
de de
mento.
:t:sses elementos,
no entanto,
não
relacionados
diretamente
ao diapirismo,
documentam
fatos ocorridos
anteriormen
sua eclosão e que devem ser considerado
ra a interpretação
de sua gênese.
Ambos
testemunhos
parecem
perten
xenólitos
de rochas
litlficadas,
inclu
massa de argila
intrusiva.
A foto n. 3 é do testemunho
nO 15 re
rado de 3.462
metros.
Representa
uma
cha com fragmentos
de rochas igneas ori
dos verticalmente,
possuindo
matriz
de
heterogênea,
mostrando
estrutura
mal d
da, como se fôra injetada.

~""to

n. 2

ma-

mas
à

na
upebrentagila
fini-

Pode-se
clas'sificar
os testemunhos
dos no Cz-1 em dois grupos
distintos:
portadores
de esti"uturas
sedimentares,
d
gem diagnosticável
e afetados
por def
ções penecontemporâneas
«normais>
e
constituidos
de argila
IItificada,
~e côr
sem estrutura
definida,
apresentando
espelhadas
(slickensides)
orientadas
e
das as direções,
e que se crê pertence
priamente
à massa diapirica.
:t: interessante
observar
que os tes
nhos apresentam
mergulhos
das camad
ordem de 45. ou maiores.
Porém,
supre
temente
o perfil
«dipmeter»
não acus
mergulho.
O Cz-1 desde a superficie
encontro
tremamente
misturados,
ostracódes
ias,
normalmente
identificadores
de paleo- onas
correspondentes
ao Candeias
Médio,
Ilhas
Superior e Itaparica. Os grãos de polén bem
conservados,
alguns
pertencentes
a fo
ação
São Sebastião,
achavam-se
extremamen
dobrados.
Essas
anomalias
na distribuição
d
seis constituem
fato absolutamente
inédi
Recôncavo.
Já aos 45 metros
de profundidade
ocorriam, no Cz-1, os primeiros
indicios d óleo
e gás. :t:sses haviam de ser abundante : aos

150, 276, 300, 4Ú, 498, 528, 690, 695,

60 e

870 metros.

ram-

_

se

testemunhos

A 885 e 978 metros

recuper

de arenito grosseiro

sat rados

de óleo. Entretanto,
o. Cz-2 havia de pr
ar a
inexistência
de continuidade
lateral
d
que
parecia ser um excelente
reservatório.
utros
indicios se verificaram
aos 3.462, 3. 8 e

Foto

n.

3.613 m.
Quando a broca atingia os 706 m ros e
se retirava a ferramenta,
eclodiu um iolen3'

---

,
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blow-oub
de gás que foi prontamente
ado.
fácil verificar a identidade dos acontetos ocorridos no Cz-1. e os citados na
tura mundial, sôbre a. perfuração
das
as de folhelhos diapiricos.
omo o poço CZ-1 não apresentasse con
s mecânicas satisfatórias
para ser testaciou-se imediatamente o Cz-2, locado a
imadamente 50 metros do Cz-1, com o
ivo de testar as zonas promissoras indipelo. pioneiro.
nfelizmente, os resultados obtidos foram
cionantes e comprovaram a incapacidas núcleos diapiricos de produzir hidronetos, em quantidade comerciáveis, cose havia verificado na região do Cáue do Golfo do México.
cidiu-se, então, perfurar
o Cz-3, no
oeste da intrusão clástica e a aproxi-

clm
lite
mas
diçõ
do,
ap
obje
cad
dece
de

mente 600 metros a oeste do Cz-1. Havia
possibilidade de se obter produção na
For ação São Sebastião, se esta estivesse fechad mergulho acima, contra o núcleo. Result ,porém,
sêco.
Cz-3, perfurou uma coluna São Sebasperfeitamente
normal,
registrando-se
s um espessamento da formação. a parparte média e principalmente
na sua

19-A
metr
dêss
fis d
tato
talve
mite
metr
diapí
fundi
vage
ções,
ante
àquel
cêrca
tra a
zento

S

previsão feita através dos poços rasos
e 22 permitia estabelecer cêrca de 1.300
s, porém, as correlações entre o perfil
poço e o obtido pela montagem dos pers poços rasos levaram a colocar o conhasjSão Sebastião abaixo de 1.400 e
a 1.500 m. Dados paleontológicos, percalcular uma espessura total de 1.560
s.
1. 950 metros a broca topou o núcleo
ico. Os testemunhos obtidos, a essa prode, são de «mudstone» negra, com cli(ou «slickensides») em tOdas as diresemelhantes aos obtidos nos dois poços
ores. O perfil de densidade, mostra,
profundidade,
uma brusca queda em
de 0,30 unidades. A figura n' 2 mosimplantação do núcleo diapirico de Cin-

Outras

Considerações

Geológicaa

área de Cinzento situa-se, geogràficament
no sudeste do RecOncavo e, geolôgicame te, sObre uma região anômala que tem

.
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se notabilizado
pelas inúmeras dificuldades
interpostas
à exploração.
Diretamente ao sul de Cinzento, localizase a área de Mapele, famosa pelo violento
«blow-oub que solapou a base do Me-1 e pelo
impressionante incêndio do Me-2. Completando
o triângulo situa-se, a oeste de Mapele, o campo de Candeias, cujas caracteristicas geológicas
são realmente singulares.
O mapa da Figura no 3. representa essa
região.
Sôbre êle foram traçadas as isópacas ilhas Inferior mais Candeias, com exceção da zona «A». Nota-se, desde logo, o brusco espessamento dêsse pacote sedimentar, que
assume a forma de um estreito «trough»,
orientado segundo um drend» sinuoso, mais
ou menos paralelo à margem leste da bacia.
A espessura total de sedimentos argilosos ilhas Inferior-Candeias
ultrapassam.
ai,.
a 3.500 metros de espessura em contraste
com o rápido 'adelgaçamento que se verifica
para oeste, configurando um «shelf e trough
faeies».
.
A subsidência, extremamente
ativa durante o ilhas-Candeias,
em' relação as áreas
adjacentes, prolongou-se até ao final da deposição São Sebastião, a qual atinge. ai também as máximas espessuras.
Houve, no entanto, deficiência no aporte
do material. impedindo o rápido preenchimento da fossa. Dessa forma, os sedimentos argilosos saturados de água e, porisso mesmo.
de grande plasticidade depositaram-se
sôbre
taludes de ângulo considerável, nas vertentes
do drough», em condições de equilibrio instável, ocasionando
escoamento
subaquático,
por gravidade, das massas argilosas. Essas
preencheram o fundo da fossa, às expensas de
deficiência de material nas partes superiores
do talude.
Murphy e Schlanger (8), estudando
as
estruturas sedimentares entre Bomfim e Aratu, já haviam notado evidências de deslizamentos e desmoronamentos,
durante a deposição ilhas. Porém, durante a deposição Candeias êsses movimentos deviam ter se verificado em escala muito maior. Inclusive, não
está fora de cogitações a ocorrência de correntes de turbidez,.' cuja Importância para a
exploração petrolifera foi destacada por Passega (11).'
Murphy e Schlanger não encontraram,
nos sedimentos estudados, nenhuma estrutura
diadática, caracteristica
dos turbiditos.
Leroy, Neves e D'Elboux (6), entretanto, analizando os arenitos do campo .de Carideias, re-

portaram

que «pelo menos uma parte das
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A anomalia

areias da 3' zona foram depositadas .por correntes de turbidez».
As anomalias estratigráficas,
semelhantes
às verificadas no sul do Recôncavo, particulannente na Fonnação Candeias, sob a forma de variações bruscas de espessura e pseudo-discordâncias,
são atribuldas por Fairbridge (3) aos movimentos
subaquáticos
de
massas plásticas.
Entre nós, tais fatos têm
sido debatidos à conta do tectonismo diferencial ativo durante a deposição. ]fJ forçoso reconhecer, porém, que tal concepção, por si
só, não tem se mostrado como um instrumento eficiente para a interpretação
da história
deposicional, no sudeste do Recôncavo.
No campo de Candeias, objeto de excelente trabalho de L. P. Vieira (13), a fonnação
do mesmo nome vada extremamente
de espessura. No poço C.79 ela é de 260 metros
e no C-10S, relativamente próximo do primeiro, atinge a 1.400 metros. Dentro dêsse campo, a formação Candeias é dividida em três
membros bem definidos. A variação de espessura que se verifica entre elas é a seguinte: Candeias Inferior, 30 a 230 metros' Candeial Médio, 200 a 1.150 e C~deias Su~erior,
O a 450 metros.
1tsse e outros problemas intrincados que
se apresentam naquele campo (como o «overlap» entre a I' e 2' zona), têm sido explicados recorrendo-se à idéia de deposição slntectônica que teria, inclusive, originado «dois
ambientes
sedimentares
distintos» (13) um
no bloco baixo e outro no bloco
alto da falha
.

de Cinzento, um caso de diapirismo

1.9

Ocorrem, também, na área de Mapel , as
mesmas dificuldades interpretativas.
O folhelhos nhas-Candeias,
apresentam ai, c rtas
caracteristicas,
semelhantes aos folhelh
de
Cinzento, tais como abundantes
«slic
des», «bolsas» de gás em alta pressão~ re
tórios descontinuos etc.
Evidentemente,
êsses fatos, não si
cam necessàriamente
a ocorrência de dia irismo nessa área, mas podem indicar cond ções
anonnais durante a deposição.
A ausência de conglomerados em a
poços de Aratu e a presença de espêssa
madas em poços de Mapele, situados a
daqueles, sugerem corridas de lama que e
ram das paleoencostas orientais, preenc
as depressões do fundo. Aliás, o conh
afloramento
próximo ao viaduto, em
Comprida, que apresenta seixos e matac
rochas cristalinas,
em matriz de folhe
siltitos, comprimidos entre os fenoclasto
gere a mesma idéia.
Também,
espessamentos.
surpreend ntes
das fonnações nhas e Candeias se ve' caro
entre as áreas de Massui e Rosário, c stitüindo portanto, um problema geral do
.destóte do Recôncavo, o esclarecimento
da
ria sedimentar dessas fonnaç~s
afim d
mar o geólogo com um instrumental
pretativo adequado.

IV -

CONQLUSOES

À luz das infonnações geológicas
e, principalmente,
do estudo das con
A interpretação,
em bases puramente esgeológicas regionais, sem a consideraçã
truturais,
é inexequivel, no campo de Canquais a interpretação
de Cinzento é i
deias.) ]fJ L. P. Vieira quem declara: «Com
qulvel, conclue-se que:
exceção da falha de Candeias, bem delineada
1) A anomalia de Cinzento é resu
te
dentro do campo, em tôdas as interpretações,
da intrusão de folhelhos diaplricos.
as demais deixam transparecer
o alto grau
O núcleo, possue reduzida extensão horiinterpretativo,
em qualquer dos métodos» (13,
pepAgo 26). Na seção transversal do campo, <> zontal, mas considerável extensão vertic
netrando mais de 1.500 metros através
e seautor, apesar de ater-se à concepção estrutudimentos São Sebastião e aflorando à
ral, não evita de s~gerir, fortemente, a prefiele.
dominância de fatôres não tectônicos que de2) O núcleo é constituido por m
terminaram a origem do campo. Deve-se pode
sedimentos
de idade ilhas e Candeias
risso, considerar os movimentos de massas subtendo xenólitos de rochas consolidad
aquáticas, como possiveis causadores das demesma idade, sustentadas
por mat
fonnações pene contemporâneas
dos sedimen«mudstone» negra, amorfa, com abun
tos: 4' zona; anomalias estratigráficas:
I' e «slickensides».
2- zona; e pseudo-discordâncias
erosivas «lo3) A massa diapirica, possue baix
cais» de Muller (7), dificuldades de correlasidade, de acôrdo com o perfil de den
ção, espessamentos,
adelgaçamentos
anômacorrido no Cz-3 e por' medidas diretas e
los etc.
temunhos dêsse mesmo poço.

de Candeias.
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4) A injeção diapirica deve estar relacio ada aos movimentos de massa subaquáticos que ter-se-iam verificado durante a depoCandeias/Ilhas
Inferior.
O processo teria se desenvolvido da segui te forma: argilas de alta plasticidade depo tadas sôbre as superficies inclinadas das
ab
do «trough», indicado no mapa anexo,
ram, movidas pela gravidade, para as
pa es mais profundas, sendo ràpidamente soter das, com alto conteúdo liquido e, em
con eqüência, baixa densidade.
Assim, não
ofe eciam base de ,sustentação adequada para uportar as cargas litostáticas
represen-
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tadas pelos sedimentos posteriormente
depositados. Verificando-se o rompimento do equilibrio, as argilas inferiores migraram ascendendo para zonas de menor pressão.
5) A implantação do núcleo parece terse processado paulatinamente,
em função dos
incrementos de carga recebidos dos sedimentos que continuamente
iam se depositando.
Por essa razão não há deformações importantes dos sedimentos adjacentes.
6) Outras manifestações diapiricas, afIorando ou sub-aflorando,
devem ocorrer nas
partes da bacia onde houve excesso de acumulações de argilas.
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A ESTRUTURA

GEOLóGIÇA
DO BRASIL

DO NORDESTE

Por

KARL BEURLEN

Uma olhada rápida sôbre o mapa geológico do Brasil revela que o nordeste do Blo~o Brasileiro se destaca por um comportamento particular.. As estruturas predominantes do embasamento cristalino, relativamente
3imples nas partes centrais do bloco, com direções pouco variadas, apresentam
aqui variações rápidas e pronunciadas, causando uma
-estrutura mais complicada.
O embasamento
cristalino é intensamente fraturado por lineamentos alongados, caracterizados
por inten.aa milonitização e por movimentos direcionais.
Existe fraturamento
do embasamento e ocorreram movimentos
direcionais também nas
partes centrais do Bloco Brasileiro, mas que
.se enquadram nas estruturas gerais e desempenham pequeno e secundário papel, enquanto
no nordeste tal fraturamento
remodelou pronunciadamente
a estrutura
original. Um reflexo disso é o desenvolvimento muito diversificado de formações e de bacias cretácicas
na área nordestina, que faltam completamente nas partes centrais e meridionais do Bloco Brasileiro.

-I
O desenvolvimento
geológico do Bloco
Brasileiro apresenta três fases principais:
1) Durante
os tempos pré-cambrianos
processou-se a consolidação do embasamento.
Sem entrar em detalhes, lembramos que esta
-consolidação se realizou principalmente
na
última fase pré-cambriana
após a orogênese
assintica. As formações mais superiores do
Pré-Cambriano
(<<Algonquiano Superior») desempenham papel predominante
no embasamento cristalino do Brasil (anàlogamente
ao
Pré-Cambriano
da peninsula de tndia, enquanto no Bloco Africano também o Pré-Cambriano Inferior apresenta núcleos antigos, muito
extensos e importantes).
Processos póB-oro-

-

Recife

gê.nicos estendem-se, sob a forma de um tectonismo e vulcanismo póstumo até os te pos
cambrianos, de modo que êste period
no
Brasil se apresenta mais como anexo do réCambriano. do que como inicio do dese volvimento paleozóico. Não se trata de
ciclo autônomo, «baikaliano» (Almeida), mas
só de processos orogênicosdo
ciclo as intico. Durante esta primeira fase, a áre do
nordeste
ficou enquadrada
no desen lvimento geral do embasamento
cristalin
do
Brasil. No fim do Pré-Cambriano
os a uais
blocos Brasileiro, Africano e Indiano c stituiram um único grande complexo ho ogêneo, não subdividido. Aparentemente,
n o se
pode falar de um Bloco Brasileiro no se tido
estrito desta palavra. O atual bloco au ônomo representau,
sõmente, a plataforma
ocidentar do grande complexo Braslleiro-A ricano-Indiano (<<G<>ndwana»).
2) Depois da consalidação assintic , seguiu-se um períoda muito prolongad
abrangendo tôdo a Paleozóico e Mesozói
inferior -, durante o qual a área do atua
co Brasileira comportou-se como área
-consalidada. Apresenta a tendência d um
muito ligeiro, mas quase continuo abaix
enta epiragênica, muito geral, de modo q e foi
depositado um capeamento muito exte o de
formações sedimentares, pouco espessas, muito manótanas e pauco diversificadas qu ta à
litologia e à espessura, sõmente com p
e episódicas, mas extensas transgressõe
epicontinentais.
As bacias do Paraná, do aranhão e do Amazonas e muitas reliquia menores, espalhadas por tôdas as áreas do atual
Bloca Brasileira, testemunham
êste
peamento extenso. Durante todas êstes pe iodos
nãa há indicios de acontecimentos
vulc icos
ou tectônic.os, f.ora da Ugeiro abaixamen
epirogênico e de ondulaçôes epirogênicas
uito
fracas. A situação geral da atual Bloc Bra-

ANAIS

DO XXI

CONGRESSO

ro ao fim desta segunda fase, isto é, no
esozóico, era análoga à da plataforma
Europa
oriental
(plataforma
Russa),
o embasamento cristalino afundado e copor uma extensa capa sedimentar em
pos ão sub-horizontal,
com um relêvo muito
pl o em nível pouco elevado sôbre o do mar.
A igação original dos blocos Brasileiro e
Af cano ficou mantida durante todos êstes
te
s. Não existe nenhum indício que doe
te a presença de um Oceano Atlântico
até o Jurássico.
A área do atual NorBrasileiro permaneceu enquadrada nêsesenvolvimento geral.
3) A partir do fim do Jurássico reativar m-se os processos geológicos. de maneira ronunciada. Iniciou-se um intenso vulcani
básico com enormes extravasamentos
de va (Paraná, Maranhão, Amazonas, Alto
Par guai). Seguiu-se um intenso vulcanismo
ale ino (Itatiaia,
Poços de Caldas, Lages
etc. que continuou pelo menos até o fim do
Cre ceo. No Terciário houve ainda o vulcanis o basáltico do nordeste (Cabugi etc.).
Sim Itâneamente com êste vulcanismo iniciouintenso tectonismo de fraturamento
e
locações direcionais, que continuou até
mpos quaternários,
refletidos
na formaç o de bacias de sedimentação muito diversi icadas, na denudação de áreas multo
exte SRa do embasamento nos blocos tectônicam nte levantados, e num relêvo muito pronun ado, ainda atualmente
muito imaturo.
eativação dos processos geológicos está
à abertura da fenda sul-Atlântica.
Os
iros indícios da existência desta fenda
do Jurássico
Superior.
O Oceano
tico
sul
formou-se
definitivamente
apen
durante o Cretáceo. Sômente a partir d Neomesozóico pode-se falar de um Bloasileiro autônomo, no sentido próprio
lavra.
sômente nesta terceira fase do desenento geológico do Brasil, que o Nordesdestaca por um comportamento
parSômente
agora constituem-se
as
sas bacias bem diversificadas,
como
Uência de um pronunciado fraturamen~
cumentado pelos grandes lineamentos
fluenciaram nas formações cretácicas,
to, por outro lado, no Nordeste, fals grandes derrames básicos e o vulcaalcalinico do Cretáceo.
O vulcanisCabo, também cretácico, é um fenôespecial e independente.
A própria
e vulcânica no Nordeste é do Terciá-
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rio (Cabugi),
possiveimente
relacionada
com
o vulcanismo
de Fernando
Noronha.
Aparentemente
o comportamento
particular do Nordeste
brasileiro
está ligado
ao
processo
da formação
do Oceano
Atlântico
Sul.

-llo desenvolvimento tectônico-paleogeográfico do Oceano Atlântico Sul foi analisado
em trabalho anterior. Estudos mais recentes
e as datações geocronológicas Qo derrame basáltico do Paraná confirmaram o conceito geral, anteriormente
apresentado,
exigindo Sômente ligeiras modificações.
Podemos limitar-nos a um resumo rápido.
1) Até o Jurássico faltam indícios da
existência da fenda sul-Atlântica.
2) No fim do Jurássico e no Neocomiano, a fenda sul-Atlântica
constituiu-se sob a
forma de um sistema de grandes fossas tectônicas intra-continentais,
documentadas
pelas bacias de Recôncavo-Tucano e de SergipeAlagoas, além de algumas ocorrências mais
ao sul, na costa brasileira, verificadas pela
Petrobrás.
As bacias costeiras brasileiras são
complementadas
pelas ocorrências
análogas
de Gabão e Angola (costa Africana). O preenchimento sedimentar neocomiano é de água
doce. Os ostracodes das formações sedimentares do Recôncavo são os mesmos das formações equivalentes do Gabão. Microf6sseis
devonianos, procedentes de Jatobá, encontram-se redepositados
no Neocomiano de Gabão.
Os dois blocos, Brasileiro e Africano ficaram
ainda bem próximos um dos outros, separados
sômente pelas fossas intra-continentais
do tipo das fossas da África oriental. A extremidade setentrional das fossas situou-se na linha baixo São Francisco-Gabão.
Ao norte
desta linha a ligação original ficou mantida.
3) Simultâneamente
com a abertura
dêste sistema de fossas de distensão abriu-se,
aparentemente,
um sistema de fendas menores, pelas quais se processou o extravasamento da lava basáltica
(Paraná, Maranhão,
Amazonas).
Tudo indica que também os diques diabásicos pós-précambrianos
da Serra
de Espinhaço pertencem ao mesmo período
vulcânico. ]I: digno de nota que quase todos'
os grandes diques diabásicos do Amazonas
atravessam
transversalmente
a bacia amazônica, com a. direção predominante SSW -NNE;
isto significa que são absolutamente
independentes da estrutura atual desta bacia.

-.- -------------

K. BEURLEN

-

A estrutura

4) A partir do Aptiano Superior e durante o Albiano, a fenda sul-Atlântica
ampliou-se um pouco, possibilitando a entrada
do mar do sul. O comportamento
paleonto16gico e 'faciol6gico documenta que ainda nesta fase a fenda manteve-se estreita, apresentando uma situação análoga ao atual Mar
Vermelho. A fossa prolongou-se um pouco para o norte, marcada a extremidade setentrional pelo conglomerado do Cabo e pelo vulcanismo albiano do Cabo. Mas a ingressão marinha estendia-se s6 até a linha anterior baixo São Francisco-Gabão. Ao norte desta linha
continuou a fácies de água doce (formações
Macei6-AIagôas,
Conglomerado do Cabo). O
desenvolvimento
da fossa Recôncavo-Tucano
parou no fim do Neocomiano. O conteúdo fóssil das formações albianas documenta intercâmbio faunistico com o Oceano Indico, mas
não houve uma ligação marinha para o norte.
5) Depois de uma ligeira regressão cenomaniana, a transgressão
turoniana constituiu um retôrno à situação paleogeográfica
albiana, na fenda sul-Atlântica. O mar estendeu-se um pouco mais ao norte sendo a sua
extremidade setentrional marcada pelo calcário turoniano de Tamandaré. Além disso, formou-se uma ligação marinha com o Mediterrâneo através do Saára ocidental, enquanto a
ligação do Nordeste brasileiro com a África
ocidental permanecia.
6) A partir do Senoniano o mar recuou
gradativamente
do Saára ocidental e, simultâneamente, abriu-se a ligação da fenda sulAtlântica
para o Oceano Atlântico
norte,
conforme a configuração geográfica atual das
costas atlânticas.
:mste desenvolvimento
iniciou-se a partir do Santoniano, como documenta o arenito Beberibe na faixa costeira
entre Recife e João Pessoa, com espessura,
até 300 m. Contudo, sômente no Maestrichtiano estabeleceu-se definitivamente
a situação
atual, com a transgressão
marinha
maestrichtiana ao longo das costas atuais de Pernambuco, Paraiba e Rio Grande do Norte.
Nas costas atlânticas da Atrica a situação é'
análoga.
-llI-

Temos que complementar esta análise do
desenvolvimento
do Oceano Atlântico
sul
com uma olhada rápida sôbre o desenvolvimento do extremo sul do Oceano Atlântico.
norte.
1) Nas costas atlânticas
do Brasil se-'
tentrional
(Amapá, foz do AmaZonas, Pará,

geol6gica
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Maranhão, Ceará) não há qualquer indício de
formações marinhas do Triássico ou do .Tu
sico que documentem a presença do Oce
Atlântico nesta região costeira.
2) A região da foz do Amazonas ( a.
de Maraj6) permaneceu como uma área levada, com o embasamento
cristalino des udado até o fim do Neocomiano. No Apti no<
ou no AIbiano constituiu-se a fossa tectô ca.
de Limoeiro, de direção N -S, que atravesB
ilha de Maraj6 e aparentemente
continua ao<
longo da faixa costeira de Amapá e que ao ul
é encurvada, assumindo direção E-W. N ta.
fossa depositaram-se
sedimentos
cretáci os,
não marinhos, com espessura até cêrca de
2.000 m.O
primeiro indício da entrada do
mas nesta fossa é de idade maestrichtiana.
is6pacas do Cretáceo refletem direta.ment
fossa de Limoeiro, que atravessa transver
mente a extremidade oriental da bacia a
zônica. No Terciário Inferior continuo
abaixamento da fossa, mas o preenchim
sedimentar ainda indica fácies de água
e lagunar. S6 a partir do Terciário
S erior (Mioceno) processou-se nova transg essão. As is6pacas do Terciário Superior r etem a configuração atual do relêvo.
3) A bacia do Parnaiba manteve o
ráter intra-continental
com sedimentos
restres
(Arenito
Sambaiba,
Arenito
jaú), aparentemente
até o fim do Neoco
no. No Aptiano processou-se uma epis ica
ingressão marinha (Formação Cod6) , qu se
estendeu para SE até a Chapada do Ara ipe
(Formação Santana). O extremo sudeste esta bacia intra-continental
é indicado pias
formações Marizal e Cícero Dantas (baci de
Tucano) e Jatobá, de fácies terrestre.
4) A partir do. AIbiano, a bacia in racontinental Maranhão-Araripe-Jatobá
des areceu definitivamente.
Formou-se
a b cia
costeira de Barreirinhas-São
Luiz, mar
aI
à costa do Maranhão e delimitada por
grande falha paralela ao litoral, de
que o comportamento
destas bacias é an
go ao da Sergipe-Alagoas.
A trans
essão marinha do AIbiano ficou restrita à bacia de Barreirinhas. Nas costas africanas verifica-se a transgressão
albiana na regiã do
Senegal e na Costa do Marfim. Assim, a bacia de Barreirinhas
e Costa do Marfim . di~
cam a extremidade sul-oriental da trans
são albiana no Oceano Atlântico norte.
ã) No Turoniano
a transgressão
pliou-se no Brasil, para sudeste até a Ch
da do ApOdi (calcário turoniano, Sebasti
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]>0 's) e na Africa até Gana. No Turoniano
fi u mantida a ligação original do Nordeste
do Brasil e da Africa, na costa brasileira, entr Recife e a região do vale do rio Açu e,
costa africana, no trecho entre a Nigéria
e
ana.
Esta última ligação foi desfeita sOmenno Maestrichtiano
pela transgressão
que
ou as formações Gramame e Jandaira
e ormações equivalentes na costa africana.
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Verüicamos dêste modo:
1) A fenda sul-Atlântica abriu-se a pardo Neocomiano sob a forma de fossa incontinental, na qual entrou <>mar a pardo Aptiano Superior.
2) A extremidade meridional da fenda.
e-Atlântica
abriu-se,
posteriormente,
a
tir do Aptiano (fossa de Limoeiro, bacia
aranhão-Araripe).
3) As fendas sul - e norte
- Atlânti.
não formaram uma linha reta, meridioO extremo Sul da fenda norte-Atlântica
ou-se bem mais ao oeste do que o extremo
e da fenda sul-Atlântica.
Provàvelmente
conseqüência disso, não se abriu logo uma
ção entre as duas fendas.
4) A ligação dos dois blocos Brasileiro
fricano, mantida, dêste modo, entre as
fendas sul- e norte-Atlântica,
freiou o
tamento dos dois blocos, com a deslocado. bloco Brasileiro para oeste.
Ao norte (Bloco da Guiana) e ao sul
co Brasileiro)' do trecho ~inda ligado, as
as já abertas possibilitaram
o deslisato. Em conseqüência disso, o trecho ainligado sofreu tensões tectônicas
muito
es. Estas tensões, impostas ao complexo
Nordeste brasileiro, deveriam refletir-se
forma de fraturamento
intenso, com motos direcionais. 1: exatamente isso que
mos observar.
Ao norte formou-se o fraturamento
de
ão E-W que delimita as bacias de Barnhas e São Luiz e que se desenvolve
ativamente para Leste.
Em Pernambuco
existe o grande lineáto de Pernambuco, de direção W-E, que
a pela Serra das Russas e pela zona das
es de Caruaru, Pesqueira,
Arcoverde,
esta e que se caracteriza por uma miloação muito forte. Os estudos de COBRA
e as micro-estruturas
confirmaram
um
'mento direcional
na zona milonitizaO lineamento delimita ao norte a borda
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da zona sedimentar de Jatobá. A seqüência
cretácica de Jatobá é cortada pel:> lineamento e está muito afundada, enquanto o cristalino ao norte do lineamento é bem elevado.
Documentam-se,
dêste modo, intensos movimentos tectônicos durante o Cretáceo e depois da deposição das formações infra-cretácicas de Jatobá.
Não se sabe, se o lineamento já existia
em tempos pré-cretácicos.
Os estudos de
Ebert sôbre o embasamento
cristalino
em
Pernambuco
oriental documentam que o' lineamento é absolutamente
independente
das
estruturas antigas do embasamento. Trata-se
de uma estrutura, posteriormente
imposta ao
embasamento, que nem mesmo aproveita as
estruturas anteriores. Parece que o lineamento continua, pelo menos até a região de PauIfstânia (Estado do Piaui) , que se caracteriza
por estruturas muito complicadas e confusas.
Podemos acrescentar que ao sul do lineamento de Pernambuco, isto é, na zona do baixo
São Francisco, tôdas as estruturas do embasamento se apresentam
muito complicadas.
Até em Sergipe e na Bahia setentrional,
as
estruturas gerais procedentes do sul, mantêm
um comportamento
relativamente
simples e
homogêneo, caracterizado
pela predominância
de direções S-N e das direções SE-NW na
zona da Série Vasa Barris. Nas proximidades
do lineamento, estas estruturas
complicam-se
intensamente, com a tendência de passar para
direções SW -NE e W -E. Além disso, ocorrem
diversas linhas, moderadamente
prolongadas,
milonitizadas, de direção SW-NE.
.
Uma falha muito semelhante à de Pernambuco, de direção W -E, ocorre na Paraiba,
também intensamente
milonitizada.
:mste lineamento da Paraiba
passa da região de
João Pessoa pela região de Patos e de Cartriaçu. Também neste caso, houve movimentos tectônicos durante o Cretáceo Superior,
pois o bloco da Chapada do Araripe, delimitado ao norte pelo lineamento, com a seqüência infra-cretácica
da série de Ara,ripe, é muito afundado, enquanto o cristalino ao norte
do lineamento é bem elevado.
O bloco encerrado entre estas duas linhas
tectônicas paralelas, caracteTiza-se
por um
mergulho geral para o norte, como indicam
as reliquias devonianas ao sul de Custódia,
bem elevadas, e do vale do Cariri, bem abaixadas.
A falha de Pernambuco coincide aproximadamente
com a extremidade setentrional
da fenda sul-Atlântica,
coma existia durante
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o Cretáceo Inferior. O bloco ao sul da falha
estava livre para o deslisamento para oeste,
enquanto ao bloco ao norte ainda ficou freiado. Aparentemente,
em conseqüência
disso,
um processo que devia influir nas estruturas,
rasgou o bloco, deslocando a secção meridional para oeste e causando flexões das estrutura.c; originais, que então se orientaram conforme o movimento, de modo que as estruturas se encurvaram para leste. Por causa disso, as estruturas do baixo São Francisco, ao
sul da grande falha, se apresentam tão complicadas .
Aparentemente,
o movimento realizou-se
em forma escalonada, de modo que mais ao
norte rasgou-se mais uma fenda de movimento direcional (a falha da Paraiba). :I!iinteressante verificar que exatamente
o bloco encerrado entre as duas grandes linhas tectônicas, é caracterizado,
na faixa litorânea, pelo desenvolvimento do Arenito Beberibe, cuja
extensão ao norte é delimitada pelo lineamento da Paraiba. Devido a um movimento
direcional moderado dêste bloco, abriu-se aqui
uma pequena fossa já deprimida no Santoniano-Campiano, na qual se depositou o Arenito
Beberibe com a espessura de cêrca de 300 m.
Ao norte da falha da Paraiba ficou o
bloco mais freiado, ainda completamente
ligado ao Bloco Africano. Em conseqüência dissO,verificamos
que as estruturas
do cristalino, logo ao norte do lineamento, apresentam
flexões passando da direção W -E, logo ao
norte da linha, para SW -NE e finalmente
para S-N, no Rio Grande do Norte.
Devido às tensões tectônicas
causadas
por êste processo, também êste bloco setentrional foi intensamente
fraturado.
As fraturas principais refletem as mesmas flexões,
o que é muito claro na zona falhada do rio
do Peixe, que delimita - com direção E-W
- ao sul a bacia cretácica do rio do Peixe, e
que se dirige para norte - vale do rio Açu,
entre as cidades de Açu e Macau, onde movimentos tectônicos continuaram até o Quaternário. A zona falhada de Jaguaribe, que segue da bacia cretácica de 19uatu pelo curso
do rio Jaguaribe, apresenta o mesmo comportamento.
Finalmente temos que mencionar a falha
Pedro Segundo - Sobral (NW do Ceará), de
direção SW-NE. Nêste caso, como mostrou
Kegel, trata-se de uma falha já pré-formada em tempos pré-devonianos, mas depois da
Série Jaibara, na qual em tempos pós-devonianos se processaram
movimentos dira-
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cionais, de modo que o bloco ocidental se eslocou para sudoeste. Pela analogia com os 0vimentos direcionais das demais zonas fa adas do Nordeste do Brasil, é quase certo ue
os movimentos direcionais da falha Pedro egundo

cica.

-

Sobral

também

são

de

idade

cr

Em resumo, verificamos que realment
estruturas dos principais falhamentos do
deste do Brasil refletem complemente um
tuação durante o Cretáceo, na qual o pró
1?loco cristalino do Nordeste, encerrado e
os grandes falhamentos de Pernambuco e
raiba, ao. sul, e de Pedro Segundo-Sobra,
noroeste, se apresenta como um bloco
deslocação retardada e freiada, enquant
bloc:>s ao sul e a noroeste sofreram um
lisamento mais acelerado. Não sômente
grandes falhamentos
com movimentos
cionais, mas também o fraturamento
tipico dentro do bloco do Nordesté do B
e as flexões bem tipicas das estruturas
rais no émbasamento correspondem comp
mente a esta situação.
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O desenvolvimento geológico e tectô i<,:o
da bacia do Amazonas
enquadra-se
mito
bem neste processo geral.
Em geral, a bacia amazônica é con
rada como elemento muito antigo na g
gia do Brasil. As formações eo-cambri nas
da Série Uatumã. acompanham em uma faixa estreita as bordas setentrional e meri ionaI .da bacia do médio Amazonas, como
bém as formações paleozóicas. Apresen
dêste modo, o esquema de uma bacia
mentar, cujas partes centrais são preenC
pelas formações terciárias
e quaternári
e
em cuja periferia afloram as formações
teriores, afundadas nas partes centrais
da
bacia. Falou-se, mesmo, já de um «geo
clinal paleozóico .do Amaz:>nas», pré-fo
no Eo-cambriano
(Uatumã).
Os conhecimentos atuais e uma an lise
detalhada do desenvolvimento
paleogeog áfico não confirmam esta idéia. A faixa eo mbriana da Série Uatumã ao longo das bo das
da bacia é sômente uma reUquia de um
pa geral muito mais extensa, eo-cambri na.
Conhecemos equivalentes da Série Uat mã,
.dio
como reliquias dêste capeainento, no
Tapajós e na região do médio Xingu, na
bacia do rio Fresco (formações Rio F sco

e . Gorotire), no vale do rio Aripua.nã ( ormação Beneficente)

e, do mesmo )podo

am-
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, na lapa da Chapada de Roraima (Forção Kaieteur).
:I!::sômente devido ao abaiento posterior, que nas bordas da bacia
azônica a reliquia da série UatumA. ficou
rvada. Também as direções das estruas da Série Uatuinã não correspondem à
rutura da bacia.
A análise paleogeogrâfica
das formações
eozóicas revela que também durante
o
eozóico não existia esta bacia. As transssões siluriana e devoniana representaram
sões episódicas, procedentes
da bacia
Maranhão, de extensão relativamente
res. O Carbonifero-Permiano
constituiu orialmente, como o Eocambriano,
um caento muito geral e extenso, como doentam as reliquias ainda hoje conservad
na região do baixo Araguaia e Tocanti I, dos rios Fresco e Xingú, do médio Tapajó e do Aripuanã.
Ainda no penodo do vulcanismo diabâsico
bacia amazônica não existem indícios da
stência desta bacia. Todos 0$ grandes dis de diabásio na bacia apresentam
direSSW-NNE, isto é, atravessam transverente a atual bacia, sem qualquer relação
trutura geral da bacia. Acontece o mescom a fossa tectônica de LJmoeiro, que
avessa transversalmente
o baixo Amazo-

. Esta fossa tem idade infra-cretácica.

t
.fe
zô
Cr

ce
so
nâ
ce

:11:

ito prov6vel que o vulcanismo
diabásico
a aercorrelacionado
com o vulcanismo baioo dO Paraná, isto é, deva ser colocado
bém no Jurássico superior ou Cretáceo inoro Assim, tudo indica que a bacia amaica no sentido atual, ainda não existia no
táceo Inferior.
A bacia do médio Amazonas, isto é, o trerelativamente
estreito de direção E-W,
e a confluência dos rios Negro, Solimões
adeira e a foz do rio Xingu, que liga a
Ia área do alto Amazonas com a região
foz do Amazonas, constitui, conforme as
pecções geofisicas e as sondagens da Perãs, uma fossa tectônica. O preenchimensedimentar da fossa iniciou-se no CretáSuperior (Formação Itauajuri)
e proces-se prirtcipalmente
no Terciário-Quater.
o. As formações dêstes periodos mais rees atingem espessuras
maiores do que
m. A fossa representa,
dêste modo,
estrutura tectônica bem recente, a partir
Cretáce.o Superior e afundada principalte no Terciário. Esta idade recente é doentada tamb~
pelo fato de que pràente todos 6s rios, que no trecho do méAm~onas,
entram na bacia amazônica,
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constituem
cachoeiras, mais ou menos pronunciadas, nas bordas da fossa.
Podemos acrescentar,
finalmente, que a
estrutura E-W da fossa amazônica constitui
um elemento excepcional dentro das estruturas tectônicas do Bloco brasileiro. As estruturas principais do bloco são caracterizadas
pela predominância d81 direção N-S. Esta direção do embasamento
reflete-se ainda nas
transgressões
epi-continentais
do Eopeleozóico e apresenta-se,
mesmo, ainda no mapa geológico do Brasil. A fossa amazôhica é
independente de tôdas estas estruturas
anteriores, cortando-as, e representa, dêste modo,
um elemento completamente
estranho,como
acontece também com os falhamentos de Pernambuco e Paraíba.
Existe uma certa analogia sômente com estas duas estruturas, bem
recentes e ligadas aos processos geotectônic08
do Cretáceo que se relacionam com a abertura do Oceano Atlântico e com o deslisamento do Bloco Brasileiro. A analogia é mais
pronunciada ainda pela mesma idaqe bem recente,
Considerando-se
isso, parece. plausível a
hipótese. de que a fossa amazônica foi formada por movimentos direcionais, de modo que
o bloco de Guiana, já livre pela abertura da
fenda norte-Atlântica,
sofreu um deslisamento mais acelerado para oeste, do que o bloco
do Nordeste do Brasil, ao sul da fossa amazônica.
Na região da fronteira entre os estados
do Parâ e Maranhão ocorre o pequeno bloco
cristalino de Gurupi, de direção SE-NW, no
qual conforme as observações
de Moura
ocorrem formações aparentemente
equivalentes à Série Minas (Série Gurupi) e, além
disso, aparece uma milonitização muito intensa. Isto parece indicar, como ria falha de
Pemambuco, que também aí se. processaram
movimentos
direcionais.
No Território
de
Amapá aparecem, conforme as observações de
Ebert, dentro do cristalino antigo, duas faixas
relativamente estreitas, de direção SSE-NNW,
do Pré-Cambriano
Superior, uma que aparentemente pode ser correlacionada com a Série
Minas, e outra - à qual pertence a região
pode ser
manganesífera - que aparentemente
comparada com a Formação Lafaiete. Considerando-se estas faixas do. Pré-Cambriano
Superior do Amapá como continuação da Série
Gurupi, revela-se realmente uma considerável
deslocação para oeste do bloco da Guiana em
relação ao. bloco do sul. Se restituirmos o bloco de Guiana a uma posição, na qual as fai-
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xas de Pré-Cambriano
Superior de Amapá
estejam continguas à zona da Série Gurupi,
podemos verificar que a estranha fossa de Limoeiro se liga diretamente
à bacia costeira
do São Luiz, cuja seqüência sedimentar corresponde bem à da fossa de Limoeiro. Do
mesmo modo a Formação Teles, que corresponde completamente
à Formação
Serra
Grande, verificada por Ludwig em sondagens
da Petrobrás a sudoeste de Macapá, liga-se
diretamente
à faixa da Formação
Serra
Grande.
Todos êstes dados confirmam que a fossa tectônica do médio Amazonas se originou
a partir do Cretáceo Superior, por um intenso movimento direcional entre o' bloco da
Guiana, aceleradamente
deslocado para oeste,
e o bloco do sul, cujo deslisamento
ficou
freiado e retardado.

-
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O bloco do Nordeste do Brasil apresenta-se, dêste modo, encerrado entre duas zonas de direção E-W nas quais se processaram intensos movimentos direcionais:
1) A zona das falhas de Pernambuco e
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ParaIba, na qual o bloco sul se desl
para oeste em relação ao bloco setentri
2) A fossa amazônica, na qual o
do norte se deslocou para oeste em reI

ao bloco sul.

.

Na zona meridional os respectivos
mentos eram escalonados com os dois f
mentos de Pernambuco e ParaIba. Pelo
vimento da zona setentrional (Amazonas)
ram rasgadas as falhas diagonais (Pedro
gundo-Sobral, Jaguaribe, Rio do peiXeOs movimentos direcionais nos div
falhamentos
causaram
uma compressã
próprio bloco do ~ordeste, encerrado entr
falhas de Pernambuco-Paraiba
e de Pei:lr
gundo-Sobral a, em conseqüência disso,.
tendência de levantamento epirogênico e
distensão 'na área entre a falha Pedro
gundo-Sobral
e a fossa amazônica,
r
tando uma tendência de abaixamento
rogênico.
O comportamento epirogênico do bloc
Nordeste
e da bacia do Maranhão dur
.
Cretáceo Superior Terciário e o Quat
rio, corresponde completamente
a esta s
ção: o bloco do Nordeste constitui um
do elevado (planalto da Borborema) co
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Fig. 1 - Estruturas
importantes
do Nordeste do Brasil. Grosseiramente
pontuado: Cretáceo nA -marinho da fossa de Limoeiro e da bacia de São Luis; finalmente pontuado: extensão do Arenito Beb ribe;
linhas horizontais:
Bacia de Barreirinhas;
linhas diagonais:
Bacia de Sergipe-Alagoas.
Falh
ntos
principais: A-A do Amapáe
da fossa de Limoeiro: B-B do Gurupi: C-C de Pernambuco;
D-D
rio
do Pelxe-A<:ú; E-E da Paralba:
P-S de Pedro Segundo - Sobral. Linha Dupla: eixo cent
do
Oceano Atlântico com os falhamentoB direclonaisprincipais.
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direcionais, correspondentes à borda sul e norte
dr grafia centrifuga, e a bacia do Maranhão
da fossa amazônica nas quais o bloco setené
a verdadeira ba<;la com hidrografia centrí eta. O desenvolvimento
geológico desde
trional foi deslocado para oeste. Isto é, anàlogamente ao que verificamos no Nordeste
retáceo Superior até os tempos atuais condo Brasil, assim no «Mid-Atlantic Ridge» o
a esta nossa análise tectônica.
Finalmente
podemos acrescentar
o setrecho ao norte da linha amazônica e o trete: as datações geocronológicas
das rocho ao sul da linha pernambucana
sofrevulcânicas do eixo central do Oceano
ram um deslisamento
acelerado para oeste,
enquanto o trecho, encerrado entre estas duas
tico (Mid-Atlantic Ridge) demonstraram
linhas, que corresponde ao próprio bloco do
u
idade bem recente
dêste elemento
típ co do Oceano Atlântico
(Cretáceo-TerNordeste, se caracteriza por um deslisamento freiado e retartado.
Esta coincidência de
'0). A formação dêste eixo central do
um comportamento
absolutamente
igual no
o é diretamente ligada à formação e à
Ridge»,
em do mesmo e sua datação confirma, a , bloco brasileiro e na «Mid-Atlantic
verificada por estudos e pesquisas completae bem recente do Oceano Atlântico, o
qu corresponde bem às conclusões tiradas da
mente independentes, confirma definitivamenpal ogeografia do Cretáceo.
te a nossa análise geotectônica do Nordeste
do Brasil e da fossa amazônic,a.
Os estudos geofísicos e oceanográficos sô«Mid-Atlantic Ridge~ mostraram que tamIsto significa que, os processos geológicos
neste eixo aconteceram falhamentos com
e tectônicos do Cretáceo, diretamente ligados.
imentos direcionais, anâlogos aos que desao processo da abertura do Oceano Atlântico
emos no Nordeste do Brasil. (Fig. 1).
e de um deslocamento do bloco brasileiro paiderando-se o trecho da «Mid-Atlantic
ra oeste, impuseram estruturas tectônicas abe», que está situado a leste da área brasolutamente novas ao bloco brasileiro e mora, aqui analisada, encerrada entre o baidificaram, - independentemente
das estruturas
antigas, e"de .modo fundamental as estruturas
xo ão Francisco e o Amazonas, podemos verifi ar um comportamento
absolutamente
originais do embasamento. A situação geolóigu 1: prolongando-se
a falha principal de
gica e estrutural do embasamento cristalino
Pe ambuco para leste, encontramos na «Mid(Pré-Cambriano)
pode ser bem compreendida
e interpretada
sômente depois de uma análi-At antic Ridge» uma falha direcional, na
qu
o bloco meridional foi deslocado para
se dos processos geotectônicos
do Cretâceo
que permite eliminar as alterações tectônicas
oes . Do mesmo modo o prolongamento
da
que ocorreram nesse periodo e reconstituir a
fos
amazônica para leste encontra na «Midsituação original.
-At
tic Ridge~ um par de grandes falhas
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TAXAQUARA
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ABSTRACT
After the orogeny
of the Silo Roque
Group,
the whole area was affected
by regmagenesis.
Two
of the major
faults
produced
by those processes
were
examined.
The most
spectacular
of these
features
Is the Taxaquara
fault zone, a linear trend
more than 100 km long. It establishes
the boundary
between
two distlnct
blooks of particular
1Ithologic and structural
characters.
The .second feature
is the Plrapora
fault zone wblch diverges
from the
Taxaquara
fault.
Both affect large granltic
batboIlts, whlcb show linear contacts
aiong the faults.
The
mylonites
exibit
subvertlcal
foliation
and
sub borizontal
lineation,
whlcb Indlcáte
the dlrectional offset.
The observed
thicknesses
of the fault
zones
vary, ranging
up to 1 km. In a reglon of quartz-feldspathic
rocks, along a sectlon
normal
to the
fault trend,
were observed
the followlng
sequence
of cataclastic
rooks: cataclaslte
wltb mortar
structure;
flaser-granite
or flaser-gneiss;
porphyroclastic mylonite;
pbyllonite;
mylonlte.
The transcurrent
movement
along the fauit zone 'Was produced
prior to the deposltion
of tbe
Tubarão
Group, but after the emplacement
of the
intrusive
granltes
of the SIlo Roque Group.
Modern
reactivation
(tapbrogenesis)
of. these
zones of crustal weakness
is supposed
to be In part
responsible
for the sedlmentation
of clastic
deposits on the southern
block (SIlo Paulo sedlmentary
rooks andcorrelatlve
deposita).
The fault zones are
nowadays
geomorpbologic
negatlve
features,
conditioning
the establlshment
of the valleys
of Tietê,
Barueri,
Sorocaba
and Plrapora
rivers.

HASUI

(1) e FAUSTINO

PENALV

Numa seção normal à falha, onde afeta
quartzo-feldspátlcas.
observamos
a seguinte
s
ela de rochas cataclásticas,
a partir
da não
da: cataclasito
de estrutura
mortar,
flaser-g
ou flaser-gnaisse.
milonito porflroclástlco,
filo
mllonitos.
A espessura
da zona afetada
vari
dendo atingir
até 1 km.

(1)

chas
üênetanito
tos e

. pv-

O falbamento
transcorrente
deu-se em Int rvalo
de tempo pré-Tubarão
e posterior
aos granit s intrusivos
no Grupo São Roque.
Reativação
tafrogênlca
moderna
dessa zo
fraqueza
crustal
deve em parte ser responsá
Ia sedimentação
dos depósitos
elásticos
no
meridional
da descontinuidade
(Camadas
d
Paulo e correlatas).
Constitui
ela atualment
de fragilidade
no modelado
do relêvo, condic
do partes dos vales dos rios Tietê, Barueri,
I:!a e Pirapora.

1 -

INTRODUÇAO

Durante o desenvolvimento dos tra
no Pré-Cambriano
paulista, os AA. ob
ram a existência de importantes
falh
caráter transcorrente,
constituindo co
sistema ainda parcialmente
conhecido.
falhas assumem relevante importância
têm grande rejeito e extensão, compr
sobrem~eira
o estudo da estratigrafi
rochas envolvidas,
Neste trabalho, n
mos sôbre uma das mais importantes,
a mais importante
falha do sistema,

rvade
lexo
Tais
pois
ando
das
ticiaenão
a de

Taxaquara, assim denominada em refe ência
_

RESUMO
Após a revolução
orogênlca
que desenvolveu
as
estruturas
do Grupo Silo Roque, as rochas do PréCambriano
paulista
sujeitaram-se
a processos
regmagênicos.
Das falhas resultantes,
duas foram objeto de pesquisa.
A mais espetacular
geóclase
é a
de Taxaquara,
que tem traço linear, com mais de
100 km de extensão
observada,
confronta
dois blocos
de constituição
litológlca
e estruturas
distintas
e
configura
um rejeito superior
àquela cifra. A Falha
de Pirapora
diverge
dela e ambas secclonam
batólitos graníticos,
que adquirem
contato
retilíneo
ao
longo das descontlnuidades.
Follação
subverti cal e
lineação
subhorizontal
apresentadas
pelos milonlms
refletem
o deslooamento
direcional
dos-- I:!locos.

à serra homônima. A Falha de Pira
uma ramificação secundária e també
descrita.
A rigor, trata-se de zonas
lha, mas para facilidade de exposição
zaremos apenas o têrmo «falha».

ra é
será
fautili-

A existência de falhas no Pré-Cam
paulista é fato admitido e comprovad
porquanto explicariam a gênese das bac s de
São Paulo e do Paraiba.
Washburne
1930,
(1) Do Departamento
de Engenharia de Minas
da Escola Politécnica da Universidade
e São
Paulo.

ANAIS

p.
pos
Se
Ca
64)
em
Ca
ção
a
me

DO XXI

CONGRESSO

2) foi o primeiro autor a aventar uma
ível extensão das admitidas
falhas da
a da Mantiqueira até a região norte da
.tal.
Posteriormente,
Freitas
(1951, p.
defende a idéia de uma fossa tectÔnica
ão Paulo, entre uma falha na Serra da
areira e outra a sul, ambas de localizaimprecisa. Almeida (1955, p. 31) mostrou
'stência de uma zona de antigo falhao na borda norte da Bacia de São Paulo
daqui), de caráter transcorrente,
que teido reativada, concorrendo para a sedi~
ção das camadas supostas terciárias.

Son
trof
esfo
gen
cad
trap
cha
tran
ten
rea
vim
por
titui
óp.

dotamos a terminologia
próposta por
er (1956, p. 12-13) para os tipos de diasmo. A regmagênese envolve a ação de
ços compressivos, dominantemente
tanais
à crosta, que, prolongadamente apli.
áreas rígidas, cratonizadas,
ao ulssro;em o limite de resistência das ropromovem o desenvolvimento de falhas
correntes com o conseqüente alivio da
o crustal.
Posteriormente
podem ser
adas, gerando fossas tectônicas por motação vertical de blocos entre falhas ou
eu basculamento.
Tal reativação consa tafrogênese de Krenkel (apud Sonder,
t., p. 13).

vos
do d
ress
tacl
cha
paço
em
se a
dom'
caso,
press
tecto
tens'
tacl
ment
caso
natur

s têrmos brecha, cataclasito e mUonito
ido empregados para estádios sucessie fragmentação
de rochas. Não havenseontinuidade entre êsses tipos, é intete defini-Ios. Por fragmentação
ou caé' entende-se o trituramento
de uma ro:>b condições tais que não resultem esabertos (Kemp, 1942, p. 217). Na área
tudo, as brechas são raras, pois estas
ociam em geral a falhas normais, onde
àm os esforços de tração; em nosso
os esforços dominantes foram de como. Com isso, passamos da rocha não
izada ao cat~clasito e dêste, com a incação do processo, a milonito. O cato é uma rocha que se forma por fragão num processo menos intenso que no
e milonito, sendo ainda reconhecível a
za da rocha primitiva (WUliams, Tur-.

a

Gilbert, i965, p. 204). O milonito é

uma
mada
de ro
cies d
mente
cresci

cha de granulação fina, laminada, forr extrema microbrechação e moagem
has. durante o movimento em superfífalha. O metamorfismo é dominantecataclástico
com pequeno ou nenhum
ento de novos minerais (apud Amerie~logical Institute,
1962, acepção de
th. 1885). Quando houver recristaIirocha passa a denominar-se filonito.
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2 - TRAÇOS GEOLOOICOS
DA AREA ESTUDADA
A área recortada pela Falha de Taxaquara (Figura 1) foi objeto de estudo e levantamento geológico (Hennies, Penalva e Hasui,
1967). Os mapas anteriormente
disponíveis
referiam-se a áreas restritas, onde os autores se preocuparam
com problemas específi~

o

cos, como é
caso de Coutinho
(1953),
Cordani et aUi (1961), Cordani
et aUi (1963.),
etc.
A figura 2 mostra a geologia da área afe':.
tada pelo falhamento
de Taxaquara,
que se
estende
desde o início da Via Anhang:uera
(km 14,8) até as proximidades
de Pilar do
Sul e Salto de Pirapora,
após a ramificação
na altura
de Mailasqui.
Suas extremidades
imergem
sob os sedimentos
do Grupo Tubarão da Bacia do Paraná,
e na parte oriental

parece se prolongar através das falhas . q\le
Almeida (1955) descreve na Serra da Cantareira.
.. .
Como se vê, a falha de Taxaquara possui
traço linear, ligeiramente encurvado, de concavidade voltada para SSE, truncando as estruturas regionais em pequeno ângulo e pond:> em contato blocos de constituição roch.~sa.
diferentes, aos quais nos referiremos apenas
como Bloco Cotia (meridional) e Bloco São
Roque setentrional).
A zona com alinhamento em tôrno de N65E, que partindo de
Mailasqui se dirige para Salto de Pirapora,
damos o nome de Falha de Pirapora.
Consideramo-Ia secundária em relação à de Taxaquara, por ser menos proeminente.
No Bloco Cotia dominam rochas cristalinas, quartzo-feldspáticas,
onde é difícil definir contatos entre gnaisses, migmatitos
e
granitos anatexíticos.
As' estruturas
dessas
rochas são complexas, não nos sendo ainda
possível definir uma orientação regional.
No Bloco São Roque encontram-se
rochas do Grupo São Roque, da fácies dos xistos verdes, associadas com metabasitos e várias intrusões graniticas
de caráter circuns-

-- --. --------._-_.

W. T. HENNIES. Y. HASUI e F. PENALVA crito (Raguin, 1957), estas tendo auréola de
metamorfismo de contato, cuja largura é variável. Penalva e Hasui (1967) estudaram a
intrusã:> do Granito Anhanguera nos Morros
Grande e do Tico-Tico. Coutinho (1953) descreveu na região de São Roque um dêsses
plutões,
estudando-o
pormenorizadamente,
assim como os efeitos de contato. :/!:ste autor
menciona efeitos cataclásticos
pós-intrusivos,
mas sem entrar em pormenores
(Coutinho,
op. cit., p. 77).
Os corpos intrusivos circunscritos do Itaqui-Cantareira
e São Roque foram seccionados ao longo da Falha de Taxaquara, adquirindo contôrno retilineo em suas bordas meridionais. O mesmo fato pode ser notado no
corpo de São Francisco, ao longo da Falha
de Pirapora.
Nos limites orientais, os sedimentos glaciários da Bacia do Paraná cobrem ambos os
blocos, avançando até Pilar do Sul, Salto de
Pirapora e Sorocaba, não tendo sido afetados
pelo falhamento.
Sedimentos de suposta idade terciária,
cuja origem parece relacionar-se com a reativação posterior da falha, aprecem em várias ocorrências
(Barueri, São João Novo,
Cangllera e Ibiúna), restritas ao Bloco Cotia.

3 -

DESCRIÇÃO

DA ZONA DE ~ALHA

A zona de falha pode ser fàcilmente
reconhecida
no campo por uma faixa de rochas
fraturadas
em grau variável,
cuja espessura

O falhamento banscorrente...

chega a um quilômetro. Nesta zona, no
alternância de bandas de rochas mais e
nos fraturadas,
cujas larguras podem ir
de a escala microscópica até uma dezena
metros.
Os milonitos desenvolvidos caracteri
se pelo aparecimento de uma estrutura o
tada em que a rocha. adquire aspecto de
lito, comfoliação
proeminente, notàveIm
fina e regular e mergulho oscilando em
no da vertical (70-909), geralmente vol
para sul. 11:freqüente uma lineação com
tude subhorizontal (O a 159), mergulhando
ra W, resultante do deslocamento direcio
De um e outro lado das descontinuid
principais
(Figura 2) desenvolvem-se
c
clasitos que a maior distância cedem lu
a rochas não afetadas. A largura destas
xas de pequeno efeito cataclástico é. maio
Bloco Cotia. Além disso, zonas milonit
de menor expressão foram observadas
vertentes norte-orientais
da Serra de T
quara.
A extremidade oriental da zona de f
perde-se sob os sedimentos da Bacia de
Paulo, no vale do Rio Tietê, ali onde a E
o atravessa e tem inicio a estrada velh
Campinas. Na Av. Marginal, milonitos
foliação E- W vertical e aspecto de filito
maram-se a custa do granito de tipo Pir
ba, numa faixa que tem cêrca de 200 m.
Na Via Anhanguera, as rochas milo
cas aparecem no km 13,2, emergindo de
as camadas terciárias,
estendendo-se
at
km 14,8, quando graduam de modo claro
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W. T. HÉNNIES, Y. HASUI e F. PENALVA
ra o granito regional. A faixa inclui uma
restrita mancha de filito, com dobramento em
sanfona e estratificação
rítmica.
Na estrada que liga o km 15 da Via
Anhanguera a Osasco, encontramos, na altura da ponte sôbre o Ribeirão Vermelho, milonitos com foliação E-W. Entre êste local e
Barueri localiza-se parte da planicie aluvial
do Rio Tietê, onde os afloramentos não são
favoráveis.
Na antiga estrada São Paulo-Itu a zona
cataclástica é observada entre o km 28 e Jandira. No km 29, já na margem sul do .Rio
Tietê, a rocha do embasamento dos sedimentos terciários tem aspecto de gnaisse facoidaI, onde se tem porfirOelastos de feldspato
róseo. Em frente à estação de Barueri (EF
Sorocabana) a rocha foi totalmente esmagada, parecendo filito. Antigos veios de quartzo
estão completamente
triturados por efeito de
moagem. Na Vila dos Oficiais em Barueri,
partindo da rodovia para sul, observa-se o
milonito passar gradualmente
à rocha granitica. Estreitas
bandas de D.1aterial quartzo-feldspático alternam-se
com outras miloniticas. A foliação cataelástica tem orientação
E-W a N65E.
Ao atravessar
o Rio Barueri, na capela
do Jardim Belval, o granito Itaqui-Cantareira exibe ligeira orientação dada por cataelase incipiente.
Na Rodovia do Oeste, xistos foram envolvidos no falhamento, que é então de dificil
caracterização.
Na estrada que leva a Itapevi, pouco menos de 1 km da Rodovia do
Oeste, reencontramos os milonitos ,que passam
a cataclasitos antes de se alcançar o divisor
entre os Rios Itaqui e Barueri.
A partir da Estação de Ambuitá (EFS)
até pouco além de Mailasqui, o traçado da
ferrovia-aproveitou,
em grande parte, a depressão linear escavada pelo rio Barueri na
zona de falha. Em Ambuitá existem cataclasitos que para norte passam a milonitos.
Nos. cortes da Rodovia Itapevi-Mailasqui,
passando por São João Novo, há excelentes
exposições de rochas exibindo efeitos cataelásticos. Em particular citamos o corte do km
49, onde a Rodovia se aproxima da ferrovia
(EFS).
Na Rodovia São Paulo-São
Roque, os
efeitos cataclásticos
são observáveis. descontlnuamente, após o espigão da Serra de Taxaquara,
em sua vertente
setentrional.
O
processo chegou a milonitização,
observável
em vários locais, como nas proximidades do
km 55, após a travessia do viaduto sôbre 8.
EFS, já nos subúrbios de Mailasqui. Aqui,

-

O falhamento

transcorrente...

.165

a zona de falha se bifurca, um ramo dirigindo-se para Pilar do Sul e outro para Salto de
Pirapora, sendo êste último menos proeminente. A sul de São Roque pode-se observar
as duas faixas em .estradas secundá'rias.
Na ferrovia Marinque-Santos,
após a. estação de Guaianã, os cortes expõem milonitos entre os kms. 75 li 77, incluindo as duas
faixas.
Para sul passam a cataclasitos,
que
finalmente .cedem lugar a gnaisses de Canguera.
Na Reprêsa de Sorocaba, a falha afetou
seqüências de rochas de natureza mais plástica, como filitos do Grupo São Roque, e o
resultado da moagem e fraturamento
é menos
evidente. A constância. de orientação da fo11ação e a presença de lineação subhorizontal são indicações sugestivas de que os filitos foram envolvidos no falhamento. A orientação dos vales inundados pela Reprêsa sugere claramente uma continuidade de falha
.

na região. Na borda sul do corpo granitico
de São Francisco, nas proximidades do Córrego Carafá, ocorrem cataclasitos
da Falha
de Pirapora.
Na Rodovia Piedade-Sorocaba
observamos a continuidade das duas faixas cataelásticas, afastadas entre si de 4 km. A primeira, relativa à Falha de Taxaquara, localizase 7 km a norte de Piedade, pela citada rodovia.
Na cunha delimitada pelas duas falhas nessa região, surgem filitos grafitosos e
sericiticos, com otrelita, calcários e metaba-

sitos do Grupo São Roque.

.

Mais para oeste, a falta de afloramentos
dificulta a observação, mas a continuidade
das falhas é in!erida pela expressão morfológica visivel em aerofotos e, na Falha de
Taxaquara, pelo contraste litológico entre os
dois blocos, respectivamente
granitos e gnaisses (a sul) e filitos (a norte).
4

METAMORFlSMO

CATACLASTICO

A natureza dos efeitos observados nas
lâminas delgadas depende principalmente
de
dois fatõres: a posição da rocha na zona fraturada e sua natureza petrográfica
original.
Quanto à posição, nota-se intensificação
do
fraturaménto
à medida que nos aproximamos
do local onde acreditamos tenha havido maior
deslocamento
diferencial.
A zona afetada
mostra uma passagem gradual, desde rocha
não fragmentada até milonitos finamente pulverizados, que têm aparência de filitos. Em
zonas onde predominam
milonitos, podem
surgir filonitos. Quanto à natureza petrográfica da rocha original, isto é, sua textura e
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constitui~ão
mineralóglca,
também
influiu
do ainda bandeamento sob o microscópio. A
extinção ondulante em lamelas cizalhadas pano processo.
Assim, as rochas que melhor
'registram os efeitos de esforços de metamorralelas ao eixo C, observada nos cristais maiofismo cataclástico são os granitos e migmares de quartzo é fenômeno comum t!m tôdas
as rochas da região, mesmo quando não entitol\' da área, graças à composição quartzo-feldspática
e granulação
grossa
original.
volvidas por falhamento, portanto, dificilmenQuando as falhas afetaram rochas de natute relacionáveis aos eventos regmagenéticos.
reza plástica, como é o caso de filitos e xisUltrapassada
esta fase de cataCIase intos, torna-se difícil a análise dos efeitos decipiente, a recristalização
do quartzo tornasenvolvidos 'pela movimentação, tanto macrose mais generalizada,
constituindo
êste o
principal mineral das bandas. Surgem, assim,
como microscõpicamente.
Nas rochas cristalinas,
o principal efeidois tipos diversos de cataclasitos
verdadeiros, de acôrdo com a estrutura desenvolvida.
to consiste na criação de bandas de minerais
muito finos. As bandas pouco orientadas e O primeiro, com estrutura «mortar», tem uma
espaçadas, envolvendo fragmentos
de rocha
distribuição irregular das bandas, separando
pouco afetados, são caracteristicas
dos catafragmentos pouco arredondados de agregados
clasitos. Com a intensificação
do processo,
de cristais, indicando um estádio inicial de
fragmentação.
Como exemplo desta rocha
a densidade das bandas aumenta, e sua orientação torna-se mais regular, com ,a paralela:
podemos citar o afloramento da Vila dos Ofidiminuição no tamanho dos grãos. Os milociais. No segundo tipo, tem-se estrutura «flanitos porfiroelásticos
caracterizam-se
por u'a
ser». A orientação das bandas é mais salienmatriz de rocha moída e bandeada, envolvente, separando agregados facóides muito alondo fragmentos' remanescentes
de cristais de
gados, e indica maior intensidade do procesfeldspato bem arredondados.
Finalmente, em
so de cataclase.
Os flaser-granitos
e flaserestádio mai~ avançado, desaparecem também
-gnaisses são comuns nos cortes da estrada
que liga Mailasqui a São João Novo.
os porfiroclastos,
tomando a rocha aspecto
de filito.
Nos mllonitos, a recristalização
do quartEm fragmentos remanescentes
nos catazo nas bandas foi total, acompanhada
de
clasitos notamos encurvamento de geminados
fragmentação
da biotita, a qual, finamente
e clivagem dos feldspatos (microclina e albimoída, impõe à rocha uma estrutura
orienta), arredondamento
de cristais ou agregatada. O bandeamento é generalizado e temdos e mesmo criação de novas direções de
se porfiroclastos remanescentes
de feldspatos
geminação. O desenvolvimento de geminação
bem arredondados.
As dimensões dêstes porpolissintética
em cristais de titanita constifiroclastos são variáveis e estão relacionadas
tui também fenômeno não muito raro. Dencom a intensificação
do processo, fenômeno
tre os fragmentos, dominam os de feldspatos,
êste que pode ser visto macroscõpicamente
podendo existir cristais
intergranulares
de
em rocha alterada na altura do km 49.
biotita, titanita e, raramente, quartzo. :mste
Na transição dos mllonitos porfiroelástié aparentemente
um dos mais suscetíveis. :J!':: cos para mllonitos finos e homogêneos, de
possível que a persistência dos feldspatos se
estrutura
planar orientada,
pode aparecer
relacione com. a própria heterogeneidade
de
uma zona de filonitos.
:mste fato pode ser
granulação das rochas cristalinas
(granodionotado na Falha de Taxaquara a 7 km de
ritos porfiriticos
e gnaisses facoidais).
As
Piedade, rumo a Sorocaba. Na seqüência de
texturas
porfiritica
e porfiroblástica
podem
amostras coletadas, a menos tectonizada reter influído no desenvolvimento de cataelasipresenta um milonito porfiroelástico,
onde o
tos e milonitos, favorecendo a maior preserbandeamento
suficientemente
denso apresenvRção dos feldspatos.
ta o quartzo' ea biotita finamente fragmenPartindo de rochas pouco tectonizadas e tados, servindo de matriz aos cristais arrechegando até os estádios de máximo trituradondados de albita. Em seguida ocorre um
mento, observamos o que se segue. Efeitos
fllonito grosso, onde se percebe nitidamente
iniciais da fragmentação
podem ser vistos no
a recristalização
de biotita ao lado de mosgranito da capela de Jardim Belval, próximo
covita e zoisita. Biotita e moscovita são maa Barueri.
Consistem na recristalização
do croscõpicamente visíveis, sendo o seu desenquartzo, o qual adquire forma subédrica e se
vol~mento maior na concavidade de onduladispõe entre cristais maiores do mesmo mições da foliação cataclástica,
e nem sempre
neral. Ao lado de cristais maiores de microas palhetassão
concordantes.
A zoisita apaclina não alterada, surgem epidoto e sericita
rece como pequenos agregados constituindo
formados à custa de albita,' não se observannúcleos mais ou menos isolados. Amostras

W. T. HENNIES, Y. HASUI e F. PENALVA
mais próximas do local de maior movimentação exibem nova diminuição da granulação
até chegar a milonitos homogêneos de aspecto fil1tico. Nelas notam-se algumas faixas
muito raras de bioUta mais grossa, remanescente da f/.>.Sefilonltica precedente.
Verifica-se, então, que numa seção nor~
mal ao falhamento tem-se a seguinte seqüência em direção ao ponto de maior movimentação: rochas não afetadas, cataclasitos
de
estrutura
«mortal"», «fiaser~-granitos
ou «fiaser~-gnaisses,
milonitos porfiroclásticos,
filo-rotos e milonitos homogêneos de estrutura
planar.
O desenvolvimento
de filonitos, com regeneração de biotita e moscovita e recrista1ização de zoisita, revelam que as rochas
atualmente
expostas foram formadas a certa
profundidade,
comC? já indicado por Almeida"
(1965, p. 32) nas falhas da Serra da Cantareira.
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ao ao do movimento geral:" A interpretação
de falhas menores associadas (Moody e Hill,
"

1956)

não

pode

ainda

ser feita

por

falta

de

elementos. Finalmente, o exame da Utologia
dos blocos rochosos, também! não conduz ao
sentido do movimento.
Seria necessário conhecimento
do Pré-Cambriano
paulista em
área maior para restabelecer a situação geológica anterior
ao falhamento,
inferindo-se
dai o sentido do movimento e seu rejeito total. Kennedy (1946) noticia 100 km para a
falha de Great Glen na Escócia e na Falha
Alpina da Nova ZelAndia admite-se deslocamento de 480 kri1 (Cage, 1952 e Wellman,
1954), depois do Jurássico, sendo a falha ainda ativa.
Na Falha de Taxaquara o confronto dos
dois blocos geolõgicamente diversos ao longo
de 100 km mapeados, levam-nos a admitir deslocamento superior a êsse valor. Rejeitos des.
sa ordem não são estranhos.

NATUREZA DO DESLOCAMENTO
E REJEITO

o confronto de fácies metamórficas
diferentes, o truncamento
dos batólito!;j graniticos e outras caracteristicas
comprovam a
existência de um deslocamento.
Os seguintes
critérios permitem classificá-Io como trans-corrente (Anderson, 1951):
foliação subvertical, desenvolvida pela
movimentação paralela à zona de falha;
espessa zona de milonitos;
lineação subhorizontal nos planos de
foliação, gerada pelo movimento; e,
retilineidade
em grande extensão, do
traçado da fratura na superficie do terreno,
conseqüência de sua atitude.
O confronto de rochas de diferentes graus
de metamorfismo é explicável quando se considera a subhorizontalidade
do movimento, seja cortando zonas de isometamorfismo,
seja
elevando um bloco e expondo rochas mais
profundas como conseqüência da componente
vertical do rejeito.
Quanto ao sentido do movimento são necessários fatos adicionais para sua constatação. O exame de dobras de arrasto encontradas na Rodovia do Oeste e em partes da Rodovia Piedade-Sorocaba,
levam a resultados
contraditórios,
ora dextral, ora sinistral,
o
que se compreende em face da complexidade
da movimentação.
A análise de irregularidades nos planos de foIlação não é decisiva, dada a espessura da zona milonitizada, que envolve .deslocamentos locais em sentido inver-

-

-

6 - IDADE DO FALHAMENTO
TRANSCORRENTE
Os sedimentos paleozóicos da Bacia do
Paraná parecem não ter sofrido nenhuma descontinuidade onde recobrem a zona de falhamento. O contato irregular que se observa
no mapa é função do relêvo atual, com parcial erosão dos sedimentos. Os alinhamentos
relacionados
com as falhas interrompem-se

bruscamente ao . se atingir a seqüência sedimentar.

"

Por outro lado, tal falha secciona o Grupo São Roque, os metamorfitos
de maior
grau e os granitos, indicando sua posterioridade em relação a êstes. A. datação destas
rochas constitui objeto de programa do Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP, já
em desenvolvimento.
Franco
e Vandoros
(1966) dataram o granito de Mogi das Cruzes, obtendo por RbjSr 620 :t 20M.A. e por
KjAr 460 :t 15M.A.
Cordani e Bittencourt
(1967)" consideram que os granitos tardi- e
póscinemáticos
se introduziram
entre 500 e
580 M .A. e que cifras menores refletem o levantamento da região.
Como se vê, no momento só- podemos estabelecer uma faixa de tempo para a -atividade regmagênica.
Seria ela porterior aos
granitos
póstectônicos
intrusivos no Grupo
São Roque e anterior à deposição do Grupo
Tubarão. Sabe-se, através de estudos efetuados em falhas transcorrentes
bem conhecidas,
que a movimentação tem longa duração. envo",..do até penodoa geo16gioos,
P"'l"""
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pois, não se poder atribuir
para idade do falhamento.
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mo lineações, tanto nas falhas mais extensas.
como nas ramificações de menor desenvolvimento.

8-

Apesar da evolução morfológica da região depender de fatôres diversos (estruturais, texturais e litol6gicos), a existência de
fraturas
regmagênlcas
constitui
importante elemento.
Gnaisses e granitos normalmente se desJ
tacam no relêvo, constituindo, porém, áreas
deprimidas na zona de falha, dado o enfraquecimento causado pelo desenvolvimento
de
rochas de aspecto «filitico». 1!:ste fato é notado no vale do Rio Barueri, que separa a
Serra de Taxaquara
da Serra de Itaqui, a
nordeste. Também os vales dos Rios Tietê e
Pirapora são controlados em alguns trechos
pela zona de falha.
Em aerofotos, as fraturas aparecem co-

DE

TAFROGI.:NESE E SEDIMENTAÇAO
MODERNAS

Almeida (1955) admitiu uma reativaçãQ
das falhas por êle desciitas na Serra da Cantareira e conseqüente formação da Bacia de
São Paulo. Na área estudada, ocorrências sedimentares
correlacionáveis
às camadas de
São Paulo restringem-se
ao bloco meridional
(lbiúna, CangUera, São João Novo e Barueri).
Evidências diretas de uma reativação tafrogênica são representadas
pelas lineações
subverticais na zona de falha encontradas no
inicio da Via Anhanguera e ai relacionando-se
diretamente com sedimentos da Bacia de SãQ
Paulo. A maior parte dos indicios, todavia,
são indiretos.
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OCORMNCIA DE SIENITO NA LOCALIDADE DE
ESTIV A, RIO GRANDE DO SUL
Por
ARTHUR

W. SCHNEIDER

ABSTRACT
The present
work descrlbes
a syenlte occurrence at Estlva
In the NE reglon of Rio Grande
do
Sul State, Brazll, with the following
coordenates:
30.06' S and 5()943'15" W of Greenwlch.
The outcrop Is surrounded
by Quaternary
sedlments
(Itapoã
Formatlon);
the Rlograndense
PreCambrian
áhleld is located
at 25 km W, whlle the
basaltic
lava fiows of the ParanA Basin are at 50
km N.
The syenite
is fIesh-coloured
with few concentratlons
of greenlsh
mafics.
Mineraloglca.lly
the rock Is domlnantly
composed
)f alkaIlne
feldspars
(79.8%),
plagioclase
An1:1
(12,3%).
The accessory
minerais
are quartz
(2,2%),
hornblende
(1,5%), opaques
(l,3%),
chlorlte
(0,7%),
pyroxene
(0,6%),
allanlte
(0,3%),
zlrcon
(0,3%),
carbonate
(0,3%),
epidote
(0,2%),
sphene
(0,5%).
The essential
minera.ls
are all at the same size,
medium
to coarse.
The rock shows a typical "mortar"
mlcro-strocture
with
several
deformed
minerais,
Indlcatlng
Important
stress,
desplte
the
relatlvely
massive
strocture.
Regarding
the cataclastlc
texture,
1t is supposed that 'Its origln was also responslble
for a transformatlon
of several
minerais,
especially
that of

allanlte.

'

Conslderlng
the orlgin of the rock, it is supposed to be a border facies of the Riograndense
PreCambrian
shleld.
'
Meanwhile
1t was not possible
to establlsh
the
genetlc
relatlons
of the syenite,
because
the auto
crop is surrounded
by Recents
sedlments.

(1) e AR! ROISENBERG

(1)

A mineralogia
é dominada
pelos feldspatos
al~alinos
(79,8% em volume),
seguindo-se
o plagioclásio An12 (12,3%).
Como minerais
acessórios
,aparecem quartzo
(2,2%), hornblenda
(1,5%)'- minerais
opacos (1,3%), clorlta
(0.7%), piroxênio
(0,6%), es(eno (0.5%), alanita
(0,3%),
zlrcão
(0,3%), carbonato (0,3%), epldoto (0,2%), blotlta
e apatlta,
êstes
quase sem expressão.
Os minerais
essenciais
são
todos da mesma ordem de tamanho,
com granulação de média a grosseira.
A rocha exibe tlpica mlcroestrotura
"mortar",
mostrando
deformações
em diversos
constituintes,
Indlclo
de tensionamentos
Importantes,
embora
a
'Jstrotura
permaneça
relativamente
maciça.
Ainda em relação à textura. cataclástica.
presume-se que sua origem tenha possibilitado
uma série de transformações
de minerais
da rocha, merecendo especial
atenção
as da alanlta.
Por fim, considerando
a gênese da rocha, trata-se provàvelmente
de fácies de bordo do Escudo
Rlograndense,
não sendo possivel,
porém, estabelecer relações
genéticas
no local de jazimento,
por
estar
o afioramento
inteiramente
circundado
por
sedimentos
Recentes.

INTRODUÇAO
Tendo em vista a raridade
de ocorrências
de sienitos no Rio Grande do Sul, parece de
interêsse
a descrição
de um afloramento
dêsse tipo de rocha.
Além do aspecto puramente
geológico,
a referida
rocha constitui
material
de construção
de grande utilidade,
pois situase em região
de sedimentos
do Quaternário,
fracamente
consolidados.

RESUMO
SITUAÇAO
No presente
trabalho
é descrita
uma ocorrência
de sienlto
na localidade
de Estiva,
Mun. de Viamão, Rló Grande do Sul, Brasil.
A ocorrência
possui
forma
semi-circular,
ocupando área de cêrca de 2.500 m2, em altitude
média de 20' metros.
O afIoramento
está circundado
por sedimentos
do Quaternárlo
(Formação
Itapoã);
o Escudo Riograndense
situa-se
a 25 km para W, enquanto
que
a 50 km para N afIoram
os derrames
basáltlcos
da
Bacia do Paraná.
O slenito
apresenta
cOr vermelha-carne,
oom
pequenas
concentrações
de máflcos
esverdeados.

A ocorrência
possui as seguintes
coordenadas geográficas:
30.06' S e 50.43'15" W de
Greenwich
(fig. 1). Situa-se
junto a estrada
estadual
RS-2, Pôrto Alegre-Pinhal,
a 30 km
da cidade
de Viamão
(fig. 2).
A RS-2 é
estrada
consolidada
e ensaibrada
e sua pavimentação
está sendo iniciada.
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Macroscopia.
A rocha apresenta
côr vermelha-carne,
com pequenas concentrações de máficos esverdeados.

s.
C'" r

"'IP I

li
,'"
I

,

I.

A textura é equigranular hipautomórfica,
com leve orientação
de minerais, principalmente dos feldspatos alcalinos. :aJstes apresentam granulação
relativamente
uniforme,
em tôrno de 5 a 6 mm, enquanto que os máficos aparecem
como agregados
de forma
alongada, cujas dimensões maiores se situam
ao redor de 4 a 5 mm, e as menores de 1 a
2mm.
O feldspato alcalino mostra-se
maclado
segundo Carlsbad e possue forma subédrica,
tendendo a euédrica. Em grãos alorigados, as
clivagens mostram
leve curvatura,
evidenciando deformação.

li.

Microscopla
Fig.

1 -

Mapa de localização.

GEOLOGIA

REGIONAL

O afIoramento de sienito está circundado
por sedimentos da Formação Itapoã, de P.
Delaney
(1965) , constitulda,
segundo êsse
autor, por dunas elevadas, pouco consolidadas. O Escudo Riograndense situa-se a cêrca de 25 km para W do afIoramento,
enquanto Os Sedimentos Gonduànicos (indiferenciados no mapa), aparecem a cêrca de 10
km para NW; a 50 km para N, afIoram os
derrames basálticos da Bacia- do Paraná.
Próximo ao afIoramentQ passa a falha da
Cochilha das Lombas, de direção aproximada
N 45" E e extensão mfnima de 70 km, localizando-se o sienito no bloco elevado da falha.
O afloramento tem forma semi-circular, ocupa:
área de aproximadamente
2.500 metros quadrados, em altitude média de 20 metros.
Em relação à gênese da rocha, trata-se,
provàvelmente,
de fácies de bordo do Escudo
Riograndense,
situação que lhe valeu tipica
textura cataclástica,
discutida no estudo microscópico dêste trabalho.

Destacam-se três aspectos marcantes:
1) trituração
dos minerais
da rocha,
com arredondamento
dos bordos, e ao mesmo
tempo, fragmentação,
dando tipicamente
o
aspecto «mortar~ de texturas
cataclásticas
(microfoto 1); em alguns casos os feldspatos
acentuam
seus planos de clivagem, evidenciando uma rêde de planos, bastante distinta
(microfoto 2).
2) ao redor dos grãos maiores formamse zonas envolventes de néo-formação, constituidas essencialmente
por microcllnio, plagioclásio e mais raramente quartzo, todos de
granulação fina, acompanhados por anfibólio,
piroxênio, esfeno, zircão, alanita, epidoto, clorita e minerais opacos (microfotos 3 e 4).
Nos minerais denéo-formação,
o microclinio
predomina amplamente.
3) gradual microclinização do ortoclásio;
que mostra inicialmente finos veios de microclinio e pertitos e toma, após, o tipico aspecto
de macIas do microclinio, desaparecendo,
então, a macIa de CarIsbad (microfoto 5). A
microclinização evidencia-se também pelos valôres de 2 V do ortoclásio, que variam. entre 60" e 86"; o pIagioc1ásio igualmente se
apresenta
microclinizado, porém mais raramente e em menor grau.

-------
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Ortoclásio

do os grãos tipica extinção ondulante,
eviden.
ciando sinais de tensionamento,
que também
podem ser visualizados
por <injeção> de material epidotitico
em clivagens
abertas
de alguns grãos.

O ortoclásio,
como já foi referido,
apre-.
senta-se invariàvelmente
microclinizado
em diferentes
graus,
e quase
sempre
pertitizado.
Mostra-se
corroido,
arredondado
e nonnalmente maclado
segundo
Carlsbad,
a não seI

nos casos de extrema microclinização.
Sua
fonna, quando definivel, é subédrica, eXibin.'

_

A alteração
tiva equivalência
, zaçã.o.

é acentuada,
havendo
n'!laentre sericitização
e caulini-

J
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JIoIicrofoto 1
clásio

Microfoto

-

do centro

2 -
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O "mortar"
circunda
jp"ãos fragmentados
e arred,ondados.
O ortoda microfoto
encontra-se
pertitizado
e microclinizajo;
observa-se
o
aparecimento
da dupla macIa albita-pericllnlo
(LP X20).

Feldspato

alcalino com planos de clivagem acentuados.
cuiado complexo (LN X150).

formanao

reti-

~-

A. W. SCHNEIDER e A. ROISENBERG

Microfoto 3

-

Mlcrofoto 4 -

O "mortar",

nalgumas
zacão

Ocorrência de sienito na localidade...

zonas, é constitu!do
inciplente
(LP XÕ5).

por

plagioclás!o.

Detalhe do "mortar",' mostrando zona com predomlnlo
que constitui o caso mais freqüente (LP Xl50).

com sericltl-

de mlcrocllnlo,

o

--
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Microclinlo

co
cl
cl
to

O microclinio é de néo-formação, esqueticamente pertencente a dois tipos:
1 - proveniente de microclinização,
revamente alterado e com abundantes inclus, originalmente
existentes no ortoclásio.
2 - como mineral de néo-formação, mas
stituinte do «mortar», limpido e com maalbita-periclinio
bastante nitida, sem inões e com tendência anédrica (microfo4). A alteração neste tipo é negligivel.
PJagioclásio

Aparece em duas gerações distintas:
1 - grãos antigos, corroidos, parcialmente regenerados nos bordos (microfoto 6). A
for a original está totalmente oculta, devido
à orrosão; os cristais se encontram maclado segundo a lei da albita, em lamelas fina, recurvadas nos individuos mais alongado.
O ângulo c para Z situa-se em tôrno.
de 10., do que resulta
a composlcão
Ab 8An12, portanto, oligoclásio ácido.
A alteração é mais intensa que a do ortoc ásio, predominando
a sericitização
sôbre
a aulinização.
:m freqüente a cloritização e
a e idotização, quase sempre liberando pequena quantidades de carbonato. Ainda em reIaç o ã alteração, é interessante
notar, que
qu do não existe regeneração
nos bordos,
oêst s aparecem
microclinizados,
mais freqü temente que no interior do grão.
mal
2 - plagioclásio de néo-formação,
ormado, e que ora se coloca ao longo de
itos no feldspato alcalino, ora ao longo
zonas de trituração.
Nalguns casos, oba~e perfeitamente
que o plagioclásio de
formação envolve o microclinio néo-foro, evidenciando ser posterior a êste.
O maclamento é constante em grãos mais
des nvolvidos, sendo raro nos grãos mais jo.
ven.
con
per
de
ser
néo
ma

A composição dêste plagioclásio é a mesma do mais antigo e a aÍteração, incipiente,
rep esentada principalmente
pela sericitização
Quartzo
Aparece formando veios no interior do
feld pato alcalino ou fazendo parte do «mortar,
quer como grãos independentes,
quer
co
agregados muito finos de pequenos cristais A forma em ambos os casos é anédrica, e o quartzo, totalmente isento de inclu-
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sões. Sinais de tensionamento
são evidentes
pela extinção ondulante e pela figura de interferência levemente biaxiaI.
Piroxênlos

e Anfib6lios

A ação mecânica sofrida pêla rocha reflete-se claramente nestes minerais, pois sômente os grãos localizados como inclusões no
centro de feldspatos permanecem inalterados,
já que os situados nos bordos, encontram-se
completamente
alterados e triturados.
A associação de piroxênios e anfib6lios por uralitização é, então, quase que constante,
e
normalmente,
acompanhada
por pequenos
teores de clorita e carbonato.
O piroxênio apresenta composição bastante variável, desde aegirina-augita,
verde escura e levemente pleocr6ica, com ângulo c
para Z da ordem de 20., geralmente formando
grãos maiores de caráter intersticial, até tipos augiticos, de côr verde mais clara, pràticamente isentos de pleocroismo, com ângulo
c para Z da ordem de 37. a 44.. :mste' último
aparece como cristais subédricos a euédricos,
geralmente
concentrados
como inclusões. :m
comum a associação de grãos grosseiros de
esfeno néo-formados, com os tipos mais s6dicos de piroxênio, dos quais freqüentem ente
se originam. Observam-se também pequenos
grãos de minerais opacos anédricos, secundàriamente formados a partir do hospedeiro, e
segregados em suas clivagens e fraturas, principalmente quando o mineral apresenta leve
alteração (microfoto 7).
Em relação à alteração do piroxênio, esta
não forma sômente anfib6lio, sendo comum a
cloritização, que origina, àS vêzes, lamelas
bem formadas de penina; é bem mais rara a
epidotização.
Os anfib6lios estão representados
pela
hornblenda, que aparece sob dois tipos distintos:
1 - hornblenda pouco s6dica, pleocr6ica
desde: np - verde amarelado nm
verde médio ng - verde oliva a verde azulado, com ân.
guIo c para Z da ordem de 13. a 24., normalmente provém do piroxênio,
em condições
magmáticas, podendo restar reliquias do mineral original em seu interior.
2 - hornblenda formando agregados finos, associada a piroxênios. submetidos a intensos fenÔmenos de trituração.
Pertence a
uma geração mais jovem que o primeiro tipo,
estando normalmente acompanhado de pequenos teores de carbonato e clorita. As pro-

-
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O .ortoclás!o nos primeiros estágios de microclinlzação mostra finos veios
sub-paralelos de mlcrocllnlo e pert!to (LP X150).

Microfoto 6 - Plagioclásio alterado e corroido, parcialmente regenerado nos bordos, nos
quais

a macIa

da alblta

conserva

a orientação

do ind!vlduo

original

(LP

X150).
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de plroxênio,.
mostrando
alteração
Inclpiente
acompanhada
p\)r
opacos,
em .parte
secundários,
em suas' clivagens
e fraturas
(LN X150).

Penina, epldoto e opacos, <Jriginados da alteração da hornblenda;
ciados aparecem grânulos' de esteno e zircão (LN X150).

asso-

A. W. SCHNEIDER e A. ROISENBERG
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Microfoto 9 - Grão euédrico de esfeno primário, extremamente fragmentatto num dos
bordos. Partição paralela às Iam elas polissintéticas,
desenvolvidas segundo a direção
da seta (LN X55).

Microfoto 10 -

A alteração

da alanlta origina zircão de hábito radiado,
minerais opacos (LN X150).

com núcleo de

.
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!1

pr

iedades óticas desta hornblenda

se deter.ITUnadas.

não podem

'

A alteração no primeiro caso produz coresultado uma constante
associação de
'ta, opacos e epidoto, geralmente
acomados por zircão e/ou esfeno, todos origios da hornblenda ou' em parte do piro'o original (microfoto ~). Um aspecto sinático, na passagem hornblenda - epidoto,
gradual perda de côr verde do anfib6lio,
qu se torna cada vez mais pálido.
m

1

mente com os minerais originais e os de origem paralela.
São secundários e provêm da
alteração de alanita, hornblenda, piroxênio ou
mais raramente
biotita.
Apresentam
com
menos freqüência
macIas polissintéticas
e
partição.
Amb'os os tipos têm côr pardacenta e são
moderadamente pleocróicos de np - cinza pardacento ng - pardo aCinzentado, com 2 V da
ordem de 25" a 30".
Zircão

Alanlta

Grãos euédricos, visivelmente
zonados e
na maioria dos casos, extremamente
corroido , quebrados e alterados, exceto quando inclu os em feldspatos.
A côr, em grãos inalter dos, varia com o pleocroismo
desde:
marrom claro ng - marrom escuro quapaco,
Nos grãos mais alterados podemos disir 3 tipos de diferentes passagens:
gradual da alanita,
1 - escurecimento
co formação de material translúcido de côr
ma rom escura, não identificado, geralmente
aco panhado de zonas cloritizadas.
2 - extensa cloritização, sem formação
aterial translúcido.
A formação de cloa partir da alanita nos leva a crer, por
ogia de composição, que a última seja do
magnesiano
(Winchell, A. N., Elements
ptical Mineralogy, Pt. li, p. 451).
3 - decomposição da alanita, originanssociação quase que constante 'de mineopacos, esfeno, zircão e pistacita,
em
m decrescente de freqüência.
O ângulo c para Z da alanita varia entre O" e 23", enquanto que o 2 V é da ordem
de 5" a 70". O maclamento paralelo a (100)
é P uco freqüente.
Esfeno

me
pod
c
par
loc
tes
roc
Min

Aparece tipicamente
em duas gerações:
1 - grãos euédricos a subédricos, fragados. independentes
de outros minerais,
ndo apresentar-se
maclados polissintêtinte {paralelos a (221», e com intensa
'ção, principalmente
quando os grãos se
izam no interior do «mortar», fatos êselacionados com. as tensões sofridas na
(Winchell A. N., Elements of OpticaJ
ralogy, Pt, lI, p. 525); origem primá(microfoto

9).

'

anédricos, tri2 - grãos grosseiramente
dos (no «mortar» apresentam-se
triturae orientados),
associados caracteristica-

L..

O zircil.o pertence a duas gerações:
euédricos, zo1 - grãos pe.rfeitamente
nados, constituindo pequenas inclusões, pouco afetados pelos fenômenos cataclásticos.
anédricos, bem
2 - grãos grosseiramente
maiores e claramente afetados pela trituração, Neste caso o zircão é secundário. Tipo.
caracteristico
é o zircão originado da alteração da alanita, com hábito francamente
radiado e núcleo de minerais opacos (microfoto 10); mais raramente provêm de piroxênio, anfib6lio e biotita.
A côr é mais clara, quase incolor para
o primeiro tipo, e cinza, fracamente
pleocr6ica, no segundo, podendo êste apresentar
ângulo 2 V até 15", em grãos de côr de interferência
anômala e quase sempre destituidos de extinção.
Minerais

Os minerais

rações:

Opacos

opacos pertencem

a duas ge-

'

1 - uma geração menos abundante, constituida por pequenos grãos euédricos, formando inclusões, com secções quadráticas, hexagonais ou octaédricas, origem primária.
2 ~ uma geração mais jovem' e mais
abundante, de origem secundária, localizada
no interior e bordos da alanita, piroxênio,
anfibólio e biotita, quando alterados, e na
forma de cristais normalmente
anédricos e,
às vêzes, avantajados em tamanho,

Clorita
Forma-se
secundàriamente
a partir da
alteração de vários minerais.
Hornblenda
e biotita formam
lamelas
fortemente pleocroicas de penina desde: npamarelo esverdeado ng - verde médio, a verde escuro, exibindo a caracteristica
côr de
interferência
azul Berlim e 2 V ( - ) de 5".
Em casos mais raros, a hornblenda e o
piroxênio alterados
originam agregados
de

-- .
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clorita pardacenta, pela disseminação de óxido de ferro.
. A alanita desenvolve, por sua vez, agregados fibrosos de cOr verde média, raramente pardacenta,
semelhante àquêles desenvolvidos pelos plagioclásios. Nêstes a cloritização é mais intensa ao longo de pertitos.

-
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em feldspatos
seus minerais

ou associados
de alteração.

ou

Em relação aos dados estatisticos da rocha, os teores dos diversos minerais apont m:
teldspatos

Carbonato

alcalinos
(dos quais
microclinizado e
de microclinio)

de ortoclásio

Agregados finos liberados da alteração de
plagioclásios e máficos, acompanhando geralmente a gama de minerais de alteração de
origem paralela.

com

......

plagioclásio

(dos quais
são néo-formados)

..

quartzo

Epidoto

(pistaclta)

Cristais secundários,
quer a partir da
alanita, biotita e hornolenda, quer, mais raramente, a partir da alteração de plagioclásios.
No primeiro caso temos grãos grosseiros e
anédricos, normalmente associados com minerais secundários, enquanto que no segundo,
pequenos grãos inclusos no felspato, geralmente sUbédricos, mas que ~ambém podem
estar segregados como massas informes, em
clivagens abertas de feldspatos alcalinos.
A côr, em ambos os casos, é verde citrino, levemente pleocróica até quase incolor,
exibindo, às vêzes, pequena zonação que origina bordos mais claros.
Biotita
Raramente
inalterada;
aparece
normalmente como lamelas
subédricas
a euédricas,
corroldas
em diferentes
graus,
exibindo,
ora
reabsorção
parcial,
com formação
de minerais opacos nos bordos, ora alteração
em penina, com liberação
de minerais
opacos nos
bordos e clivagens
desta;
quando
êstes
se
encontram
ausentes
ou em baixo teor, formase pistacita,
às vêzes acompanhada
por esfeno e zircão.
O pleocroismo
é extremamente
forte
desde:
np - marrom
médio esverdeado
ng-

verde pardacento.
Pela flexibilidade da biotita,
gens se encontram
francamente
quando englobada no «mortal'».

hornblenda
...........
piroxênio
. . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . .
minerais opacos ....................
esfeno
. ......................
zircão
.. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. ..
ala.riita
... .. .. ...... ...... .... .....
clorita
. .. ...... .................. .
carbonato
.........................
epidoto

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

biotita

. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .

apatita

..... .......... .............

.......

.total

Por sua vez, o «mortar» perfaz, em
dia, 29,90% da rocha, com variações r
.
vamente pequenas.
Fato interessante a observar, é a est
relação entre os percentuais de esfeno, z
e alanita, variando os teores dos dois pr'
ras, com o estado de alteração da última.
guns resultados de amostras colhidas e
ferentes pontos atestam essa afirmativ
alani ta
.....................
esfeno ...... .... .......
zircão
.................

suas clivaretorcidas,

Apatita
Raros e pequenos
grãos euédricos,
incolores e, em alguns casos, com leve cobertura
de óxido de ferro.
Os cristais
são ora equidimensionais,
ora qUa.'Je aciculares,
pouco afetados pela trituração
e quase sempre inclusos
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..

%
,75
,14
,61
,31
,40
2,19
,53
0,56
1,27
0,50
0,30
0,29
0,72
0,32
0,17
0,02
0,01
9,94

mélatieita
cão
eiAldi-

%
0,07
1,22

%
0,78
0,32

%
0,14
0,64

0,39

0,23

0,32
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CORONITO DA ÁREA DE MATA GRANDE,
MUNICíPIO DE SÃO SEPÉ, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Por
R BERTO SILVA ISSLER (1), CARLOS BURGER J'O'NIOR (1) e AR! ROISENBERG

ABSTRACT
n the Mata Grande
area, São Sepé townshlp,
stat
of the Rio Grande
do Sul, outcrops
were
fou
of baslc rocks and gabbro-perldotltlc
composl on. The stratlgraphlc
and petrographlc
charact ristlcs
Indlcate
that those rocks fonn the central part of a former submarlne
flow that constltute
an ophlolltlc
belt from Sanga da Cria
Mata
Gra de
Arrolo
da Cav8lhada.
A flow of thls
type must have retalned
Its volatile
contents
and
p
ced deuterlcaly
the reactlon
rlms.
eal1y, the ollvlne
wlth a hyaloslderltlc
composl on, Is Intensely
reactlve,
and dlsplays
In thelr
bou
aries frlnges-elther
slngles
and mainly
amphlb IIc, or doubles wlth the arrangement
of Inner
frln es pyroxenic
and surrounded
by another
amphlb IIc, the whole
encloslng
the ollvlne.
Thls
aspe t Is fundamental
In the termlnology
of the
rock.
ter events,
of metamorphlc
orlgln,
produced
the
erpentlnizatlon
of the olivine and the subse.}uen fracturlng
of the nelghbourlng
mineraIs
as
cons quence of the volume Incre,ase.
However
the
n,e
orphlsm dld not exceed the mesozone and the
temp rature of serpentlnlzatlon,
oorroborated
by parageetlc
study,
dld not overstep
5009 C.
'nally, utlllzatlolt
of modern petrochemlcal
method , allowed
the petrographlc
confinnatlon
that.

-

-

RESUMO
pé,
de n
tica.
gráfl
centr
const
Gran
tal o
láteis
tlca,
vend
essen
de f
Ol:atr
~sse
rocha

a área de Mata Grande,
municiplo
de São Sestado do Rio Grande
do Sul, afloram
rochas
tureza básica e de composição
gabro-perldotiSuas
caracteristlcas
estratlgrátlcas
e petroas levam-nos
a acreditar
tratar-se
da porção
I de um pretérito
derrame
submarino
que
tue a faixa oflolltlca
Sanga da Cria
Mata
e - Arroio
da Cavalhada.
Um derrame
de
igem deve ter retido o seu conteúdo
em V\)e originado
deutericamente
coroas de reação.
almente,
a olivina, de composição
hiaiosiderimostra-se
intensamente
reaclonal,
desenwlse em seus bordos franjas
ora simples e
lalmente
anflbóllca,
ora duplas com fonnação
nj.as Internas
plroxênlcas
e circundadas
por
antlbólicas,
O todo
aureolando
a ollvlna.
aspecto
é fundamental
ria tenninologla
da

-

-

(2)

Eventos
posteriores,
de origem
metamórClca,
proporcionaram
a serpentlnlzação
da olivina
e o
subseqüente
fraturamento
dos minerais
clrcundantes em razão do aumento
de volume.
Tais eventos
não ultrapassaram,
entretanto,
a zona mesozonal,
e
a própria
temperatura
de serpentlnlzação,
paragenetlcamente
corroborada,
não foi "malor que 5009 C.
Finalmente,
a utilização
de métodos
petroquimlcos modernos,
pennltlu-nos
a confirmação
petrográfica
de uma rocha básica correspondente
a um
ollvlna-basalto.

INTRODUÇAO
As observações
descritas
no preaf'nte
trabalho
constituem
um relato preliminar
da
ocorrência
çle um maciço de natureza
gabro-peridotitica,
aqui denominado
Mata Grande,
e que ocupa uma área de cêrca de 5,5 quilômetros quadrados,
sendo suas dimensões
máximas de 3,8 quilômetros
de comprimento
por
2,7 quilômetros
de largura.
O maciço apresenta-se
com forma
ligeiramente
alongada,
sendo a maior dimensão
orientada
segundo a
direção geral NE-SW.
Situa-se
êle na parte
leste da quadricula
de Vila Nova, municipio
de São Sepé, Estado
do Rio Grande do Sul.
Suas estruturas
são planares
e lineares
ao
redor de N 10. W, concordantes
com as lineações dos migmatitos
circundantes.
Veja localização figura 1.
Publicamos
os resultados
de nossas observações por têrmos verificado
tratar-se
de rocha «sui generis»
no Brasil, se levarmos
em
conta sua composição
mineral6gica,
textura
e situação
geotectônica.
Os trabalhos
de campo foram realizados
durante
os meses de julho de 1962 e janeiro
(1)
(2)

Escola de Geologia da Universidade
Federal
do
Rio Grande" do Sul.
Escola de Engenharia
da Universidade
Federal
do Rio Grande do Sul.
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PETROGRAJ1'IA
Os estudos
petrográficos
dé 30 lâminas
delgadas,
e montagem,
foram realizados
nos
laboratórios
da Escola
de Geologia
da Universidade
Federal
do Rio Grande do Sul. A
composição
dos plagioclásios
foi obtida por
vários
métodos:
(a) ângulo
de extinção
da
dupla macIa em secções normais a (010);
(b)
ângulo de extinção
degeminados
segundo
a
lei da albita
em secções
normais
a (010);
( c) medidas
do indice de refração
do vidro,
segundo
pág.

o método

de W.

R.

Foster

179).

(1955,
,

'

Os piroxênios e anfibólios foram identificados pelo ângulo de extinção e pelas medidas dos indices de refração de grãos em secções orientadas. As determinações foram realizadas a temperatura ambiente (24. C 27. C)
com luz de sódio. Os liquidos usados na determinação dos indices foram' verificados no
micro-refratômetro
Leitz-Jelley.
As análises
modais foram feitas com a Platina Integradora de Shand.
O coronito de Mata Grande apresenta na
observação macroscópica granulação variável,
passando de fina a grosseira; os constituintes
maiores são o plagioclásio, a oUvina, o piro-
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xênio, O anfibólio e a magnetita.
A turvação
do plagioclásio, aliada à própria côr dos máficos, empresta às amostras de mão uma côr
cinza escura a preta.
Ao microscópio, a textura é granular a
sub-ofitica. O exame de lâminas de amostras
inalteradas
mostra cristais anédricos de olivina, mergulhados em fundo de plagioclásios
prismáticos,
e, intersticialmente,
clinopiroxênios e pouca magnetita.
O plagioclásio apresenta-se
sob a forma
de grãos grosseiros incolores e muito fraturados, em geral alterados, contendo diferentes
inclusões de máficos e opacos. Quanto à forma, os cristais são sub-édricos e anédricos e,
quase sempre, geminados polissinteticamente
segundo a macIa da albita, e, subordinadamente, segundo a macla albita-periclineo.
As
macIas são, às vêzes, totalmente irregulares
e descontinuas, sendo que, no coronito de gra~
nulação grosseira, as lamelas são mais finas.
O plagioclásio é predominantemente
não zonado, apresentando,
no caso mais geral, as
lamelas de macla deslocadas e, poucas vêzes,
recurvadas, evidenciando um leve sintoma de
tensão como, por exemplo, a extinção ondulante.
As constantes óticas do plagioclásio
vistas no Quadro I e 11.

são

As outras constantes
óticas do plagioclásio, no coronito' de Mata Grande, são as
seguintes:

l::,

= 759 -

809.

=

0,007 -

QU ADRO

0,008; 2V(+)

I

Média dos Angulos de Extinçã,u do Plagloclásio
no Coronito
de Granula!,)ão
Fdta
(90 Medidas)
MG- 1
MG- 2
MG- 3
MG- 4
MG-5
MG- 6
MG- 7
MG- 8
MG- 9
MG-10
MG-ll
MG-12
MG-13
MG-16

L_u___~

34970'
31970'
34950'
33975'
34950'
34938'
34912'
35960'
31940'
37987'
36916'
349
379
33933'

An62Ab38
An56Ab44
An62Ab38
An60Ab40
An62Ab38
An61Ab39
An61Ab39
An63Ab37
An55Ab45
An63Ab37
An64Ab36
An60Ab40
An66Ab34
An59Ab41

34950'

An62Ab38

_
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QUADRO

II

Média dos Angulos de Extinçã,u
no Coronito
de GranuIação
(16 Medidas)

do PlagiocIásio
Grosseira

MG-G-1
MG-G-2

An58A1;>42
An58Ab42

An58Ab42

A olivina, raramente
maclada, exibe intenso fraturamento,
com preenchimento
de
magnetita
e crisotilo e ou antigo ri ta. Não
raro a olivina possue a periferia antigoritizada ou cloritizada. Em alguns casos a serpentinização ou cloritização é quase total, restando sômente reliquias de olivina mergulhadas numa massa de serpentina ou clorita. A
serpentinização
e cloritização
são evidentemente posteriores à formação das coronas.
As constantes óticas da oUvina são as
seguintes:
l::, = 0,037; 2V (-)
= 859; sua
composição é F025_30 Fa75-70, sendo um têrmo
intermediário
entre crisolita e hialosiderita.
O ortopiroxênio apresenta côr verde pálida, com fraco pleocroismo.
As constantes
óticas

determinadas

foram:

ZAC

= 09; Nz -

7(}9 809.
- Nx = 0,009 - 0,010; 2V(+) =
Exibe uma clivagem fina, expondo não raro
transformação
em anfibólio marron (hornblenda) nos bordos. Os opacos, que sôbre êle
ocorrem orientados, formam um ângulo de 459
com a clivagem ou se orientam segundo ela.
As constantes óticas permitem definirmos êste ortopiroxênio como bronzita com 5-10% de
FeSi03.
O clinopiroxêniQ é de côr verde acinzentada, com pleocroismo fraco a nulo. As propriedades

óticas

= (349-

2V +)

encontradas

459; N Z -

= 609-

709.

=

foram:
ZAC
0,025 0,027;
Àpresenta
uma schil-

N

=

lerização de magnetita
epitáxica segundo a
clivagem e algumas vêzes a periferia dos
cristais transformados
em anfibólio marrom
(hornblenda).
As propriedades óticas autorizam definirmos êste clinopiroxêpio como diopsidio-augita.
Anfibólios aparecimento de hornblenda restringe-se ao° contato da olivina ou dos
piroxênios com os plagioclásios.
Há dois
tipos:
Uma hornblenda marrom ocorre em geral nos bordos do piroxênio, mais comumente
em contato com a 'olivina e associada a opacos que, sob a forma de dissemínações, podem
escurecer o mineral. 1!:ste anfibólio não raro,
apresenta macIas sob a forma de lamelas (polissintéticas) .

~,

R. S. ISSLER,
As

constantes

ram: ZAC
2V(-)
=

= 30"; N,

C. BURGER,

óticas

-

JR. e

determinadas

Nx = 0,020 -

fo0,021;

75" - 80". Forte pleocroismo,
N z - verde amarelado claro; N x - marrom
escuro.
Uma hornblenda verde ocorre sempre associada a opacos. )!Iste anfibó1io apresenta as
seguintes caractj!risticas
óticas: ZAC
25";
N

-

N

= 0,018 -

0,020; 2V(-)

=

= 70" -

~ 75". Pleocroismo moderado a forte, algumas vêzes nulo, Nz - verde claro; Nx - marrom esverdeado. .Quanto ao modo de ocorrência, é a hornblenda verde mais abundante
que a marrom, no caso de zonação de hornblenda verde a marrom, situa-se ela na posição interna.
Serpentina - A ocorrência de crisotilo e
antigorita restringe-se à clivagem e fraturas
de oUvina. A antigoritização
predomina em
bordos e fraturas da olivina, enquanto que a
crisotillzação ocorre mais no centro.
O crisotilo mostra-se com côr verde intensa, às vêzes quase incolor. Não apresenta
pleocroismo. As constantes óticas são as seguintes:

ZAC

= 0."; Nz

-

Nx = 0,009
.

--

0,010.
A antigorita aparece com côr verde forte e, às vêzes, também incolor. Não é pleocróica. As propriedades óticas determinadas

A. ROISENBERG
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nos

grãos.
Propriedades
óticas:
YAA
O";
Nz - Nx = 0,034.
A cl1nozoisita de cõr verde pálido ou incolor, se associa com a olivina ou com produtos de sua alteração. Constantes óticas determinadas:
XAC = O"; Nz - Nx = 0.,004;
2V(+) = 80" - 85".
O carbonato predomina nas massas irregulares relacionadas com a alteração da olivina ou plagioclásio, aparecendo totalmente
informe junto ao talco, magnetita
,serpenti.

na e clorita.

A biotita de côr .marrom avermelhado
ocorre sob a forma de lamelas com clivagem
retorcida, mas sua freqüência é baixa. Manifesta-se também isoladamente ou como inclusão em plagioclásio e quartzo. As propriedades

óticas

N. -

Nx = 0,035 -

determinadas

va; pleocroismo
melhado
claro,

O espinélio
(n

são:

ZAC

0.,0.36; uniaxial

intenso, Nx - marrom
aververmelho acastanhado.
Nz
~

de côr verde é o pleonasto

= 1,77). bastante

raro.

Em tôdas as IAminas estudadas
.

= O";

negati-

coronas bem desenvolvidas.

Estas

ocorrem

coronas

são simples ou duplas, ainda que, às vêzes,
imperfeitamente
desenvolvidas.
As coronas
simples consistem de uma franja microcristalina ou lamelar de um anfibó110 verde, fraforam: XAC = O";Nz - Nx = 0,009 - 0.,0.10.; camente pleocróico (hornblenda),
circundando os cristais de olivina. Existe outro tipo,
2V(-).
= 50" - 55".
em que a franja é constituida por um aniiA magnetita, anédrica, dispõe-se de três
bólio marrom
(hornblenda)
. )!Iste tipo é, no.
maneiras diferentes: (a) como grão isolados,
entanto, bastante raro. As coronas simples
mas com uma corona de hornblenda marrom
também podem ser constituidas
por uma
(b) epitáxica ou não na cUvagem do ortopi(c) na clivagem e franja de ortopiroxênio (bronzita) orlando as
roxênio e clinopiroxênio,
olivinas.
em fraturas da olivina, preenchendo-as
parcialmente, ou ainda no centro das fraturas,
As coronas duplas consistem
de uma
preenchidas externamente por crisotilo ou anfranja externa de anfibólio verde (hornblentigorita.
Em raros casos foram observadas
da) sôbre uma franja interna de ortopiroxêtexturas simplectiticas com magnetita de fornio incolor,' pleocróico
(bronzita),
o todo
ma variada associada a olivina.
aureolando os cristais de olivina.
A clorita de cõr verde pálido ou incolor
A espessura e o grau de desenvolvimento
das coronas no gabro de Mata Grande são
ocorre associada a talco, carbonato e magnetita, produtos de alteração da oUvina, onde
variáveis, mas a exte':'lla, anfibólica, é sempre melhor desenvolvida nas coronas duplas.
se apresenta como lamelas xenomorfas.
OuAlgumas vêzes é possivel observar no coronitras vêzes a clorita é encontrada sob a forma de grãos maiores e com extinção ondulanto de Mata Grande cristais de olivina aprete, junto com serpentina, piroxênios e anfib6sentando em seu interior grânulos de plagiolios. As constantes óticas determinadas
foclásios com franjas de anfibólio verde (hornram: XAA = O"; Nz- Nx = 0,009 - 0,010; blenda).
pleocroismo fraco a nulo.
As fraturas radiais, uma das caracterisO talco, incolor, apresenta-se
sob a forticas marcantes do coronito de Mata Grande,
ma de grãos xenomorfos na massa de. magoriginam-se nos cristais de olivina e se pronetita, carbonato, serpentina
e clorita, que
longam nos plagioclásios, tendo como causa
são produtos de alteração. da alivina, desta
de sua formação o aumento de volume dupermanecendo,
às vêzes, relfquias de pequerante a serpentinização.
-
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1!!ste fraturamento
afeta intensamente os
plagioclásios,
piroxênios e anfib61ios, originando no conjunto uma verdadeira rêde de
fraturas.
Os plagioclásios são faturados e nêles se produzem deslocamentos nas lamelas
de macIas, enquanto que os piroxênios e anfibólios são apenas fraturados.
Fato semelhante é descrito por J. H. Brunn (1956, pág.
317), que diz: «Selon certains, Ia serpentinisation
phénomene
secondaire,
correspond
à une augmentation
de volume des grains

Microfoto 1

-

Microfoto

___L_____

Cristal

2 -

de olivina

Fraturas

com coroa

DE GEOLOGIA

d'olivine affectés:
lorsque dans un gabbro
à olivine, des feldspaths
englobent
des
grains
d'olivine
atteints
par Ia serpentinisation,
on observe
tout
autour
des
craquelures rayonantes dues à l'éclatement du
feldspath sous Ia pression de croissance de
l'antigorite,
ces craquelures font autour des
olivines intactes».
Sengundo A. N. Zavaritzky
(1955, pág.
175), pode-se encontrar em noritos e gabros
com olivina, interessante
tipo de textura,

simples

de ortopirogênio.

radiais tendo como centro um cristal
serpentinlzado.
LN. X 50.

LN

X 50.

de olivlna

tI
R. S. ISSLER,

C. BURGER,

JR. e A. ROISENBERG

quando o piroxênio rõmbico forma um contõrno nos grãos de olivina, anteriormente formados. Como se viu mais acima, explica-se
essa estrutura,
chamada coronal por uma
corrosão magmâtica da olivina. Por outro lado, observa-se também nas variedades olivinicas de gabros, faixas quelifiticas: no contato do plagioclâsio
com olivina. ou com
outros minerais ferro-magnesianos,
ou com
um dos minerais-minério,
se forma, ao redor
dêstes minerais, um contõrno mais ou menos
largo, que. com grande aumento, se apresenta como constituido principalmente
de finos
filamentos de hornblenda, perpendicularmente dispostos ao redor do mineral envolvido.
Essa borda parece resultar de uma reação do
plagioclâsio e olivina no estado sólido.
Conforme F. H. Stewart (1947), em muitos casos as olivinas parecem estar isoladas
do plagioclâsio por coroas de reação de ortopiroxênio, comumente muito fino, mas nos tipos especiais êles são espessos e duplos. Se

Análise

Modal

QUADRO
do Coronito

-

i
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a olivina foi serpentinizada,
a expansão! resultante de modificação da composição caJusa
intenso fraturamento
do plagioclâsio cirqundante. As fraturas se irradiam do núcleo' de
olivina.
V. Zubkov (1967, pâg. 143) diz que: «A
conversão da olivina em serpentina é ac!Jmpanhado de um aumento do volume, causaPdo
o aparecimento de numerosas fraturas radjiais
nos minerais contíguos».
F. H. Stewart
(op. cit.) assinala ~ue:
«Texturalmente
os troctolitos inglêses sãoj interessantes em diversos sentidos. As oliv~nas
estão uniformemente
circundadas de prodtjttos
de reação, a zona interna consistindo, em! vârios casos de ortopiroxênio ou anfibólio I ambos variedades incolores - enquanto fque
.
a zona externa é um simplectito hornbl da

f

espinélio.
A estrutura
de corona.
d ste
tipo, é aceita
como sendo devida à açã. de
liquidos
residuais
em altas temperaturasf»
lI!
de Granul8.9ão

Fina

Plagioclásio

Olivina

Piroxênlo

Anfibólio

Serpentina
Talco
Clorita

Opacos

Tota~

MG- 1
MG- 2
MG-3
MG- 4
MG- 5
MG- 6
MG- 7
MG-.8
MG- 9
MG-10
MG-11
MG-12
MG-13
MG-14
MG-15
MG-16
MG-17

71,13%
63,28%
69,71%
65,59%
56,95%
66,64%
61,49%
67,23%
58,21 %
59.11 %
76,30%
60,08%
56.66%
62,02%
61,12%
60,97%
82,57%

8,31%
9,52%
6,48%
11,67%
5,77%
9,68%
12.44%
10.14%
15,83%
7,32%
6,58%
8.20%
14,85%
13,42%
12,09%
11.32%
5,02%

3,38%
7,48%
6.08%
6,41%
11,17%
5.54%
6,73%
7,62%
7,92%
12.23 %
2.92%
1~,51 %
4,97%
7,76%
6,21%
10,21 %
1,05%

8.78%
9.10%
10,54%
7,55%
8.98%
6,44%
5,08%
3,00%
5,39%
14,22%
8,45%
7,83%
13,86%
4,86%
7,71%
9.19%
6,45%

6,17%
6,33%
4,56%
6.71%
15.29%
7,84%
8,79%
8,91%
9,58%
4,30%
3,61%
6,52%
5,44%
9,37%
8,48%
5,30%
2,71%

2,20%
4,26%
2.61%
2,04%
1,81%
3,83%
5,44%
3,07%
3,04%
2,79%
2,11%
4,83%
4,20%
2,54%
4,35%
2,98%
2,20%

99.97 o
99,97 o

Média

64,64%

8,08%

7,05%

3.19%

99'97~ o
-99,96
99,97 o
99.97 o
I
99,97j1o

Talco
Clorlta

Opacos

TotaJ

Lâmina

9,92%

7.07%

QUADRO
Análise

Modal

do Coronito

IV
de Granul8.9ão
Anflbóllo

99,97
99'M~ o
99,97 o
99.97 o
99,98 o
99,97%
99.97%
99,97 t10
99,97 t10
99,97~
99,98 o

Grosseira

Serpentina

f

Lâmina

Plagioclásio

Olivlna

Plroxênlo

MG-G-1
MG-G-2

60,24%
65,43%

16,66%
10,80%

3,02%
7,18%

5.78%
4,42%

9,59%
9,16%

4,68%
2.98%

99,97110
99,97110

Média

62,83%

13,73 %

5,10%

5,10%

9.37%

3,83%

99,97 o

!
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V. Zubkov (op. cit., pág. 143) comenta
: «Surge uma interessante textura nos caem que a olivina se separa nos estágios
iais de cr1stali~ação da rocha, e subsentemente, pode dissolver-se parcialmente
massa fundida residual mais ácida com a
ação, a sua própria custa, de piroxênio
rrômbico, parecendo crescer sôbre os resto dos cristais de olivina. O piroxênio, por
vez pode, ocasionalmente,
aparecer rea-

qu
so
ini
qü
na
fo

Microfoto 3 -

Microfoto

4

-
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gindo com os últimos estágios de cristali2ação
e, então, é formada uma segunda coroa consistindo de hornblenda
(coroas de reação) .
Franjas
semelhantes
podem formar-se
em
outros casos como resultado de uma reação
entre minerais adjacentes, mesmo após a solidificação da rocha».
As análises modais do coronito de Mata
Grande são exibidas nos Quadros m e IV.

Cristal de olivina com dupla coroa de rea~1!.o. A externa
anflbólica e a interna piroxênica.
LN. X 50.

Cristais
fraturados

de

olivina
com coroas
de reação,
e serpentinizados.
LN. X 50.

Intensamente

".'

R. S. lSSLER,

C. BURGER,

JR. e

TURV AÇAO DOS MINERAIS
NO CORONITO

Dos estudos petrogrUicos
têm-se acumulado muitas informações a respeito do significado da turvação dos minerais.
Assim, A.
G. Mac Gregor (1931). por exemplo, é de opinião que a turvação dos feldspatos é o resultado de um metamorfismo
termal.
Outros
autores, no entanto, consideram a turvação
dos minerais como um efeito de metamorfismo regional (A. Poldervaart
e A. K. Gilkey,
1954).
O coronito de Mata Grande apresenta os
plagioclásios límpidos e turvos, a olivina e
o clino-piroxênio
apenas turvos. Por outro
lado, os minerais constituintes
das coronas,
isto é, o orto-piroxênio e o anfibólio, são Umpidos.
A turvação observada no gabro de Mata
Grande poderá estar correlacionada
com os
seguintes fatos:
a) a turvação observada nos minerais
primários, isto é, plagioclásio e clino-piroxênios, poderia ser o efeito de um metamorfismo regional;
b) a ausência de turvação nos minerais
constituintes das coronas poderia ser um indicio de que estas estruturas
quelifiticas seriam pós-metamorfismo
regional;
c) admitindo as coronas como estruturas de neo-formação desencadeadas durante o
metamorfismo
regional, elas seriam isentas
de turvação, enquanto os constituintes primários do gabro seriam turvos em razão da inclusão, em sua estrutura,
de elementos-traços, que durante a ação do metamorfismo regional teriam sido expelidos.

CONSIDERAÇJOES

PETROGEN1!JTICAS

Dado o caráter
polimetamórfico
e complexo dos metamorfitos
que circundam
o coronito de Mata Grande,
os dados de campo
e as observações
de laboratório
levam-nos
a
aventar
a possibilidade
de tratar-se
da porção central
de um derrame
inicial
básico,
constituindo
a faixa ofioUtica Sanga da Cria
Estrada
BR-290 Mata Grande Fazenda Glicério Alves.
Admitindo-se
que as rochas, gabro-peridotiticas
de Mata Grande tivessem
a sua origem num magma
basáltico
que se derramou
sob uma lâmina d'água,
êsse magma
deveria
ter retido o conteúdo
de voláteis
que, deu têricamente,
poderiam
originar
as coroas
de
reação.

A. ROlSENBERG
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Sendo o gabro de Mata Grande a po ção
remanescente
de um velho derrame sub arino, deve ter participado de diversos e entos geológicos subseqüentes
do metamo fismo regional, onde a pressão e a tempera ura
da zona mesozonal aliava-se aos esforço de
compressão e cizalhamento dos sulcos
nos de uma pretérita faixa orogênica.
Segundo A. Harker
(1950, pág. 2 6):
«.
em muitos dos exemplos que fora
"
tados,
mesmo nos baixos graus de meta
fismo, a fábrica original das rochas i
(gabro, dolerito ou basalto) foi completa
te destruida.
Em certas circunstâncias,
tretanto, é possivel que as estruturas
esiduais tenham sido preservadas,
pelo m nos
no caso de grandes massas plutônicas
as
quais, mesmo durante o metamorfismo,
ossuiam um certo grau de rigidez».
Sob o regime do metamorfismo
regi nal,
as rochas gabro-peridotiticas
de Mata G ande poderiam não ter ultrapassado a zona mesozonal. Nestas condições, a quantidad
de
água disponivel não chegou a recristaliz r o
plagioclásio do presente coronito, mas d encadeou uma série de transformações
cris 10quimicas semelhantes às apontadas por
. V.

N. Murthy (ob. cit.).

.

Com respeito à serpentinização
da
na, representa ela o epUogo de uma long
rie de transformaçÇ)es em ambiente defi
te em água. Esta etapa pode ser usada
mometricamente,
pois a evidência exper
tal de N. L. Bowen e O. F. Tuttle (1949
loca a temperatura
da serpentinização
a
nos de 500. C.
O grau de metamorfismonecessário
ra a formação de antigorita é colocado
o. fácies clorita-biotita-xisto
e o. albita-e
to-anfibólito (W. A. Deer, R. A. Howie
Zussman, 1962 - llI, pág. 187).

liviséienter-

patre
idoe J.

CORONITO
o têrmo coronito foi introduzido
na
ratura
geológica
por W. C. Brõgger
(1
Segundo H: Termier
e G. Termier
(1956,
390-391):
«La caracteristique
des hyperi
olivine, telles qu'on les trouve dana le S
. Ia Norvege,
aussi bien que dans le Sud.
de Ia Suede, est constituée
par des cour
décrites
par Brõgger
qui suggera
pau
roches le nom de coronites...»
O mesmo têrmo é empregado
por
Shand
(1945, pág. 247).
M. V. N. M
(1958, pág. 24) diz: «Coronites
are c

lite35).
pág.
es à
d de
uest

. J.
rthy
rona

bearing roch. Ainda, segundo o S pIement to the Glossary of Geology and R ated

-
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Sei nees. Amer. Geol. Inst. (1980, pAgo 14)
coronite: Corona - bearing rock; M. V.
N. urthy, 1958 - G. S. A. 69, 24
ORIGEM

DAS

OORONAS

Os autores modernos, que trabalharam
no problema das coronas, admitem tratar-se
de um efeito metamórfico
(entre sólidos)
po do em relêvo a ação da água.
Assim, S.J. Shand (1945, pág. 263), por
exe pIo, diz: «As reações que originaram as

Microfoto 5

Mlcrofoto

6 -

-

Cristal

Rellqulas

de olivina

BRASILEIRO

DE GEOLOGIA

coronas ocorrem entre sólido e sólido, em presença de quantidades minimas de água ou de
vapor d'água, a uma temperatura
acima da
de serpentinização
ou cloritização».
M. V. N. Murthy (1958, pág. 43), resumindo a questão, diz: «O desenvolvimento de
coronas e coronitos. ocorre durante o metamorfismo regional, sob temperaturas
elevadas e quando prevalecem condições deficientes de água...
Com pequenas quantidades
de água, a olivina é instável, mas o plagiocIásio é estável; formam-se sômente coronas

CIOm fraturas

preenchidas

e antigorita.

LN. X 50.

esqueletlformes

de magnetlta

por

do coronlto.

magnetita

LN. X 50.

---.---

R. S. ISSLER,

C. BURGER,

JR. e A. ROISENBERG

de orto-piroxênio.
Com o aumento das quantidades de água, oplagioclásio
também se
torna instável e podem, então, desenvolver-se
coronas de anfibólio. Um ulterior aumento
em água determina a formação de coronas de
granadas».
D. Guimarães (1959, pág. 17) observa o
seguinte: «O crescimento de bordos quelifiticos (coronas) e reações texturais semelhantes, embora citados como evidências de reações em estado sólido (difusão no estado sólido), provàvelmente,
são assistidos ou facilitados pelo meio aquoso dos poros da rocha».
R. C. Jr. Reynolds e A. F. Frederickson
(1962, pág.67)
concluem: «.. .que sOluções
aquosas de silica se difundiram nas rochas e
causaram
a transformação
da olivina em
bronzita que, por seu turno, liberando suficiente ferro e magnésio~ determinaram
a formação de hornblenda e espinélio a partir dos
feldspa tos».
I. D. Muir, C. E. Tilley e J. H. Scoon
(1957, pág. 262) afirmam
que: «...a
oxidação da olivina também pode produzir coronas de orto-piroxênio e magnetita segundo
a reação:
6MgSiOg.»
3(FeMg)2Si04
02 -~
2Feg04

+

+

CONSIDERAÇõES
ANÁLISES

Si02
Al20g
Fe20g
FeO
OaO
MgO
Ti02
MnO
P20S
Na20
K20
HP (-)
P.F.
Outros constituintes
Total

1.
2.
3.

4.

-
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Se estendermos ainda mais nossas
esquisas, veremos que, desde o trabalho pi ei1'0 de J. J. Sederholm (1916), existe di ersidade de opinião para o significado das co.
ronas e as diversas teorias visando expl cal'
Sua gênese. Essas opiniões podem ser a rupadas do seguinte modo:
a) metamorfismo
termal - H. Phi ipp
(1910) , S. Machkovtsev (1927) , E. H. K nk
(1935), G. M. Friedman (1955), S. J. S and
(1945), J. Ellis (1946), W. T. Huang e . L.
Merrit (1954), J. Boulanger (1959);
b) metamorfismo
dinamotermal
- A.

F. Buddington (1939);

.

c) metaformismo
regional - T. G
vik (1952), M. V. N. Murthy (1958);
d) magmatismo tardio, incluindo o
térico, autometamórfico
- J. E. Gillso
alo (1928), L. R. Wager (1932), F. H.
wart (1947), N. Herz (1951);
e) metassomatismo
- R. C. Jr.
nolds e A. F. Frederickson
(1962);
f) estudos petrográficos
puramente
critivos onde a ocorrência de coronas é
J. Claveau
(1950),
nas mencionada Heier (1960 e 1961), W. C. Stoll (1958)
L Rossman (1963).

2

3

4

5

6

44,51 %
22,13%
1,78%
4,56%
9,94%
13,01%
0,19%
0,05%
0,04%
1,83%
0,15%
0,38%
1,86%

44,08%
20,54%
1,46%
5,08%
9,94%
14,35%
0,22%
0,08%
0,04%
1,67%
0,16%
0,32%
1,71%

40,21 %
24,22 %
0,54%
4,48%
11,41 %
9,30%
0,10%

45,47%
19,32%
0,50%
4,22%
16,70%
10,09%
0,18%

45,71%
16,67%
3,44%
6,12%
11,58%
10,48%
0,75%
0,16%
0,22%
1,95%
0,87%
1,88%

46,49%
17,73%
3,66%
6,17%
11,48%
8,86%
1,17%
0,17%
0,29%
2,16%
0,78%
l,ü4%

0,35%
2,32%
0,64%

1,92%
0,16%
6,86%

1,03%
99,49%

10023%

Coronito de granulação grosseira.
Mata
Grande, São Sepé - R. G. do Sul.
Coronito de granulação fina. Mata Grande, São Sepé - R. G. do Sul.
Troctolito, W. N. W. of Hilhead of CraigIe, Belhelvie, Aberdeenshire
(AnaI. F.
Stewart), Q. J. G. S., cii (1947), pág. 474.
Olivina-gabro
(troctolito).
Skie, near
Bergen, Norway. Lillejond, analyst Kol-

elseuet
ter-

espeK.
D.

PETROQUtMICAS
QUIMICAS

1

100,43%
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0,21%

0,18%

100,00%

100,01%

5.
6.
7.

46,
16,
3,
8,
10,
9,
1,
O,
O,
1,
O,
I,

6%
4%
1%
8%
5%
4%
7%
1%
8%
7%
9%
5%

O, 6%
100,00%

100, 1%

derup Bergens.
Mus. Aarb., 1903, n
(1904), 98-100.
24 olivina-gabros
(troctolito)
da Eu
A. Johannsen,
voI. 3 tab. 79, pág. 22
17 olivina-gabros
(troctolito).
R. A.
ly. Proc. Amer. Acad. Sci. XLV, 1910,
7 olivina-gabros
(troctolito)
dos E.
R. A. Daly Proc. AmeI'. Acad.
XLV, 1910, 225.
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Um diagrama
útil no estudo da variação
rochas básicas
é obtido pelo método de

BRASILEIRO

Coronito

MgO

de granulação

13,01%
Alpg/Si02
22,13%/44,51%
b) Coronito de granulação fina
MgO. -

20,54%/44,08%

2

a) No coronito
a razão é, então;

+ 0,15)2

(1,83

s=

44,51 -

de

43

granulação

(1,98)

- --

43

2

--

1,51

grossei-

1,9404
.1,0..)....

1,28;

= 0,46

Cujos resultados são vistos na figura 2.
Com o fito de analisar cuidadosamente

os

-

Si02

b)

14,35%

AI20g/Si02 -

= 0,49

+ K20)

(Na20

(1960),

s

ra

grosseira

-

GEOLOGIA

o índice
de Série. de A. Rittmann
obtido pela seguinte
razão;

J. Murata (1960).
método baseia-se na
°
o MgO para Al20g/Si02.
Os resultados obtidos com o coronito de
M a Grande pelos cálculos segundo o método de K. J. (ob. cit.) são os seguintes:
a)

DE

razlo

No

coronito

de

granulação

fina

é;

(1,67

s=

-

44,08

rocessos de diferenciação, foi - empregado

0,16)

(1,51)

2

1,2801
1,08

2

--- 1,08

- 43

=

1,18.

25

20
Fig.
bas
(A
Oli
leltl
E.
F.
alca
to);
r.

2 - Diagrama " de variação de rochas
Itlcas, de acôrdo com K. J. Murata
. J. SeI., 1960). Série tole1tica: A.
na blU3alto tOleltlco; B. Basalto too; C. Quartzo basalto; D. Granófiro;
ceanito. Série de basaltos alcalinos:
nkaramlto;
J'-J. Basalto (olivina)
ino; G. Hawallto (andesina andeslH. Mugearlto (oilgocláslo andeslto);
raquito. Gabro de Mata Grande:
M - M'. Coronlto.

A
Piroxinio

.M

5

o
Clallificac;õo
Propor$õo

das

Séries

de Álca lis

.M'

O

0.10

de Rochas
s

0.20
segundo

Card'ter

1
2
3

0.30
AI/Si-

Rittmann.1960.

da série

extremo
forte
Pacífico
médio
ou Cálcico
)
fraco

4-5
4
8
17-«

-6-0
4
8
14-ac
negattvo
Flg.3

transicionol
m'dio
forte
extremo

0.40

Atlântico
o'u S6dico

]

froco
1 Mediterrâneo
m'dio
~
forte
ou Pot6ssico
extremo J

0.50

0.60

a

R. S. ISSLER, C. BURGER, JR. e A. ROISENBERG Um cotejo de dados obtidos com a classificação das I!!éries de rochas segundo A.
Rittmann (ob. cit.) - Fig. 3, mostra que o
Coronito de Mata Grande, apresenta um ca-

Coronito...

ráter
serial. aproximadamente
transici
isto é, a natureza do magma é atlântico
dico) .
Ao interpretar
as análises quimicas

Alk
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Fig. 5 - Diagrama B para a determina.çl.o das tamlllas (campos) das
rochas vulcânicas lIaturadas,seg. A. Rlttmnn, 1963.
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do o método de A. Rittmann
(1963, pág.
)
Determinação
das roChave
lU
s vulcânicas.
Os gráficos de interpretadas análises são vistos nos diagramas .fias 4 e 5.
Coronito de granulação

Si

2

-

AI

-

44,51%
0,9 X AI20a

= 0,9

ca"
ca"

=

19,92
2MgO

= K20 +
= 0,15 + 1,5(1,83) = 0,15 + 2,74 = 2,89
K20

2,89 = 17,03

0,15

= 0,05

AIk

2,89
9,94

CaO
1,2AIk + Cao

+ 9,94)

1,2(2,89

,77
ca"

= CaO -

0,6(AI

-

9,94

-

10,22 =

-

-

AIk)
0,28

Portanto,
FM
ca"

= 32,87
= ~,28
= 32,87
= -1,68

FM
6ca'
FM > 6ca"
SiO < 49

.

I

Segundo a tabela m de A. Rittmann (Ob;
cit., pág. 423), a rocha é classificada como
um livina,-basalto.
Coronito
SiO
AI
FM
FM
FM
FM
CaO
Alk

= 44,08%

k

+

+
+

=

+

+

0,16

Alk

=-

+

+ 1,5(1,67~

=

K20

18,48

=

-

+

+

+

+ 2,505 = 2,67
= 0,16
= 15,81
.

2,67

0,16

= --c- =

Alk
an

=

fina:

0,9 X 20,54
0,9 X AI20a
18,48
1,1(FeO
MnO)
2MgO
Fe20a
2(14,35)
1,1(5,OS
0,08)
1,46
5,670
1,46
28,70
35,83
9,94%
1,5Nap
K20
.

Alk

AI

de granulação

0,06

2,67

Al-

Alk

AI

+ Alk

_-

15,81

21,15

-

0,75

-

Alk)

= 0,45

= 35,83
= 0,45
= 2,70

FM
ca"
6ca"
FM >
Si02 <

+ 1,1 (FeO + MnO) +
= Fepa
(4,56 + 0,05) + 2(13,01)
1,78
+
= 1,78 + 1,1
= 32,87 5,07 + 26,02
= 9,94%
=
1,5Na20
Alk = 19,92 -

0,6(Al
9,49

Portanto.

grosseira:

X 22,13

= CaO -

= 9,94 -
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6ca"
49

Segundo a tabela 111 de A. Rittmann (ob.
cit., pág. 423), a rocha é classificada como
um basalto com olivina.
Cabe, aqui, alguns reparos, pois os dados
petrográficos
levaram a classificar o Coronito de Mata Grande como um gabro (troctolito e hiperito) e os cálcul~s petroquimicos,
como um basalto com olivina. No entanto,
apesar do têrmo basalto ser aplicado a qualquer rocha extrusiva escura composta, essencialmente, de plagioclásio, piroxênio e magnetita (e cujo equivalente intrusivo é o gabro), pre$entemente, existe uma tendência de
usar os dois têrmos, indistintamente,
para diferençar tamanho de grão, em vez de implicar forma ou origem. Como muitas rochas
vulcânicas, em certas épocas, estavam, circunstancialmente,
ligadas com seus equivalentes intrusivos, êSte uso, que foge de implicações genéticas, parece oferecer uma terminologia descritiva satisfatória.
magma basáltico pode estar levemen°
te super-saturado,
cristalizando, então, quartzo, ou pode estar subsaturado, o que resulta
em aparição de olivina. Estas características
levaram W. Q. Kennedy (1933) a postular
que existem sõmente dois tipos fundamentais
de magma basáltico: o toleitico, ou grupo super saturado, e o olivina-basalto,
ou grupo
lIubsaturado.
:mstes magmas
diferenciam-se
ao longo de linhas diferentes e possuem diferentes produtos finais. Embora esta distinção seja válida em muitos locais, existem localidades, tais como, a provincia petrográfica Thuleana ou Atlântico Norte, onde vários
tipos de rochas parecem transgredir.
As rochas basáIticas de ambos os tipos
.
encontram-se
associadas com áreas geossinclinais, onde aparecem no inicio do ciclo orogênico (magmatismo básico inicial), mas estão relacionadas também
com áreas estáveis
.

ou cratônicas.

Esta última associação foi dividida por
G. W. TYrrel (1937, pág. ,92) em basaltos de
cones múltiplos, basaltos de escudo e basalto
de derrame.
Os basaltos de derrame (basaltos de platô) estão amplamente espalhados no mundo,

~-

,.--.---

R. S. ISSLER,

C. BURGER,

como por exemplo, na Bacia do Paraná no
Brasil, na área do Rio Colúmbia nos Estados
Unidos, na área de Deccan na !ndia,e
formam, também, as lavas de Keewenawan da
região do Lago Superior, as de Stormberg
da África do Sul e as da região do Atlântico
Norte.
Associados com muitas destas áreas de
derrames basálticos estão os equivalentes intrusivos, que variam desde enxames de diques

MICrofoto

7 -
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e sills a plutões maciços, como o dolerito
arroo da África do Sul ou a intrusão Skaeg
da Groenlândia.
A associação toleitica dos basaltos de
rame distingue-se da associação olivina-b
to pelas seguintes características:
1) nos toleitos nota-se a presenç
de
pigeonita e uma matriz quartzo-feldspá ica;
2) muitos toleitos têm um teor
ito
e
alto em SiOz e muito baixo em NazO, K
°

Cristal
de olivina,
exibindo
ortopiroxênio
schlJerizado.

Cristal

Coronito. . .

JR. e A. ROISENBERG

na parte suPerior,
LN.
X
50.

de ollvlna Intensamente' fraturado
coroa de reação. LN. X 50.

coroa

de

e com dupla

)

.
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, comuns, êstes, nas associação olivinaalto;
3) num tolelto pode aparecer quartzo
ativo, com a exclusão de oUvina e nefePor outro lado, F. J. Tumer e J. Verhoo(1951, pág. 183) afirmam que, embora
aro pequenas quantidades de olivina em
ns toleltos, comumente ela está ausente
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em muitos sills espessos. Notaram, também,
que um intercrescimento
microgrâfico de feldspatos alcalinos e quartzo é tipico dos toleitos e que pode ocorrer um alto teor em magnetita (acima de 10%), possivelmente, devido à alta concentração de voláteis nos liquidos residuais, desenvolvidos, tardiamente,
na
cristalização do magma.
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A TECTõNICA DAS SERRAS DE SANTANA E
SÃO PEDRa (Serra Geral)
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INTRODUÇAO

Durante os trabalhos de campo que reaos nesses últimos anos no Estado de
Paulo a nossa atenção foi voltada para
os aspectos
estruturais
da chamada
« esta» arenito basáltica da Serra Geral,
que não se enquadram exatamente na descriç o geomorfol6gica
normalmente
aceita.
Entre outros fatõres a constatação
de
> de diabásio encaixados em arenitos da
ação Botucatu (Melfi & Girardi, 1962;
des & Fulfaro, 1966; e Fulfaro, 1967)
em dúvida as correlações prévias entre
ários corpos extrusivos, separados geoicamente, reabrindo o problema do núme
de derrames basálticos no Estado de
São Paulo.
Comprovado
o comando estrutural
em
menos duas frentes da Serra Geral em
Estado, em Fartura
(Freitas, 1951) e
An tuba (Fulfaro, 1967), procuramos ~stender nossas observações a outras áreas a fim
de erificarmos qual o principal fator responsáv 1 pela esculturação da '-Serra Geral.

A área escolhida foi a. de Piracicaba-Rio
Cla
bal
men
da
nive
tect
trab
áre
gr
ção
regi
rica
dive
te

em virtude do grande número de tras ai realizados, (Fig. 1) tornando-a reale uma região tipo da coluna sedimentar
orçãopaulista
da Bacia do Paraná.
Os
s guias que pudessem indicar movimentos
nicos, foram enunciados recentemente em
lho de detalhe sôbre a estratigrafia
da
por Landim (1967).
rocuramos demonstrar neste trabalho a
e influência de tectônica na conformaa escarpa.
As sondagens existenteS" na
,principalmente
na «Depressão Perifémuito nos auxiliaram no confronto das
as colunas estratigráficas,
algumas, de'nadas pelo método geofisico da eletro
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BARBOSA

LANDIM

(2)

resistividade
segundo
a «estratigrafia
geofisica» já definida
por Ellert
(1966), figs. 5.
Escolhemos,
no terreno,
dois perfis paralelos, orientados
de SE para NW, separados
entre si por poucos km, e nêle concentramos
as nossas observações
(figs. 2 e 3).
Como resultado
de nossas
investigações
deparamos
com um complexo
sistema. de falhamerito
escalonado
cujo. linha principal
dirige-se para NE.
Nossas observações
são preliminares
pois
sõmente com trabalho
de detalhe todo o complexo tectõnico
poderá ser determinado.
Agradecemos
à Fundação
de. Amparo
à
Pesquisa
do Estado de São Paulo e ao Conselho Nacional. de Pesquisas
e auxilio financeiro para
a realização
dos trabalhos
de
campo.

2.

GEOLOGIA REGIONAL

A Formação Botucatu (Eocretáceo),
representada por arenito infra e intra-trapianos associados à magmatitosbásicos,
constituem as escarpas das Serras de São Pedro
e Santana.
Naquela a espessura do arenito
é da ordem de 300 m capeados por 4 derrames de basalto com espessura total da ordem
de 117 m e nesta a espessura do arenito é
por volta de, 100 m. Interessante
é que na
Serra de Santana um corpo básico assenta-se
(1)
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V. J. FULFARO, P. M. B. LANDIM e N. ELLERT sôbre essa centena de metros de psamitos.
As relações com o arenito subjacente permite
a conclusão de que trata-se de um sill e não
de derrame (fig. 4). Em ambas as regiões
o Arenito Botucatu apresenta marcantes indícios de deposição aquosa.
Sotoposta à Formação Botucatu acha-se
a Formação Estrada Nova (Grupo Passa Dois,
P) sendo o contato entre ambas de natureza
erosiva.
.
A atividade magmática eocretácea regional não se limitou aos derrames e intrusivas
na Formação Botucatu, deixando outros corpos de diábasio introduzidos nos sedimentos
de Formação Estrada Nova sob a Forma de
«sills» e de diques.
Sedimentos neocenozóicos designados como Formação Rio Claro (Bjornberg e Landim, 1966), ocorrem discordanteménte
sôbre
as formações mais antigas.
Sedimentos rudáceos ocorrem na base.
Os perfis geológicos representados
nas
figs. 2 e 3 mostram sensíveis diferenças nas
colunas estratigráficas
expostas ao longo da
escarpa.
Na falta de bons níveis estratigráficos baseamo-nos nas colunas locais, comparando-as
principalmente
quanto as espessuras das unidades presentes.
A Serra de Santana, nome local da Serra
Geral entre Rio Claro e Itirapina possui seu
tôpo na cota 1e 800 m acima do nivel do mar
acusando um desmvelamento topográfico com
a Serra de Itaqueri, 15,5 km a SW, de cêrca
de 1QO metros, permanecendo
a escarpa a
partir daí na cota de 900 m até a Serra de
São Pedro 8 km além, na mesma direção.
Existe no entanto, em superfície, uma continuidade da frente da escarpa, aparentemente
interrompida pelos inúmeros morros testemunhos existentes à sua frente.
As unidades sedimentares
e ígneas, intrusivas e extrusivas, expostas na base e na
frente da escarpa, nesse trecho, contudo não
são as mesmas.
Na Serra de Santana, poço
perfurado nas primeiras
décadas do século
(in Washburne, 1930), em ltirapina,
50 m
abaixo do tôpO da escarpa acusou uma espessura de 153 metros para o Arenito Botucatu, sômente cortado por finos níveis de diabásio, o mais espêsso dos quais com 10 m
de espessura.
Na própria frente da serra, não
se consegue individualizar nenhum corpo básico efusivo, estando presente o já citado «sil!»
de diabásio (fig. 4), o qual por estar falhado
em degraus
repete-se
estratigràficamente.
dando margem a que fôsse por muitos anos
considerado como dois derrames distintos. Na
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mesma direção (fig. 2) o Arenito Bauru
ra nas proximidades de São Carlos, esta
portanto, bem recuado em relação à S
prôpriamente dita.
Logo a SW, nas proximidades de Ipe' na,
a Serra de Itaqueri (fig. 1) apresenta um esnivelamento de 300 m com sua base, a resentando, 126 m de rochas básicas, capea as
por no minimo 22 m de conglomerados e renitos da Formação Bauru.
A Serra de São Pedro, continuação
tural da serra de Itaqueri, apresenta
secção exposta de 196 metros de arenitos
Formação Botucatu, sômente na escarpa,
ais
se contarmos ainda com o restante da es essura da mesma formação, acusada em
ndagens para a pesquisa do petróleo em Ag
de São Pedro, no sopé da serra, iremos
cluir por uma espessura ao redor de 300
tros para o Arenito Botucatu, nesse 10 aI.
Capeando essa seqüência, (fig 3) encon ramos 117 metros de rochas basálticas, em ue
podemos individualizar no minimo 4 derra es.
Postos em seus devidos têrmos é ó vio
que a escarpa, homogênea topogràficame
te,
se apoia em colunas estratigráficas
distin as,
fato que levanta uma série de dúvidas q nto a uma causa puramente
erosional p a
sua existência, desde que, níveis diversos
am
ser ressaltados devido a resistências desi
das rochas presentes à erosão.
Além. disso feições geomorfológicas c mo
o traçado retilineo da c:cuesta» obedece do
as direções NW e NE-E; o traçado dos ias
sôbre o planalto coincidindo freqüentem nte
com essas direções; e a presença de vá 'as
cachoeiras indicando vales suspensos, a ontam uma origem tectônica para a escarp .

S.

TECTôNICA

A porção meridional do vale do Co
bataí e o vale do Araquá, foram objeto de
estudos por órgãos oficiais quase sempre dedicados à pesquisa do petróleo, destacand -se
os de Washburne
(1930), Moraes
R go
(1930-a, 1930-b, 1946), Oppenheim e Mal
phy (1936), Almeida e Barbosa (1953) e
bosa e Gomes (1958).
De tõdas as hipóteses apresentadas, i
namo-nos mais pela de Oppenheim (1936)
gundo a qual um sistema de falhas dis
se-ia escalonadamente
de leste para o
formando por falhamento, uma zona re
xadana
regiã.o de SãoPedro-Charquead
e
uma zona sobrelevada em Pitanga.

'.
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Verificamos pelo exame de dois poços
urados pela Petrobrás separados' por ape6 km (Assistência As-1-SP) a este e Piga (Pg-1-SP) a oeste, que existe um desel de aproximadamente
100 m para a base
Irati, que está mais alto em Pitanga.
espessura do Grupo Tubarão é pràticate constante em ambos os poços, sendo
97 m em Assistência e 964 em Pitanga.
O
pe
na
t
ni
do
A
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mais interessante
porém é que o Embasamento Cristalino foi encontrado neste último
223 m mais alto que em Assistência.
Achamos que um tal desnivel em tão curta distância sômente pode ter uma explicação
tectônica relacionada com rupturas, segundo
as quais ocorreria a intrusão de diques.
Pelo que pudemos observar na literatura
Os autores são çoncordes quanto a presença

...
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na serra de Santana.
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Fig. 5 -- Curvas de Eletro-resistividade.
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V. J. FULFARO, P. M. B. LANDIM e N. ELLERT de fenômenos
tectônicos
ao sopé das Serras
de Santana
e São Pedro.
O mesmo não acontece porém
quanto
à origem
das próprias
Serras.
De uma maneira
geral a idéia mais
aceita sôbre tais escarpas
é a que as condiciona a fatôres
erosivos.
Como exemplo de argumentação,
segundo
êsse prisma, entre os vários existentes,
podemos cttar
o recente
trabalho
de Almeida
(1964).
Embora
não com a mesma ênfase alguns
autores
apresentaram,
todavia,
opiniões favoráveis a processos
tectônicos
na formação
dessas mesmas escarpas.
Assim Gutmans
(1949)
expôs de maneira
resumida
algumas
idéias
sôbre deformações
pré-cretáceas
na Bacia do
Paraná.
Em seguida
Freitas
(1951 e 1955)
apresenta
um trabalho
no qual infere que a
Serra Geral nem sempre é uma «cuesta»
no
sentido clássico e genético
do têrmo.
Setzer
(1956) cita uma falha na Fazenda
Santa Emília ao norte de ltirapina.
Queiroz Neto (1960)
aponta
a possibilidade
de falhas entre Ubá e
Itirapina.
Posteriormente
êsse mesmo autor
em companhia
de Christofoletti
(1963) afasta qualquer
evidência. de falhamento
na área
pesquisada.
A principio
pareceu-nos,
que se realmente ocorreram
processos
tectônicos
ao sopé da
escarpa
arenito-basálticas
porque
tais fenômenos dão teriam
se estendido
mais a oeste,
ou seja, às Serras
de São Pedro e Santana?
Em vista
disso, iniciamos
o reconhecimento da área.
No levantamento
que realizamos
ao longo das .duas linhas
escolhidas
(figs. 2 e 3)
várias
evidências
de falhamento
foram sugeridas com base em situações
estratigráficas.
A cobertura
quase sempre
constante
dos sedimentos
neocenozóicos
mal consolidados,
no
entanto,
em muito dificultou
uma clara visualização
da situação
regional.
Em pontos
previamente
escolhidos,
e sempre que possivel
próximo
a anteriores
sondagens,
aplicamos
o
método
geofísico
da eletro-resistividade,
que
eliminou
o óbice da capa de arenitos
modernos.
Na figo 2 ao longo da Serra de Santana,
pudemos
determinar
duas zonas de falhas;
a
primeira,
situada
ao longo do vale do Ribeirão Cabeça
onde a seqüência
estratigráfica
da margem
direita foi rebaixada
em relação
a margem
oposta, que nesse ponto apresenta
um possante
dique de diabásio.
Subindo
a
escarpa,
além da própria
repetição
do «sill»
por falhamentos
pode-se
contar
claramente,
cerca de 10 zonas de movimentação,
que pro-

!
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duzindo um falhamento
escalonado, col ca,
em cota, a base do Arenito Botucatu a
a
centena de metros acima do ponto P-4 ex licando dêsse modo porque a Formação
trada Nova não aflora novamente na escaa..
A presença dêsse escalonamento
te tônico traz profundos reflexos no relêvo,
casionando degraus, que podem ser confundi os
com vários derrames ou mesmo intercala
es
de arenito entre os vários derrames.
A:.linha principal de falhamento, que
ramente
pertence
a um sistema, dirig '-se
para NE-SW a ENE-WSW, acompanhand
a
frente da escarpa.
De uma maneira g ral
os blocos falhados pertencem aqui ao tipo de
falhamento
normal classificado por Billi gs
(1951) como «tilted fault block», com asculamento dirigido para NW. Não raro ob erva-se, como normal, o desenvolvimento de falhas antitéticas, com blocos apresentando
versão de mergulho, em relação ao rumo
gional, como por exemplo a esquerda da
Anhanguera ao subir-se a Serra de Sant
em direção a São Carlos.
Como limite natural
a essas direç es,
falhas dirigidas para NW se apresentam,
endo perceptíveis quando percorremos trans ersalmente as ligações entre os dois perfis (f gs.
2 e 3). causando êsse sistema, rebaixam
to
de enormes blocos como a depressão do Jacaré, próximo a Itirapina e a depressão de
Brotas, que mencionaremos a seguir.
Na figo 2 os pontos P-1, P-2, P-3 e -4,
foram realizados no presente trabalho se do
os pontos ER-19 e ER-24 já previamente determinados por Ellert (1966).
,Na figo 3 o contato entre a Form ão
Estrada Nova e o Arenito Botucatu se a ha
bem exposto 8 km antes da margem esqu da
do Rio Araquá.
Próximo à sua margem direita está situada a estância balneária
de
Águas de São Pedro onde existem vá' as
sondagens transcritas por Washburne (19 O).
O rio Araquá, já havia sido objeto de co siderações tectônicas (Oppenheim e Malam hy,
1936). Realizamos, junto à sua margem esquerda um perfil elétrico (P-5) determina do,
nessa estrutura um rejeito mínimo de c rca
de 70 metros desde que não foi atingid
o
contato
Botucatu-,Estrada
Nova, existi do
nesse ponto, um possante corpo básico co
mínimo 50 metros de espessura, que nã
acusado nas sondagens da margem opo ta.
De São Pedro para Brotas, (no rumo do
mergulho regional) na localidade denomin da
Varjão, descemos novamente
uma esc
a
com cêrca de 130 metros de desnível; a sta

-
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se abre nesse ponto é, geomorfolôgicate, a de uma enorme depressão, orientada
.tudinalmente para NW, indo terminar na
a de Dourado. Os contõrnos dessa depressão claramente demarcáveis nas fôlhas
gráficas de Campinas e Bauru, do InstiGeográfico e Geológico do Estado de
Paulo (1954), na escala de 1:250.000.
A existência dessa escarpa interior e da
pró ria depressão de Brotas só poderia ser
exp icada por razões tectônicas
pois que a
aus ncia de uma inversão local do mergulho
re onal dificilmente explicaria a formação da
fre te do Varjão.
No local do perfil P-6,
deb 'xo da capa arenosa, existe no mínimo
centena de metros de rocha básica, a
qua afIora no vale do rio Jacaré, nas imedia - s de Brotas, sugerindo uma repetição
est tigráfica da seqüência da serra de São
Ped o, rebalxada tectônicamente.
No Centro
de
einamento Avícola do Estado, em Brotas, uma sondagem atingiu o mesmo limite
a
a profundidade ,bem menor, sugerindo
basculamento para SE ou a repetição do
10 escalonado da Serra de Santana.
A depressão de Brotas encontra seu limit W, aliás seu maior eixo, na Serra de
,Dou ado. Essa Serra, global1p.ente conside-,
rad é um bloco basculado para NW apresentan o em sua escarpa um escalonamento de
falh , que produz a repetição estratigráfica
do ontalo Arenilo Botucatu- Basallo, por 3
vêze.
Tôda a seqüência é capeada por arenito da Formação Bauru.
Sua frente como
é
gra regional
também
dirige-se
para
NE- W a ENE-WSW.
4.

desc
tect
esc
pont
serr
cons
a S
por

ÇQNCLUSõES

omo resultado acreditamos que a região
.ta nesse trabalho sofreu um intenso
nismo o qual originou a formação
da
a local da Serra Geral. ,Em alguns
s como na Serra de Santana a própria
é uma verdadeira
escarpa de falha,
Ituindo um bloco sobrelevado em relação
rra de Itaqueri e São Pedro niveladas,
osãp posterior.
Grandes depressões tec-
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tônicas se encontram mais a oeste no planalto,
produzidas por abatimentos
de blocos com
rejeitos totais nunca inferiores a uma centena de metros, como as depresaões de Brotas
e do Rio Jacaré.
A altitude dos aren~tos do Grupo Bauru,
deixa margem a uma pequena consideração,
sôbre a idade dêsses eventos.
A cota dessa
seqüência sedimentar, tanto na frente da serra do Itaquericomo
em São Carlos, é a
mesma, ou seja 900 metros acima do nível
do mar. J!: êle ausente no tôpo da Serra de
Santana.
,

O falhamento aqui descrito é, provàvel-

mente, posterior ao vulcanismo Eocretáceo da
bacia do Paraná.
Seu limite superior, 'em
idade, é uma questão ainda aberta.
Se aceitamos a ausência do Grupo Bauru na Serra
de Santana como efeito de erosão em um
bloco sobrelevado, teriamos seguramente uma
idade pós-Bauru .para o tectonismo.
No entanto diversos fatôres nos levam a considerar
a possibilidade de uma 'outra hipótese. J!: conhecido o fato de que o Arenito Bauru assenta sôbre arenitos da Formação Botucatu a
E de São Carlos e sôbre rochas basálticas a
W, dando a impressão, em parte confirmada
por sondagens, de se acunharem estas, últimas
sob a mesma localidade (Bjornberg, informação verbal).
Se ligarmos o basalto aflorante
no vale do rio Chibarro, com o contato do
basalto sotoposto aos sedimentos da Formação Bauru no perfil ER-24 'da figo 2, vemos
que realmente é essa a situação.
Podemos
admitir então dêsse acunhamento como resultado natural do efeito da erosão horizontal
de um bloco basculado e, nesse caso, o tectonismo seria pré-Bauru.
Não devemos esquecer, porém, se se tratar de mais um «si1l»,
entre vários já descritos na Formação Botucatu, essa idade seria mais nova, caindo na
primeira hipótese aventada.
Como já salientamos somente dados mais
detalhados, tanto na área estudada como em
outros pontos da Serra Geral é que fornecerão
melhores
esclarecimentos
sôbre o processo
tectônico, que provàvelmente
ocorreu na região.
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NOVAS OBSERVAÇõES SóBRE .ROCHAS BÁSICAS
NOS ARREDORES DE RIO CLARO, SP
Por
EBERHARD

I

-

WERNICK

(1) e HEINZ

(1)

No presente tra<balho os autõres chamam
a atenção sôbre novos indicios que sugerem a
existência de acentuado tectonismo durante
as manifestações de magmatismo cretácico na
região de Rio Claro. bem como contribuem
com novas observações acêrca das rochas básicas da área focalizada. com a elaboração de
critérios petrográficos.
de preferência quantitativos, que permitam descrever e distinguir os diversos tipos de rochas básicas, no
que diz respeito ao seu tipo de jazimento.

INTRODUÇAO

As rochas básicas da região de Rio Claro
tê
sido mencionadas
seguidas
vêzes na literat ra especializada,
destacando-se
entre os
dive os trabalhos
os de Barbosa
e Almeida
(19 3). Segundo
os citados
autõres
ocorrem
na área
focalizada
tanto
rochas
intrusivas
to extrusivas,
predominando
estas
amente.
Entre
os trabalhos
que abordam
chas básicas sob um aspecto mais amplo
estacam-se
os de Freyberg
(1927), Guimar es (1933). Walther
(1938), Leinz (1949),
Bar osa (1957). e Amaral
et aI. (1965).

or outro lado a mesma região tem sido
tam ém estudada repetidamente
sob o aspecto t ctõnico destacando-se
entre os diversos
trab lhos os de Oppenheim
e Malamphy
(193 ). Gutmans (1949), Freitas (1951 e 1955)
e P tzer (1953). faltando porém trabalhos
mai detalhados no que diz respeito à natureza e à idade das diversas fases tectônicas.
Rec temente coube a Bjõrnberg (1965) um
estu o mais detalhado da tectônica moderna
da á ea de Rio Claro e São Carlos. enquanto
We ick e Landim (1966) concluiam.
partir
da o orr~ncia. em Rio Claro. de rochas bási. trusivas amigdalóides,
sem sinais de
cas
difer nciação, que parte das rochas básicas
in
ivas sofreram o seu alojamento em conde alivio de pressão, o que abre a posade da existência de sistemas de falhas por ocasião do inicio da manüestação
do
agmatismo básico na Bacia do Paraná.
A pr sença de diabásios amigdalóides em terreno permo-carboniferos
e permianos foi assinal da também por outros autOres em válocalidades
(Ruegg e Vandoros. 1965;
Asm s, 1966: Fulfaro, 1961).
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A quadricula de Rio Claro foi inicialmente mapeada por Barbosa e Almeida (1953) e
posteriormente
por Mezzalira (1966). A região é composta essencialmente pelo Arenito
Botucatu
(Almeida, 1954) que constitui as
cuestas, parcialmente
silicüicadas
(Wernick,
1966) da Serra Geral. As cuestas são capeadas tanto por sedimentos da formação Bauru (Frei tas, 1955), quanto por sedimentos
modernos (Christofoletti e Queiroz Neto. 1960;
Bjõrnberg. 1965). sendo que êste últimos capeiam também pràticamente
tôdaB as áreas
topogràficamente
deprimidas
(Bjõrnberg
e
Landim, 1966). Sedimentos dos grupos Passa
Dois e Tubarão ocorrem principalmente
nos

a

.

vales dos rios de maior expressão nos arredores de Rio Claro. tais como o Rio Corumbatai, Rio Claro, Rio Cabeças, Rio Passa Cinco, etc. (Mendes, 1952: Landim. 1967). Rochas básicas eocretáceas ocorrem tanto sob a
forma de jazimentos intrusivos associados ao
(1)
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Grupo Passa Dois, quanto; em escala bem
maior, associadas ao Arenito Botucatu onde
constituem corpos intrusivos e extrusivos.

m

- AS ROCHAS BASICAS
DA SERRA DE SANTANA

o caráter do jazimento das rochas básicas da Serra de Santana, cujo contato inferior situa-se no fim do km 178 da rodovia
Washington
Luiz foi motivo de interpretações variadas.
Assim Barbosa e Almeida
(1953) mapíaram-nas
como sendo extrusivas,
hipótese esta também admitida por Queiroz
Neto (1959) e Christofoletti
e Queiroz Neto
(1963). Mezzalira (1966) no seu mapa da Fôlha de São Carlos engloba numa mesma legenda as rochas básicas intrusivas e extrusivas não destacando
pois especificamente
a
natureza do jazimento das rochas da Serra

RELAÇÃO

PLAGIOCLÁSIO

-

PIROXÊNIO

de Santana, enquanto Landim (1967)
buiu-lhes caráter intrusivo.
Os autôres em seus trabalhos de ca
concluiram, pela natureza dos contatos,
tar-se de um grande corpo intrusivo com
pessura ao redor de 100 metros.
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Apesar do caráter intrusivo das ro
básicas da Serra de Santana o que cha
atenção é o teor relativamente
alto de
mesóstasis vítrea oU hipovitrea de que a
tadas rochas são portadoras, mesmo no
tro da intrusão. Tal caráter observa-se t
bém em parte nas rochas intrusivas do
po Passa Dois. As conseqüências impor
tes de tal constatação levou os autores a c
parar três grupos de rochas com o obje

-

--~
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contribuir ao maior. conhecimento das robásicas dos arredores de Rio Claro:
A) ,Rochas tipicamente efusivas, isto é,
ba altos de grã fina, preto,s, densos, exibindo localmente fratura conchoidal. As amostr
dêste grupo foram coletadas nas serras
do Cuscuzeiro, Itaqueri e São Pedro.
B) Rochas intrusivas no Grupo Passa
D 's, holocristalinas,
de grã média, prêto esve eadas ou prêto cinzentas.
C) Rochas intrusivas hipocristalinas
da
a de Santana.
Para a 'comparação entre os três grupos
fo m utilizadas além da composição porcentu
volumétrica, o coeficiente plagioclásio :
pir xênio, a relação' porcentual
piroxênio:
pl .oclásio : opacos, a relação % em vidro
/ oeficiente plagioclásio : piroxênio, granulaç
e caracteristicas
texturais.
A composiçã volumétrica foi determinada
com ocular
de integração Zeiss num tot~ de 500 pontos
po lâmina. A granulação aparente foi' determi ada num total de 50 individuos de cada
es cie mineral por lâmina, medindo-se o plagio lásio ao longo de A, o piroxênio ao longo
de C e os opacos ao longo de sua extensão
má
GRUPO A

BASALTOS

As rochas básicas
efusivas, das serras do
Cu cuzeiro,
Itaqueri
e São Pedro
caracteri-
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zam-se por sua grã fina e pela ocorrência
de
fratura
conchoidal.
O teor em vidro, freqUentemente
cloritizado,
varia entre 20 e 32,8%,
com teor médio de 27%. Os principais
componentes,
plagioclásio,
piroxênio
e opacos são
aproximadamente
do mesmo tamanho,
variando respectivamente
entre 0,08 e 0,19; 0,03
0,06 e 0,03 e 0,08 mm, com valôres
médios
de 0,11; 0,04 e 0,05 mm (gráfico
3).. A relação plagioclásio
/ piroxênio
varia entre 1,0 e
1,7, não ocorrendo
uma relação
nitlda entre
o teor em vidro e o citado coeficiente
(gráfico 2).
No gráfico
1 observa-se
nItidamente
que
o conjunto
dos basaltos
são, na sua fração
cristalina,
ligeiramente
mais ricos em piroxênios do que as rochas intrusivas,
indicando
que na fase inicial da cristalização
a proporção plagioclásio
/ piroxênio
é menor que na
fase intermediária
e final.
A relação
média
plroxênio
: plagioclásio
: opacos é de 34 : 48
: 18.
Texturalmente
os basaltos
são bem característicos.
O plagioclásio
ainda não constitUi uma malha bem definida
pois as ripas
na maioria dos oasos ainda não se tocam.
A
textura
é pois nItidamente
hipocristalina
granular (foto 1). A massa fundamental
vítrea
mostra-Se
sempre
acastanhada.
Não são raros os casos em que ocorrem
xenólitos
de
grãos de quartzo
do Arenito
Botucatu
que
não exibem
sinais
de corrosão
magmática

e

-

Foto 1
Basalto com textura hipocristalina granular.
As ripas de plagloclisio
na maioria dos casos ainda não se tocam. Observa-se aito teor em vidro (prêto)
li no centro um fenocristai de Dlroxênlo. Aumento 30 vêzes, nlcol. X.
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Basalto
com grão de quartzo
trincado
sob efeito do calor envolvido
delgada
cinta de pequenos
cristais
de piroxênio
com disposição
perpendicular ao contato.
Aumento 30 vêzes, nicois X.
'

(foto 2). Mostram-se apenas trincados sob
a ação do calor magmático, podendo as trincas serem tanto irregulares e radicais quanto paralelas ao contômo dos grãos de quartzo, e freqüéntemente
mostram-se circundadas
por uma delgada cinta de piroxênio com os
cristais dispostos perpendicularmente
ao contato. Fenocristais
são relativamente
raros,
sendo porém freqüente a presença de pequenas vesiculas.

GRA'FlCO DA RELAÇÁQ ENTRE o TEOR EM VIDIKJ E o QUOCIENTE PlAGIOCLÁSIO /
PIROXfNIOOE ROCHASSASICASDOS ARREDORES DE RIO CLARO - 5_P.
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GRUPO
B
DIABASIOS
HOLOCRISTALINOS
Nas rochas intrusivas,
holocristalinas
no
Grupo Passa Dois a relação plagioclásio
/ piroxênio varia entre 1,6 e 3,2 cóm valorm
dio
de 2,2, sensivelmente
superior
ao dos bas tos
(gráfico
1 e 2). A relação média piroxên o :
plagioclásio
: opacos é de 27 : 59 : 14. O tamanho dos cristais
é acentuado,
variando
espectivamente
para o plagioclásio,
piroxê
o e
opa.cos entre 1,80 e 9,00; 1,80 e 4,90 e e tre
0,90 e 4,50 mm, com valôres médios de
,70,
3,56 e 2,42 mm (gráfico 3). ~ste tamanho
relativamente
maior
do plagioclásio
é f ção
da textura
dos diabásios
holocristalinos,
essencialmente
ofitica.
Freqüentemente
po ém
os interstieios
da malha de plagioclásio
ostra-se não preenchida
por piroxênio
e sim por
uma
massa
microcristalina
de plagiocl
sio
com pequeno teor de piroxênio
(foto 3).
or
outro la.do também
não é rara a assoei ção
entre textura
ofitica e textura
intergran
lar,
sendo rara a textura
mixta entre ofitica e subofitica.
Vesiculas
e xenólitos
são raros.
Em
alguns casos ocorre no centro dos cristai
de
piroxênio
bowlingnita
(serpentina
verde
e
clorofeita
(material
cloritico
verde, isotr pico), pseudomórfico
segundo
olivina
(Wi hire, 1958). O piroxênio
em alguns casos
ostra-se constituido
por um núcleo de augi a e

uma capa externa
rém,

também,

de pigeonita

raramente

ocorrendo

po-

inv

sa.

a disposição
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GRUPO C
DIABASIOS
HIPOCRISTALINOS

di
eq
cu
te

Ao contrário das rochas do Grupo B, os
básios da Serra de Santana e de outros
ivalentes que ocorrem em tOda a Quadria de Rio Claro, caracterizam-se
por uma
tura mixta entre subofitica e intersertal.

Foto 3

-

fenocrlstal

-
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Também aqui os núcleos de alguns cristais
de piroxênio mostram
vestigios de olivina
além de composição
variada,
associada
a
ocorrência de estrutura de vidros de relógio.
Em alguns casos obsen:a-se uma cristalização rítmica inicial, com a ocorrência de fenocristais de plagioclásio com anéis, paralelos
à forma externa, de piroxênio. A textura,

Dlabásio holocristallno com textura ofitlca a intergranular.
No centro
com intercrescimento
de pla):{locláslo e plroxênio.
Aumento 30 vêzes.
nloois semlcruzados.

Foto 4
Diabásio hipocristallno.
ritos e a):{Ulhas de apatlta.

Observa-se alto teor em vidro rico em margaAumento 125 vêzes. nicols semicruzados.
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mixta entre subofítica e intersertal, é constituída por uma malha de ripas de plagioclásio
dos quais parte dos intersUcios são ocupados
concomitantemente
por um cristal de piroxênio, enquanto uma outra parte é preenchida
por uma massa vítrea ouhipocristalina,
nêste
caso rica em esqueletos de plagioclásio (foto
4). Localmente também pode ocorrer textura
ofitica e intergranular.
Entre os piroxênios
predominam ora os de 2V grande (45 a 60.,
augita) ora os de 2V pequeno (O a 30., pigeonita) ao contrário dos basaltos onde ocorrem
piroxênios com' 2V variando entre 30 e 45"
(augita sub-cálcica, Poldervaart, 1949). A diferença entre os tipos texturais do grupo B.
e C evidenciam-se no gráfico 3 onde nos diabásios holocristalinos o plagioclásio é, em média, maior que o pirméênio, enquanto nos diabásios hipocristalinos
o piroxênio é,' em média, ligeiramente
maior que o plagioclásio,
embora a granulação em ambos os grupos seja essencialmente
a mesma. Nas rochas da
Serra de Santana o tamanho aparente do plagioclásio, piroxênio e opacos varia respectivamente entre 1,80 e 12,60, 1,80 e 7,20 e entre
1,80 . e 9,00 mm comvalôres
méqios de 4,14,
4,35 e 3,12 mm (gráfico 3). A relação plagioclásio : piroxênio varia entre 1,3 e 2,6, com
valor médio de 1,7 que. se situa entre os va-
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lôres médios dos basaltos e dos diabásios
0locristalinos (gráfico 2). O teor em vidro aria entre 15,2 e 32,4 com valor médio de 2 %.
inferior ao dos basaltos (gráfico 2.) N ste
mesmo gráfico observa-se também que ap as
nas amostras com teores de vidro entre 5 e
18% ocorre uma relação nítida entre o c tado teor e o coeficiente plagioclásio : pir xênio. Para os valôres com teores de vidro superior a 20% ocorre uma sensível superp sição com os valôres para os basaltos. Qu to
à . relação porcentual plagioclásio : pirox nio
: opacos cujo valor médio é de 31 : 55
14
observa~se no gráfico 1 que os diabásios mpocristalinos
sobrepõem-se parcialmente
aos
basaltos e em maior grau aosdiabâsios,
as
ocupando de um modo geral uma posição intermediária
entre os grupos A e B. Ob ervando-se o mesmo gráfico como um todo observa-se um nitido aumento do teor em lagioclásio na fração cristalina no sentldó dos
basaItos para os diabásios, acompanhado t mbém de uma diminuição pouco acentuad
do
teor em opacos.
Os diabásios da Serra de Santana ca acterizam-se pela ocorrência relativamente
reqüente de amígdalas preenchidas de vari ades de silica,zeol1tos, material cloritico e raramente feldspatóides
(analcima).
Os pacos exibem tanto formas eQuldimensio ais
quanto esqueléticas ou aciculares.
Xenó .tos
não foram observados.

v -

INTERPRETAÇ1l0

Consideram os autOres que a ocorrênc'
teores relativamente
altos de uma mass
tersticial hipocristalina
ou vítrea em ro
intrusivas com espessura tão considerável
mo é o caso dos diabásios da Serra de Sa
na, pode ser admitida considerando-se a
tência de duas etapas de cristalização.
primeira o diabásio segue a cristalização
moldes normais de uma intrusiva, idênti
dos diabásios holocristalinos; na segunda
a fração final do liquido sofre um res
mento rápido, resultando uma massa inte
cial vítrea a hipovítrea.
Estas condiçõe
cristalização rápida podem ser fornecidas
condições de alívio geradas por falhame
Admitida esta hipótese, plausível, os aut
concluem que a penetração dos corpos
cos da Serra de Santana ocorreu par
mente a manifestações
de tectonismo.
outro lado a ocorrência de espessos co
instrusivos no Arenito Botucatu també
assinalados por outros autôres (Melfi e G

de
inhas
cotaxisNa
nos
a à
ase
riastide
por
tos.
res
ásielaPor
os
já
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di, 1962), a quase total ausência de xen6litos
ou contaminação
silicosa nos contatos, nitido , e a ocorrência de falhamentos por ocasiã da intrusão, indicam que o Arenito Botu tu já exibia elevado grau de diagênese
po ocasião das manifestações do magmatismo básico. A constatação pelas caracteristica litológicas
de condições de tectonismo
ac panhado a instrusão básica, reforça a
hip tese de Wernick e Landim (1966). POr
out o lado a ocorrência em tõda a região de
Ri Claro também de corpos hipocristalinos
em utidos no grupo Passa Dois permite atribui a esta fase tectOnica, pré-Batiru, um carát r regional.
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:mste tectonismo
sas fases

DE GEOLOGIA

sofreu posteriormente

de reativação.

diver-

'

7) A ocorrência de espessos corpos intrusivos, a ausência de xenólitos numerosos e
a ocorrência de falhamentos sugere que o Arenito Botucatu já tenha alcançado certo grau
de diagênese por ocasião das manifestações
de magmatismo básico.
8) As vesiculas dos basaltos e diabásios
hipocristalinos
são preenchidas
por variedades de s1lica, zeolitos, calcita e raramente
feldspatóides
(analcima).
Parece haver uma
tendência no sentido dos basaltos ocorrerem
preferencialmente
nos niveis mais elevados da
Forma!;ão Botucatu.
9) Não é rara a ocorrência de inclusões
de bowlingnita
e clorofeita
pseudomórficos

segundo olivina, nos cristais de piroxênio. 1!:s'

1) O estudo de corpos básicos intrusivos na região de Rio Claro révelou a ocorrên ia de diabásios hipocristalinos
embutidos
tan
em sedimentos do Grupo Passa Dois,
qua to no Arenito Botucatu.
2) As relações de campo atribuem às roch
da Serra de Santana mtido caráter intru ivo.
3) A granulação aparente entre diabásio hipo e holocristalino
é sensivelmente
a
m
a, apresentando
porém os holocristalinos o plagioclásio de maior tamanho que o pirox nio, enquanto que na maioria dos diabásios hipocristalinos
ocorre uma relação inver
4) A diminuição do teor em vidro é
aco panhada por um acréscimo do teor relativo em plagioclãsio acompanhado de um peque o decréscimo do teor em opacos.
5) A ocorrência de espessos sills de diabási hipocristalino sugere uma fase final de
cris alização sob condições de rápido resfriamen o, dado por falhamento.
) A distribuição
regional de diabásio
hipo ristalino permite atribuir a esta fase tectOni a, pré-Bauru,
uma distribuição
ampla.

te mineral é essencialmente uma' augita subo'
-cálcica nos basaltos, enquanto ,que nos diabásios ocorrem tanto a augita quanto a pigeonita que predomina na maioria dos casos.
10) As texturas são muito complexas,
ocorrendo quase sempre uma associação entre dois ou mais tipos. Foram observadas
tanto textura intersertal,
quanto intergranular, ofitica e subofitica.
11) Foram observados quatro tipos de
ordem de cristalização no que diz respeito aos
silicatos: uma que se inicia com a cristalização do plagioclásio, uma no qu~ o piroxênio
é o primeiro mineral a se formar, uma no
qual ocorre uma cristalização inicial ritmica
com a formação de fenocristais compostos de
anéis de plagioclásio e piroxênio e uma seqüência na, qual ocorre uma precipitação conjunta entre piroxênio e plagioclásio. Os opacos ocorrem tanto sob a forma de cristais
equidimensionais
quanto constituindo, formas
esqueléticas ou aciculares.
Sua cristalização
dá-se durante todo o periodo do resfriamento.
Na fração fiDal, intersticial, pode ocorrer albita fibrosa não sendo porém observado feldspato potássico, sugerindo que os basaltos contenham menos de 6% de KP (Barth, 1936).
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DETERMINAÇÃO DA. IDADE DO GRUPO BAMBUI
PELO MÉTODO Rb-Sr
Por
GILBERTO

AMARAL

(1)

e KOJI

KAWASHITA

M1.:TODO Rb-8r PARA
SEDIMENTARES

ABSTRACT
brief theoretiCAl
introductlon
to the Rb-Sr
od Is presented
regarding
its appllcatlon
for
determination
of sedimentary
rocks.
hales ,of
the Bambul
Group
were
analysed
and the results
Interpreted
by the isochron
technlque. The age obtained
(600:!: 60 m.y.) corresponds
to
ocambrian,
and lt is supported
by the geologlca settlng
of the GrouP.

(1) relaciona
o número
de
is6topo radiogênico
(F) prot) num
duzido num intervalo de tempo (to
sistema
fechado,
por um isótopo
radioativo
(P) cuja constante
de desintegração
radioatipresente).
va é À (t
o

-

Ft =Ft
Levando-se
expressão

apresentada
uma introdução
teórica do método
b-Sr, com vistas
a sua aplicação
na determinaçã
da Idade de rochas sedimentares.
método aplicado de modo satisfatório
ao caso
rupo Bambui,
permitiu
colocar
o mesmo
no
briano
(600 :!: 60 m.a.).

e

xt

e

Ato

(e
o+Pt
em conta
xt

1)

-

(1)

o desenvolvimento

+

Ft=Ft

o

Para

Pt X t o

--

a equação

Sr81 +

(2)

= sr::

Sr:1

pode

tomandodo desenem rela-

(2)

o caso da desintegração

Rb81

da

X2t2

l+Xt+-+

2 !
a equação
(1) pode ser simplificada
se apenas Os dois primeiros
têrmos
volvimento,
que são muito grandes
ção aos seguintes:

INTRODUÇAO

~.-

=

=

RESUMO

--"

ROCHAS

A equação
átomos
de um

"

aplicação do método Rb-Sr em rocha
tot
para folhelhos é a técnica mais promissora para a datação absoluta de rochas sedim ntares antigas, afosslliferas.
As possibilida es de sua utilização foram intensivamente d cutidas por Compston e Pidgeon '(1962),
Whi ey e Hurley (1964), Allsopp e Kolbe
(196 ), Peterman
(1966), Compston, Crawford e Bofinger (1966), Faure, Murtaugh" e
Mon igy (1966), Bonhomme, Lucas e Millot
(196 ), Kovach e Faure (1967) e Faure e
Cha dhuri (1965 e 1967). O breve tratamento t rico que se segue é necessário para uma
mel r compreensão do método e a avaliação
de s as potencialidades.
s autores agradecem à Companhia Mineir
de Metais, pelas facilidades oferecidas
dur te a coleta de amostras, em especial aos
geól os João Cherubini Neto e Argemiro
Inh ez. Agradecem também ao colega Umbert G. Cordani pelas criticas e sugestões e
ao C nselho Nacional de Pesquisas e Fundação e Amparo à Pesquisa do E9tado de São
Paul , pelo suporte financeiro."

(2)

{3ser

+

radioativa:

"

escrita:

(3)

+ Rbt81. X.. to

Como a espectrometria
de massa determma
razões isotópicas e não o número de âtomos
diretamente, por razões experimentais é con-

veniente colocar a equação (3) na forma:
"

[

Sr81

Sr86

]= [
t

sr81
Sr86 1

+

[

Rb81

Sr86

to

]

'À.to

(4)

t

o is6topo Sr86 é usado como denominador da
razão devido à sua abudância (9,87% do Sr
(1)
(2)
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total) próxima do Sr81 (cêrca de 7,0%) e'ao
fato de não ser radioativo e nem radiogênico.
Os outros isótopos estáveis disponiveis seriam
Sr88 (82,52% do Sr total) e Sr84 (0,58%),
que forneceriam razões muito grandes ou muito pequenas,
dificeis de serem medidas.
Obviamente a razão Sr81/Sr86 aumenta com
o tempo, num sistema fechado contendo rubidio.
A equação (4) é uma equação da reta,
b, onde:
ax
da forma y

=

Sr87

,

+

~

b81

Y=-[Sr86] a=",.to'x= _eb=_
Sr86 ]
t

t

Sr81

r1r86]t

o
O valor de a (coeficiente angular da reta) é
a tangente do ângulo que a reta forma com
o eixo das abcissas, de onde ",to = tga, e finalmente to = tga/",.
Na determinação
de idades pelo método
Rb-Sr,
as análises
fornecemos
valOres
(Sr81/Sr86)t e (Rb81/Sr86)t' h é constante de
desintegração do Rb81, to e (Sr81/Sr86)to são
incógnitas. O valor de t representa o intervalo de tempo decorrido desde a constituição do
sistema, ou seja, desde a formação da rocha
até o momento da análise. Se fOr analisada
uma amostra isolada não .haverá meio de se
determinar
o valor (Sr81/Sr88) t razão inio'
cial do sistema, para o qual é então atribuido
um valor próximo a 0,71, que é médio para a
maioria das rochas Igneas. A idade assim obtida é necessàriamente
aparente, podendo ou
não ser real, dependendo do valor de b.
Por outro lado, se fôr analisado um conjunto de rochas de uma mesma provincia, que
tenham a mesma idade e uma origem comum
(com uma mesma razão Sr81/Sr86 inicial), será verificado que os pontos, correspondentes
a cada amostra, de coordenadas xi' YI' situarse-M sÔbre uma mesma reta, a qual intercepta o eixo das ordenadas no ponto correspondente à razão Sr81/Sr86 inicial, e cuja inclinação nos fornece a idade da provincia. A reta
assim obtida é denominada
isócrona
(isochron). Esta maneira de interpretar
os resultados de análises é uma das ferramentas
mais poderosas de que dispõe a geocronologia
atualmente.
Se o sistema (rocha) não permaneceu fechado com relação ao rubidio e ao estrOncio
após sua constituição, os pontos situar-se-ão
fora da reta, pois o equilibrio estabelecido pela equação (4) será desfeito. :m o que acontece, por exemplo, nos casos de metassomatismo. O método da is6crona foi desenvolvido
para rochas igneas, entretanto
sua aplicação

a rochas sedimentares
ou metasediment
elásticas tem fornecido resultados surpr
dentemente
bons em perfeita
concord
com a situação geológica (vide autores

cionados .na introdução).

res

.

Rochas peliticas, de origem marinha,
as que tooricamente
mais se prestam
tal finalidade, pois contêm geralmente
quantidade minima de minerais detriticos
om
rubidio e estrôncio (micas e feldspatos p 'ncipalmente).
Além disso, as particulas de argila têm alta capacidade de absorção de elementos alcalinos (Na, K e Rb), existentes em
grande quantidade nas águas dos mares do
que resulta uma alta razão Rb/Sr inicial. sto
é so~remaneira favorável, pois decorrido
intervalo
de tempo conveniente,
a r
Sr81/Sr86 observada será bastante alta e
lação à inicial, diminuindo. a possibilidad
êrro decorrentes da imprecisão na determ ação desta última. As argilas podem abso er,
também, uma certa quantidade de Sr di solvido na água do mar, cuja constituição isotópica pode ser determinada em análise
de
calcários associados. A razão Sr81/Sr86 ara
a água do mar hoje é igual a 0,7093 ::!::O, 05,
mas era menor nos oceanos antigos (pró 'mo
a 0,701 no Eocambriano).
Isto é devid ao
fato de que a desintegração do Rb81 fo ece
continuamente
Sr81, ocasionando o aum nto
gradatlvo daquela razão. Do acima e
sto,
pode ser deduzido que a razão inicial Sr61 r86
é uma média ponderada da razão de tica
(existente no sedimento na época da de osição) e da razão autigena
(incorporada
no
ambiente sedimentar):

onde Rd e Ra são respectivamente
as ra
Sr81/Sr86 detritlca e autigena, Qd e Qa sã
quantidades de estrOncio com razões Rd
respectivamente.
De todos êsses valOres,
mente Ra pode ser determinado a partir
calcários associados. Se a fonte dos sedi
tos fôr muito antiga, o valor Rd poderá
muito alto (por exemplo, um granito co
com 1 bilhão de anos de idade, terá um
zão Sr81/Sr86 da ordem de 1,0). Se a co
nente detritica fOr muito grande, será n
sária a incorporação, no ambiente sedime
de uma quantidade muito grande de es
cio dissolvido de modo a modificá-Ia sub
cialmente. Por outro lado, se a compo
detritlca fôr muito pequena ou se a fonte
sedimentos fôr muito jovem, na época d
dimentação, a razão inicial poderá ser

ões
as
Ra'
sôdos
enser
um,
rapocestar,
ônte
dos
seas-
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e pr6xima daquela do estrôncio dissolviOs autores acreditam que geralmente a
ão de estr6ncio no ambiente de sedimei1-"
o tem restrita importância, exceto no cae sedimentos carbonáticos (margas, etc.) ,
do a razão inicial pràtica.mente igual à
o Sr87/Sr86 detritica.
Caso cantrário, seuma coincidência altamente
improv.ável
a adiçã..o de Sr autígeno a materiais (sentos) física e quimicamente
diferentes,
res ltasse numa mesma razão Sr87/Sr86 inicia
A quantidade de rubídio absorvida nã.o
te
a menor imp.ortância, desde que todo .o
rub dio, num determinada mament.o, apresenta
mesma campasiçãa isotópica.
IDADE

DO GRUPO

BA.'\IBUI

De mada a testar .o procedimenta acima
tida, faram escalhidas, para .o primeira
ma de datação, rachas da Grupo Bam-'
cuja idade canstitui um dos problemas
cantrovertid.os da geolagia brasileira. De
a assegurar u'a mesma razão Sr87/Sr86
tica inicial, a caleta de amostras faiefea numa. área restrita, para a qual pode
TABELA
NO Lab.

I

Localização

DE

GEOLOGIA

ser garantida
u'a mesma f.onte para .os sedimentos.
F.oram caletadas
cinc.o amostras
na
Serra da Poça Verde, Vazante,
Estada
de Minas Gerais, área .objeta de estudas par parte
de um das autares
(G. A.). Sã.o tOdas corresp.ondentes
a falhelhas
intercaladas
cam
calcários
da Formaçã.o' Sete Lag.oas (Casta e
Branca,
1961) do Grupa Bambuí.
As amostras faram caletadas
em pantos afastados
das
zanas mineralizadas,
afim de evitar
ã possibilidade
de cantaminação
pelas saluções
mineralizantes.
As medidas
faram
feitas num
espectrômetro
de massa
tip.o Reynolds
(Reynalds, 1956) a.o qual fai adaptada
uma fante
sólida.. O procedimento
para as análises
de
rubídia
e estrôncio
é baseada
na métado
da
diluiçãa isatópica
e, sem mudanças
muita significativas,
é pràticamente
igual aa empregada par Aldrich,
Davis,
Tiltan
e Wetherill
(1956).
Foram
utilizados
traça dares de Rb85
e Sr84 para
a determinação
da quantidade
de rlbldio e de estrOncio,
respectivamente.
Os resultados
analiticas
estão
sumarizad.os
na Tabela I e representadas
gràficamente
na
Figura
I.

Resultados

analitioo8

r
Norma!
(PfJm)

Rb

Srar/Sr86
caZe.

(PfJm)

Rb87/Sr86

I

SPR-074
SPR-076R
SPR-083
SPR-095
SPR-097

Alto
Alto
F-3,
Morro
Alto

da Lumiadeira
da Raposa
30m
da Maura
da Lumladelra

17,60
2,60
37,20
4,59
7,14

139
145
120
96.
167

1,025:!:O,OO4

2,17 :!:O,02
O,876:!:O,01
.

1,39 :!:O,02
1.44 :!:O,03

22,8:!:1,1
162,O:!:8,O
9,3:!:0,5
60,O:!:3,O
68,0:!:4,O
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a

50

Fig.

1 -

Grá'tlco

1.00

da Is6crona

87/ 86
Rb / Sr
para folhelhos

15.0

do grupo

Bambui.

I'

I .n 1i

13;1

G. AMARAL

e K. KAWASHITA

-

Determinação

Observamos, na Figura I, que pode ser
traçada fàcilmente uma isócrona que intercepta o eixo das ordenadas no ponto correspondente ao valor 0,83, razão inicial para as
amostras em questão. 1!:ste valor é muito alto
em relação ao inicial para a maioria das rochas igneas, ao redor de 0,71, permitindo "inferir que a fonte dos sendimentos para a área
em questão era constituída de rochas bastante
antigas.
Esta suposição é confirmada
por
idades próximas a.2 bilhões de anos encontradas em r?chas do craton do São Francisco, que constitui embasamento para o Grupo
Bambuí (Cordani, Melcher e Almeida, no
prelo)".
A inclinação da isócrona (exagerada na
Figura I devido à diferença de escala nos dois
eixos) corresponde a um ângulo de cêrca de
30', e nos fornece uma idade de 570 ::!::50 milhões de anos (m.a.) para a constante de desintegração
O,) igual a 1,47 . l(}-n . ano-1

da idade do Grupo Bambui...
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(Flyn e Glendenin,
1959). Idade de 600
50
m.a.
é obtida
empregando-se
a const
te
igual a 1,39 . 1(}-n . ano-1 que tem a pr ferência de muitos geocronólogos.
A aproxi
ação feita para a obtenção
da equação
(2)
ocasiona,
no caso, uma imprecisão
desp
vel, da ordem de 3 m.a.
(0,5%).
A i
assim determinada
permite
colocar o G
Bambuí no Eocambriano,
de ,acôrdo port
com as mais recentes
observações
geoló
(Almeida,
1966, 1967 a, 1967 b e 1968).
Os valôres mostrados
na Tabela I pe
tem deduzir
que na época da sediment
do Grupo Bambuí, na região de Vazante,
ouve maior adição de Rb em relação ao Sr (
temente
manifestado
na amostra
A-3) o
permitiu
o desenvolvimento
de uma is
na favorável
à determinação
da idade,
ouco afetada
por possíveis
Sr81 jSr86 inicial.
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ETERMINAçõES
DE IDADE POTÁSSIO ARGôNIO
EM ROCHAS DO GRUPO AÇUNG
UMBERTO

Por
G. CORDANI (1) e IGOR BITTENCOURT

ABSTRACT
-Ar ages are glven for 54 separated minerais

I

(o y 3 total rock analyses)
of 45 samples from
me
orphic rocks of the
Açungul
Group
and
ass. clated granltlc
rocks.
: e resulta show that most Qf these rocks were
ed durlng the Paraiba orogenlc cycle, betwcen
and 650 m.y.
ago. To thls geotectonlc
unlt
wo d also belong several gnelsslc rocks. previously
sup' osed to be older (Archaean).
They
would
act
Iy be equivalents
to the epizonal
rocks of
the I Açungui Group, affected by a stronger
metamo hism. Some older results (about 1400 m.y,)
wol\ d indicate regions of anclent basement which
wo d appear in cores Df anticlinoria.
e results seem to indicate the followlng
evo. e sequence for the Açungui Group:
Between
600 and 650 m.y.
ago,
maln
met'
orphlsm,
and formation
of syntectonic
granlte
The sedlmentation
in the geosyncline would
hav' started formerly.
- Formation. Df late-tectonlc granltes, about
.y. ago, and post-tectonic
granltes between
d 580 m.y. ago.
uplift
of the mountain
range,
- Epirogenic
In ~ me reglons down to 450 m. y .

-

.

!

RESUMO
este trabalho são apresentadas 56 Idades K-Ar
das em minerais separados (somente 3 análi-

,

efet
ses
met
cas
ria
co
unld
roch
tigas
vale
das

dete

em rocha total)
de 45 amostras
de rochas
órficas do Grupo Açungui,
e rochas granltisocladas.
s resultados
demonstram
que a grande maioestas rochas formou-se no clnturAo orogenéti~
aralba,
entre 450 e 650 m.a. atrás. A esta
de geotectônica
pertenceriam
também muitas
s gnáisslcas anteriormente
julgadas muito an(Arqueano),
que seriam na verdade as equies metamorfoseadas
em grau mais elevado
chas epizonais do Grupo Açungul.
Algumas

I

inações que resultaram mais antigas (cêrca

de 1
ment,

m.a.) indicariam
regiões do antigo embasaque allorariam
nos núcleos dos anticlin6rios.
resultados
sugerem a seguinte
seqüência
evolu iva para o Grupo Açungui:
l'
Entre 600 e 650 m.a.
atrás, metamorfismo
'nclpal e formação de granitos slntectõnlcos.
A se Imentação no geossincllnal
iniciou-se anterlor_
ment.

-

(2

Formação
de granito
2 cêrca de 590 m.a., e granitos
500 e 580 m.a. atrás.
Levantamento
epirogen
3
tanhosa, em certas regiões até

tardltectÔnlcos
há
postectônicos
entre

-

tico da cadela mon50 m.a. atrás,

INTRODU~AO
1!:ste trabalho,
fruto da cooperaçã"o entre
o Instituto
Agronômico
de
mPinas e o CenI

tro de Pesquisas Ge9cronoló 'cas, visa a contribuir para o esclareciment I da geologia précambriana do Estado de S 0 Paulo.
Apresenta estudo geocronológico, pelo método potássio-argõnio, realizado em rochas <to «Grupo Açungui» ou «Grupo S~ 1 Roque», como é
também denominado no Est~do de São Paulo.
Estas rochas fazem parte de unidade geocronológica e geotectônica maiJ ampla: o cinturão orogenético Paraiba
(denominação proposta por Ebert, 1962), que ocorre ao longo
da costa oriental da Améric do Sul desde o
sul do Estado da Ba.hia até
Uruguay.
Para
êste cinttirão orogenético, d terminações preliminares de idades Rb-Sr
K-Ar (Cordani
et a.l, 1967) situaram-se entt'e 450 e 650 milhões de anos. .No entanto ds dados sômente
possuiam caráter de reCOnh+imento, visando
a delimitação da unidade geocronológica,
e
careciam de interpretação
adequada no tocante à sucessão dos event~s geológicos.
Nesta pesquisa os aut es procuraram
tentativamente
estabelecer
uma seqüência
evolutiva para os fenômenos que envolveram
.
o Grupo Açungui, buscando terpretar os I'esultados de análises pOtássiq-argôniO efetuadas em suas rochas.
Deve-se assinalar que
determinações
por êste mét1do tem as me-

~

iJ

J

(1) Do Departamento
(2)

de petroltgia
da Faculdade
de Filosofia,
Ciências e Let as da Universidade de São Paulo.
Do Serviço de FotolnteI1>r
ação do Instituto
AgronÕmlco de Campinas.
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lhores condições de representarem
idades
geológicas signifi ativas quando efetuadas em
amostras coletad
em regiões que sofreram
baixo grau de m tamorfismo, como acontece
justamente
para a maior parte do Grupo
Açungui.
Os autores d sejam expressar seus agradecimentos aos c legas K. Kawashita, Y. Hasui e V. A. V. G rardi e aos técnicos C. Comerlatti, C. dos antos e M. Paccuolo, pela
ajuda prestada d rante o desenvolvimento dos
trabalhos.
Um d s autores (I.B.) participou
da pesquisa medi nte autorização do Diretor
do Instituto A onômico de Campinas, Dr.
J. E. de Paiva
etto.
O CPG recebe apoio
financeiro do Con elho Nacional de Pesquisas.
~NTESE
D S CONHECndENTOS
GEOLóGICO
SOBRE O GRUPO
AÇUNGU , EM SAO PAULO
O mapa da ig. 1 foi preparado para dai
uma idéia da dis 'buição das principais unidades litológicas
a região que foi amostra<ijl.
para êste trabal o. Foi compilado a partir
de mapas publica os (IGG, 1963; Marini et aJ.,
1967; Coutinho,
953; Melfi et aI., 1965), de
trabalhos ainda néditos, colocados à disposição pelos autor s (Coutinho, inédito; Ellert,
1964; Hennies et aI., no prelo; Melfi e Bittencourt, 1962;
ernick, 1967). Foram ainda
efetuadas algum s complementaçães
derivadas de observaç s efetuadas pelos autores.
A figura m stra que grande parte da
área é constitui
por metassedimentos
de
baixo grau de
etamorfismo,
associados a
inúmeras
intrus s de natureza
granitica.
Trata-se essencia mente de metassedimentos
peliticos, varian o entre filitos (e/ou metassiltitos)
e mi axistos.
Existe passagem
gradual entre os tipos litológicos, com o aumento do grau d ~etamorfismo,
de um modo geral, de oes e para leste (Melfi et aI.,
1965).
Intercalados
nestes metassedimentos
de
origem pelitica
parecem seqüências carbonáticas (calcário , dolomitos e calcoxistos) e
subordinadament
outros tipos litológicos, tais
como quartzitos,
meta-arenitos,
metaconglomerados, anfiboli os e algumas ocorrências de
paragnaisses.
Vários comp exos graniticos foram assinalados na figur , intrusivos nesta seqüência
metamórfica.
Q ase todos se dispõem alongados segundo a direção NE-SW, que é também a direção
referencial
das estruturas
dos metassedime tos. Os diferentes complexos apresentam
ipos litológicos caracteristi-

-
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cos, variando geralmente
entre granito
granodioritos,
com texturas
equigranuI
ou porfiróides e estruturas muitas vêzes or
tadas.
Grandes variações petrográficas
dem ocorrer freqüentemente
dentro de
mesmo maciço granitico.
Na mesma Figura 1 foi delimitada
unidade que os autores denominaram
g
ricamente de «Complexo migmatitico
in
renciado».
Refere-se às rochas de grau
metamorfismo mais elevado que ocorrem
Serra do Mar, ao longo da rodovia BR
a SW de J acupiranga, e em tôda a re
setentrional
do Estado de São Paulo.
ta-se de gnaisses e migmatitos
de dive
naturezas,
que apresentam
intercalações
quartzitos e micaxistos, e estão intimam
associados a rochas graniticas com as q
apresentam transições completas.
Desta
dade sõmente foram destacados
os co
graniticos circunscritos, já conhecidos n
teratura
especializada.
Tôdasestas
ro
eram
consideradas
tradicionalmente
c
«Arqueana~», constituindo o embasamento
ra os metassedimentos
epizonais do G
São Roque-Açungui.
No entanto, nunca
assinalada uma nítida discordância entr
dois complexos geológicos.
Em alguns c
(Melfi et aI, 1965) foi verificada trans
completa; em outros (Fuck et aJ, 196
foram observados sômente contatos de fa
mento.
Tal situação permitiu a Melfi e
(1965) aventara
hipótese de que grande
te das rochas gnáissicas aqui incluidas
«Complexo migmatitico
indiferenciado»
riam os equivalentes dos metassedimento
«Grupo Açungui», depositadas originalm
no mesmo geossinclinal, mas afetadas
condições ambientais mais enérgicas dur
as fases de metamorfismo.
Para simplificar o esquema geológico,
foram assinalados no mapa os grandes fa
mentos, muitos observados
no campo,
ocorrem em tôda a região, e tampouc
rochas basálticas e alcalinas pós-pale0z6'
Ainda na mesma Fig. 1 foi demar
o limite ocidental das rochas ,sedimen
da Bacia do Paraná, formadas a parti
Devoniano e depositadas
diretamente
s
um embasamento
constituído por roc
Grupo Açungui.
Foram assinaladas tam
as maiores áreas de ocorrência de sedime
cenozóicos sôbre o cinturão metamórfico,
mo é o caso da Bacia de São Paulo, p
da Bacia de Taubaté, dos sedimentos da
mcie costeira e das calhas do rio Ribeir
Iguape e seus principais afluentes.,
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EXPERIMENTAIS

A técnica
empregada
para o método K-Ar
no laboratório
do Centro
de Pesquisas
Geocronológicas
foi descrita
por Amaral
et ai
(1966).
As determinações
foram -executadas
de preferência
em minerais
separados:
micas,
anfibólios,
e feldspatos
em alguns casos.
SÓmente três foram efetuadas
em rocha total.
As análises de potássio foram levadas a efeito
segundo
o método proposto
por Brannock
e
Berthold
(1949), com pequenas
modificações,
tendo
sido empregado
fotômetro
de chama
Baird Atomic,
com padr;io
interno
de litio.
Alíquotas
com 0,2-0,3 g de material
foram
fundidas
por intermédio
de forno de indução
em sistema de ultra-alto
vácuo.
Ao gás libertado foi adicionada
alíquota
de Ar38 para
análise por diluição isotópica.
A mistura
dos
isótopos
de argônio,
purificada
por meio de
fornos de Ti e de Cu-CuO, foi analisada
em
espectrômetro
de massa tipo Reynolds
(Reynolds, 1966), pelo método estático.
As constantes
empregadas
para os cálculos
foram:
ÀfJ = O530 X 10-9 anos-1
ÀfJ = O 585 X 10-10 anos-1
% atom. de K40 em K=
0,0119
A precisão
analítica
do método
situa-se
ao redor de 3% (Amaral
et aI., 1966), para
determinações
normais.
Tal valor é aplicável
para quase tôdas as determinações
efetuadas
para esta pesquisa.
:&:rro experimental
maior,
no entanto,
pode ocorrer em alguns casos, em
que o teor de potássio
do mineral
é excessivamente
baixo,
ou as análises
d.:! argônio
apresentam
alguma
irregularidade
no registro espectrométrico,
como alta percentagem
relativa
de argônio
atmosférico.
Para tôdas
as análises
foi efetuada
uma estimativa
do
êrro exp2rimental
envolvido,
que consta. da
Tabela 1.
VALOR INTERPRETATIVO
DOS RESULTADOS
Como tôdas as determinações
foram efetuadas
pelo método K-Ar, torna-se
oportuno
acentuar
a significação
de um resultado
desta
natureza.
:&:sabido que o argônio, gás inerte, não é
comumente
incorporado
na estrutura
dos minerais na época de sua' formação,
sendo produzido tão sómente pela desintegração
do isótopo 40 do potássio.
Não possuindo
ligação
de qualquer
natureza
com os átomos vizinhos,
o argônio
tende a escapar
do sistema,
por
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difusão através do reticulo espacial do mineral
no qual se encontra,
A temperatura
auxilia
a sua fuga, e sómente quando o sistema é
resfriado além de certo limite é que surgem
condições para tornar desprezivel a velocidade do mecanismo de difusão, permitindo a
retenção do argônio pelo mineral.
:&:ste limite varia de mineral para mineral, sendo da
ordem de 2OO.C para 'micas, e mais elevado
para hornblenda.s, minerais
que são- atualmente eJ1carados como os mais favoráveis para determinaçõ~s K~Ar geológicamente significa tivas.
(Hart. 1961; Aldrich et aI., 1965).
De um modo geral 0l! feldspatos,
especialmente os potássicos, são considerados desfavoráveis, pois permitem escape continuo de
argônio, mesmo a baixas temperaturas,
da
ordem de algumas dezenas de graus.
Verificou-se também que o tamanho dos minerais
tem grande influência no escape de argônio,
sendo menor a difusão quanto maior o cristal.
Minerais de pegmatitos, por exemplo, tendem
a indicar idades reais, próximas da época da
cristalização.
Assim, uma idade aparente obtida pelo
método K-Ar corresponde quase sempre a
uma idade minima para o último evento ternal sofrido pelo sistema.
Poderá
ser próxima da época de um acontecimento
geológico significativo
(intrusão, fase de metamorfismo), desde que o resfriamento
do sistema tenha acontecido de maneira rápida.
.No entanto, mais comumente,
corresponde
apenas a um estágio durante o levantamento
epirogenético regional de uma cadeia montanhosa, no qual, devido ao resfriamento, cessa
a difusão de argônio da fase mineral.
:&:por
êste motivo que as idades K-Ar tendem a indicar valôres que podem situar-se até 100 ou
200 milhões de anos após um episódio principal de cristalização metamórfica.
:&: intuitivo, portanto,
que as melhores
oportunidades
de serem obtidas idades aparentes próximas das épocas reais de eventos
geológicos (idades de intrusão ou idades de
evento metamórfico)
serão aquelas em que
tenha decorrido o menor tempo possivel entre
a formação do mineral e o tempo em que o
mesmo se tornou um sistema fechado em relação ao argônio.
Tal situação poderá ser
esperada em amostras de:
1 - Rochas metamórficas de baixo grau,
cujos minerais
foram formados
a baixas
temperaturas,
já próximas dos limites para
o aprisionamento
do argônio;
2 - Granitos
intrusivos
em epizona,
cujos minerais podem ter-se formado em tem-
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peraturas elevadas, mas o resfriamento
produziu-se de modo relativamente
rápidCl" em
virtude da baixa temperatura
ambiental;
3 - Rochas hipoabissais,
pelo mesmo
motivo;
formados em tempera4 - Pegmatitos,
turas relativamente
baixas, e com cristais
grandes que dificultam o 'processo de difusão
de argônio;
5 - Rochas contendo aniiból1os, minerais que possuem. excelente retentividade para argônio, mesmo em altas temperaturas.
A amostragem
efetuada para êste trabalho procurou rochas que satisfizessem
os
critérios enunciados acima, tendo sido escolhidos metassedimentos
contendo preferencialmente anfibóUos, granitos intrusivos no Grupo Açungui, dois pegmatitos e uma rocha de
dique. Foram também datados minerais de
diversas amostras de rochas pertencentes ao
«Complexo migmatltico»
numa tentativa
de
descobrir núcleos de embasamento no cinturão
metamórfico.
RESULTADOS

E DlSCUSSAO

Para esta pesquisa foram executadas 54
análises em 45' amostras.
Os dados anaUticos
completos constam da Tabela I. A localização
das amostras foi incluída na Fig. 1, e breve
descrição de cada uma pode ser encontrada
no apêndice.
Com exceção de 2 resultados próximos a
1.400 m.a., todos os outros situam-se no interior, ou próximos dos limites do intervalo
assinalado por Cordani et ai (no prelo), caracteristico
para determinações
de idade em
rochas do cinturão orogenético Paralba.
A
êste cinturão pertenceriam pois as rochas do
Grupo Açungui s. s., assim como boa parte
dos gnalsses analisados, - do «Complexo migmatitico indiferenciado»,
o que parece comprovar SUa associação a êste grande ciclo
metamórfico
de fim do pI'é-cambriano,
conforme aventaram Melfi et al (1965).
Idades significativas são apresentadas por
vários anfibóUos (amostras
EW-V, EW-IT,
CG-JA-28 'e SR-143) ao redor de 65() m.a.
Como um valor semelhante é também verificado pelo método Rb-Sr em rocha total nas
rochas granUicas de Mogi das Cruzes (Vandoros e Franco, 1966), e em rochas do «Complexo migmatltico indiferenciado~ do munidpio de São Paulo (Coutinho, inédito) os autores julgam ser esta época wna das mais
importantes dentro de evolução metamórfica
do geossinclinal,
provàvelmente
referente à
própria formação de minerais durante uma
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das principais fases do metámorfismo.
1!:
provável que esta seja também uma importante época, de formação de granitos sintectônicos, como parecem atestar' as citadas determinações Rb-Sr em rocha total e as idades
próximas a 600 m. a. de minerais dos complexos graníticos da Ilha do Cardoso e do Alto
Turvo.
A mesma idade aparente
de cêrca de
650 m.a. é apresentada
por duas amostras
de lepidol1ta de pegmatitos
de Perus.
Em
vista da concordância dos resultados, é posslvel que esta idade represente
a cristalização dos minerais, e portanto de formação
dos pegmatitos.
Os pegmatitos de Perus tem
sido relacionados ao grande batolito granítico da Cantareira(Cordani
et aI, 1961;. Hasui, 1963); se isto fôr comprovado, sua idade
deveria estar próxima da do corpo granitico,
que foi considerado sintectônico
por Ellert
(1964). Outras significações teriam então os
resultados obtidos em micas prov-enientes de
amostras
dêste batolito, que apresentaram
idades aparentes de cêrca de 500 m.a.
A
interpretação dI!: época de formação dêste corpo granítico é ulteriormente complicada pelos
resultados
obtidos nas amostras
CG-JA-17,
CG-JA-31 e CG-JA-15 (ao redor de 540 m.a.),
provenientes
de corpo anfiboUtico estudado
por Gomes (1962) em contato direto com o
granito, e tiradas pelo menos duas delas das
imediações do contato. :t: muito provável que
o resultado indicado esteja relacionado com
importante evento dentro da evolução geológica do granito. Do mesmo corpo aniibólico,
mas de posição distante do contato com o
granito, provém a amostra CG-JA-28, cujo
resultado, de 650 m.a. parece estar relacionado com a principal fase de metamorfismo
do cinturão, como já foi comentado. Sômente
determinações auxiliares por outros métodos
poderão contribuir para a elucidação da história geológica do Granito Cantareira.
O granito do Morro do Tico-Tico apresentou idades concordantes de suas micas ao
redor de 590 m. a., o que sugere tratar-se de
dado significativo,
talvez próximo da' época
da formação.
Segundo Penalva e Hasui (inédito), êste granito tem tôdas as caracterfsticas de tarditectônico, o que estaria. de acôrdo com a datação indicada.
Idade aparente
semelhante é indicada. pelas micas das rochas
das proximidades de Mogi-Mirim, que poderiam também pertencer à fase tarditectônica.
Sem levar em conta as análises efetuadas
em feldspatos potássicos, e aquela no aniibolito de Ipanema, cuja idade aparente não
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pôde ser calculada, em virtude do teor de
- NOs já citados exemplos das biotitas
potássio extremamente
baixo, as determinade Itapirapuã, e do Granito Cantareira.
ções restantes
referem-se
essencialmente
a
- Na região de Amparo, onde a idade
micas (principalmente
biotitas)
de rochas
primária das rochas é de 650 m. a., mas a.
graniticas diversas.
Como foI mencionado no
biotita EW-Id forneceu idade de 500 m.a.
capítulo anterior, significam idades minimas
- Na região de Mogi das Cruzes, onde
para o último efeito térmico sofrido pelo sisa
idade
primária do granito determinado pelo
tema e somente estarão próximas da idade
método Rb-Sr em rocha total é de 620 m. a.
real quando o resfriamento
tiver acontecido
(Vandoros e Franco 1966), mas as micas inràpidamente.
Isto pode ter acontecido em
dicam resultados concordantes por volta de
alguns casos de granitos nitidamente
pós460 m.a.
tectônicos e intrusivos nas z-onas mais elevadas do cinturão orogenético, como parece
- No epidiorito de Penhinha, cuja idade
mínima parece ter sido de cêrca de 1400m.a.
ter sido o caso do granito de Itu (idades
(determinação
em plagioclásio) e cuja bioticoncordantes em micas perto de 560 m. a. ),
ta
forneceu
idade
de 530 m. a .
o de ltaoca (perto de 500 m.a.), e o do maciço Guaraú (também próximo de 500 m.a.).
As duas idades aparentes próximas de
Resultado adicionà.I obtido em biotita de ou1.400 m.a. são consideradas pelos presentes
tra amostra do maciço granítico do Guarauú
autores éomo referentes a rochas do embasa(3/2012) é ínvalidado pela presença de granmento do geossinclinal, que aflorariam em núde quantidade de clorita.
cleos de anticlinórios, e indicariam idades míO batolito granítico que envolve a região
nimas para eventos geológicos pertencentes a
de ltapirapuã
estende-se para SW até desaciclos orogenéticos anteriores ao que deu oriparecer sob os sedimentos da Bacia do Pagem ao cinturão Paraiba. Uma delas foi regisraná, na região de Três Córregos. ~ste enortrada em anfibóllo, e merece confiança visto
me batolito foi denominado por Fuck (1966)
que até agora não se registrou na literatura
e Muratori (1966) «Granito Três Córregos:.,
algum caso de argônio primário nestes minee sua idade foi determinada em cêrca de 605 rais. Isto é também verdade para plagioclásios,
m; a. no laooratório de Cambridge (Inglaterembora não haja para êsses minerais cadasra), pelo método K-Ar. (Salamuni e Bigareltro tão amplo como para o caso de anfiIa, 1967).
~ considerado por Fuck et aI . bólios.
(1967-A) granito tardi ou pós-tectônico.
As~ necessário assinalar que nas regiões de
sim, a análise K-Â:r da biotita da amostra corochas migmatiticas
é extremamente
difícil
letada nas proximidades da vila de ltapirapelos levantamentos
geológicos normais idenpuã (CG-IT-26) indicaria idade aparentementificar regiões correspondentes
ao embasate mais nova, relacionada. com eventos posmento antigo, especialmente quando estas foteriores à formação da rocha.
No entanto,
ram também afetadas pela migmatização
recomo o enorme complexo granitico não se engional. Seria também virtualmente
impossícontra ainda estudado minuciosamente, não se
vel descobri-Ias somente através de determipode excluir a hipótese de ser formado por
nações K-Ar em micas, visto que êstes mivárias intrusÕés, originadas em épocas difenerais
são fàcilmente
«rejuvenescidos»
e
rentes. ~ possível que a idade aparente (500
acusariam idades aparentes relativas ao ciclo
m.a.) do dique de granito pórfiro de J. Egímais nôvo.
dio (Campinas) também signifique a idade de
O caso do epidiorito de Penhinha é exceintrusão,
embora a rocha contenha grande
lente
para ilustrar êste conceito, visto que
proporção de feldspato, mineral inconveniente
aparentemente
seu plagioclásio teve condições
para dataçÕés K-Ar.
de reter argônio (no mfnimo parcialmente),
enquanto que sua biotita foi completamente
As micas da região de Campinas, de Itu,
rejuvenescida,
indicando idade aparente
do
de Amparo, de Mogi das Cruzes, de Ribeirão
Pires, de Salto de Pirapora, de Registro, de
ciclo mais nôvo.
Biguá, o filito das proximidades de Ribeira
Tendo em vista esta possibilidade é nee as mencionadas amostras de Itapirapuã
e cessário assinalar que não pode ser excluída
do Granito Cantareira
indicariam, resultados
a hipótese
de que algumas
das idades
aparentemente
não ligados a nenhum evento
obtidas neste trabalho
em micas sejam
geológico definido, e tão somente ao levanna verdade «rejuvenescidas».
Somente detertamento epirogenético da região. Disto se tem
minações por intermédio de outros métodos
evidências em alguns casos:
poderão esclarecer definitivamente
a questão.

U. G. CORDANI

e I. BITTENCOURT

A idade aparente
de 690 m. a. encontrada para a biotita
da amostra
IG-330, e que
foge ao padrão normal, poderia significar
uma
perda parci!ll' de argônio
por parte do mineral durante
o ciclo orogenético
Paraiba.
Esta
rocha
pertenceria
também,
ao embasamento
do geossinclinal.
Tal fenômeno
poderia
ter
acontecido
também
com a biotita
analisada
no laboratório
de Cambridge
(Inglaterra)
referida por Salamuni
e Bigarella
(1967), que
apresentou
idade aparente
de cêrca de 780
m . a.. Esta biotita provém de rocha gnáissica da Formação
Setuva,
situada
por aqueles
autore& estratigràficamente
abaixo das demais
formações
do Grupo Açungui
e delas separada por discordância
angular
observada
no
campo,
fato confirmado
posteriormente
por
Marini
et ai (1967).
Os presentes
autores
aventam
a hipótese
da assim definida
«Formação Setuva» constituir
na verdade uma região de embasamento
do geossinclinal,
afIorante no núcleo de amploanticlinório.

CONCLUSOES
Embora
ainda se 'trate de considerações
preliminares,
e sujeitas
a modificações
a medida que novos dados geocronológicos
forem
adicionados,
diversas
conclusões
puderam
ser
tiradas,
com base essencialmente
nas determinações
potássio-argônio.
1 - Os metassedimentos
do Grupo Açungui, bem como grande parte das rochas gnáis-
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sicas e migmatiticas
antigamente
consideradas
«Arqueanas»
pertencem
ao cinturão
orogenético Paraíba,
caracterizado
por eventos
geológicos que tiveram lugar entre 450 e 650 m. a.,
atrás.
Evidentemente,
a sedimentação
original do geossinclinal
iniciou-se
antes de 650
m.a., mas ainda no pré-cambriano
superior.
dêste geossinclinal,
2 - O embasamento
constituído
por
rochas
crustais
(síálicas),
afIora
em núcleos
de grandes
anticlinórios.
Apresenta
idade aparente
mínima próxima
de
1400 m.a.
principal
parece
3 - A fase orogenética
ter acontecido
entre 600 e 650 m.a.,
devendo
ser desta época a intrusão
dos granitos
sintectônicos.
tarditectônicos
apre4 - Alguns granitos
sentam
idade próxima
a 590 m.a.
Granitos
pós-tectônicos
formaram-se
possivelmente
em
diversos
períodos
entre 500 e 580 m. a.
1!:
possível
que alguns granitos
com caracteres
sintectônicos
ou tarditectônicos
também tivessem sido formados
neste intervalo
de tempo,
marcando
diversas
fases ou episódios
orogenéticos.
5 - A fase final de levantamento
epirogenético
da cadeia
montanhosa
resultante
do cinturão
orogenético
variou de região para região;
em, certas
áreas
teve lugar
até
cêrca de 200 m. a. após a fase principal
de
metamorfismo,
como atestam
as determinações. concordantes
e próximas
de 450 m. a. aa
região de Mogi das Cruzes.

APf1NDICE
DESCRIÇÃO

1

624-31

SUCINTA

DAS

AMOSTRAS

ANALISADAS

BIOTITA
SIENITO,
intrusivo
no Complexo
migmatítico
indiferenciado
Estrada
Mogi Guaçu-Pinhal,
cêrca de 10 km, ao norte de Mogi Guaçu - SP
hipidiomórfica
granular
milimétrica.
Predominância
- Te'xtura
de feldspato
potássico;
grande quantidade
de biotita.
Aparecem
também
quartzo,
plagioclásio
e acessórios.

-

2

3/292

3

EW-Id

-

GRANITO,
intrusivo
(?)
no Complexo
mlgmatítico
indiferenciado
Ponte sôbre o rio Jaguarl-Estrada
Campinas-Mogl
Mirim - SP - Textura hlpidiomórfica
granular
milimétrica.
Apresenta
microclinio,
quartzo,
plagioclásio,
biotita
e acessórios.
GRANADA-BIOTITA

XISTO,

do Complexo

migmatítico

indiferenciado

-

Estrada Pedreira-Arcadas,
junto ao desvio para Santo Antônio da Posse - SP - Textura lepidoblástica, granulação milimétrica.
Predominância de biotita, seguida de quartzo, granada e pequena quantidade de
hornblenda.

i
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4

EW-Vd

ANFmOLITO,
do Complexo migmaUtico indiferenciado - Estrada Ame vesparo-Arcadas.
1,5 km de Arcadas - SP - Textura granoblástica
Ugios de granular pré-metamórfica.
Granulação sub-mi1i!llétrica.
Predominância de hornblenda, seguida de plagioclási:>. Quantidades menores de quartzo, titanita e ilmenita.

5

EW-lId

ANFmOLITO,
do Complexo
migmaUtico
Amparo
depósito da Prefeitura
local
EW-Vd.

6

. IQ-D-1

7

IG-A-39

IQ-GE-38

-

indiferenciado
Semelhante

- SP -

-

Cidade
de
à amostra

GRANODIORITO, do Complexo granitico de Morungaba - Arredores de
Souzas, Campinas - SP - Textura hipidiomórflca granular milimétrica.
Predominância
de plagioclásio, seguido por quartzo, ortoclásio e biotita.
Aparece também pequena quantidade de hornblenda.
DIORITO PORFIRO, dique intrusivo no Complexo migmatitico indiferenciado - Arredores de Joaquim Egidio, Campinas SP - Textura porfinUca, granulação sub-milimétrica
com fenocristais milimétricos de plagioclásio e quartzo. Massa fundamental
de plagioclásio e subordinadamente biotita e opacos.

-

GRANI'I'O,
Joaquim
métrica.
gioclásio,

-

do Complexo granitico
de Morungaba
Arredores
Egidio, Campinas
SP
Textura
hipidlomórfica
granular
Predominância
de feldspato
potássico,
seguido por quartzo,
biotita e acessórios.

-

-

de
milipla-

IG-GP-38

GRANITO
PORFIRO,
dique Intrusivo
no Complexo
migmatitico
indiferenciado - Arredores
de Joaquim Egidio, Campinas - SP - Textura
porfiritica,
granulação
sub-m1limétrica,
com fenocristais
milimétricos
de
microcllnio
e quartzo,
em massa fundamental
dos mesmos minerais,
além
de pequenas
quantidades
de plagioclásio,
biotita,
hornblenda
e titanita.

8

IG.4/4/66

GRANITO,
Municipio

9

IG-GE-25

GRANITO, do Complexo graniUco de Morungaba - Ao longo da estrada
que liga Valinhos a Joaquim Egidio, Município de Vallnhos SP - Textura hipldiomórfica
granular submilimétrica
a millmétrlca.
Apresenta
microclinio, quartzo, plagioclásio, biotita e acessórios.

10

IG-SR-143

ANFIBOLITO, do Complexo migmaUtico indiferenciado - Bairro do Jacaré entre Jundiai e Itú SP - Textura nematoblástica;
granulação milimétrica. Constituido essencialmente de hornblenda e plagioclásio. Aparecem subordinadamente
diopsidio e quartzo.

11

624-5

GRANITO,
do Maciço de Itú
Arredores
tura hipidiomórfica
granular
millmétrica.
feldspato
potássico,
quartzo
e plagioclásio,
biotita.

do Complexo
de Campinas

granitico

-SP -

-

Serra das Cabras,
de Morungaba
Semelhante
à amostra
IG-GE-38.

-

-

-

Arredores

-

da cidade de Itú SP Constituido
principalmente
com pequena
quantidade

Tex-

da cidade de Itú, SP -

Se-

de
de'

12

JCM-3/1760.

GRANITO, do. Maciço de Itú melhante à amostra 624-5.

13

JTS-l

GRANITO, do Maciço do Tico-Tico - Pedreira Anftanguera - Proximidades do km 30 da Rodovia São Paulo-Campinas - SP - Textura hipidiomórfica granular milimétrica.
Apresenta feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, muscovita, biotita e acessórios.

14

JTS-21-1

PEGMATITO, intrusivo no Grupo São Roque s.s.
de microclinio,
rus - SP - Cristais centimétricas
dolita e turmalina.

------

- Arredores de Pealbita, quartzo, lepi-

~
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Arredores

de Pe-

UC-1a

PEGMATITO, intrusivo
rus - SP - Semelhante

CG-JA-17

ANFIBOLITO, do Grupo São Roque s. s. - Próximo a Vila Clarice, Jaraguá - SP - Textura granoblástica
centimétrica.
Predominância
de
hornblenda seguida de plagioclásio. Aparecem subordinadamente
quartzo,
epidoto, titanita e opacos.

CG-JA-31

ANFmOLITO,
do Grupo São Roque s.s. - Próximo a Vila Clarice, Jaraguá - SP - Textura xistosa, granular
sub-milimétrica.
Constituido
essencialmente de hornblenda e plagioclásio. Aparecem subordinadamente
quartzo, epidoto, titan!ta, apatita e opacos.

CG-JA-15

ANFIBOLITO.. do Grupo São Roque s.s. - Próximo a Vila Clarice, Jaraguá - SP - Semelhante à amostra CG-JA-17, granulação mil!métrica.

CG-JA-28

ANFIBOLITO,
raguá - SP -

RE-143

no Grupo São Roque s.s.
à amostra JTS-21-1.
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do Grupo São Roque s. s. - Próximo
Semelhante à amostra CG-JA-31.

a Vila Clarice, Ja-

-

GRANITO, do Maciço de Mairiporã

-

A NW da cidade de Mairiporã
SP
Textura
porfiróide,
com cristais
de microclinio
de granulação
centimétrica.
Massa fundamental
faneritica
milimétrica,
com microclinio,
plagioclásio,
quartzo,
biotita
e acessórios.

17

18

19

UC-3a

JTS-50-5

AD-GR-IX

21

porfiróide
com cristais
centimétricos
- Textura
massa
fundamental
de granulação
milimétrica
de
plagioclásio,
biotita
e acessórios.

-

JTS-50-1a

PEGMA TlTO, intrúsivo
SP
em São Roque
albita.

3/1877

do Complexo migmatitico
indiferenc!ado
Araçoiaba
da
Semelhante
à amostra. CG-JA-31,
granulação
ainda mais

-

-

GRANITO,

-

- SP

ANFmOLlTO,
Serra
SP fina.

Pirapora
22

-

-

AD-174A

JB-2

-

ADAMELITO,
do Maciço da Cantareira
Pedreira Lausanne Paulista,
cidade de São Paulo
Semelhante
à amostra
UC-3a, com maior quantidade de biotita.
( ?) no Complexo
migmatitico
indiferenciado
GRANlTO,
intrusivo
Araçoiaba
da Serra
de microclinio
em
quartzo,
microclinio,

20

-

-

ADAMELlTO,
do Maciço da Cantareira
Sul de Mairiporã
SP
Textura
porfiróide
com cristais
centimétricos
de microclinio
em massa
fund!l-ffientaI
feneritica
milimétrica
de plagioclásio,
quartzo,
microclinio,
b!otita e acessórios.

no Granito

-

Cristais

intrusivo
no Grupo Açungui
à amostra
- Semelhante

- SP

GRANITO,

intrusivo

de - SP -

Semelhante

no

Grupo

à amostra

-

de São Roque

centimétricos

Açungui

Pedreira

de quartzo,

s.s. - Arredores
AD::aR-IX.
s. s.

AD-GR-IX.

-

Arredores

São Roque

microclinio
de Salto
de

e
de

Pieda-

23

T6-65

EPIDIORITO.
do Complexo
migmatitico
indiferenciado
Ar- Penhinha.
redores da cidade de São Paulo
SP
Textura hitergranular
da massa
fundamental
com clino e ortopiroxênio
cristalizados
independentemente.
Plagioclásios
zonados (antigos fenocristais),
biotita e acessórios.

24

3/1777

ADAMELITO,
do Maciço granitico
de Mauá - Arredores
de Ribeirão
Pires
SP - Textura
porfiritica.
fenocristais
centimétricos
de microclinio em massa fundamental
milimétrica
composta
de plagioclásio,
quartzo,
microclinio,
biotita, muscovita
e acessórios.
( ?) no Complexo
migmatitico
indiferenciado
GRANITO,
intrusivo

25

PV -4-MC

- -

-

-

-

Taiaçupeb&,
S de Mogi das Cruzes
SP - Textura
hipidiomórfica
granular milimétrica.
Predominância
de feldspatos:
microclinio
e plagioclásio.
Subordinadamente
aparecem
quartzo.
muscovita,
biotita
e acessórios.

232
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IG-150

intrusivo

(?)

DE GEOLOGIA

no Complexo migmatitico
indiferenciado
- TaTextura
hipidiomórfica
granular
millmétrica
com alguns
cristais
maiores
que 1 cm. Predomina
feldspato
potássico;
aparecem
também
plagioclásio,
quartzo
e acessórios.

panhaú,

27
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Mogi das Cruzes

- SP -

GRANITO, intrusivo no Grupo Açungui s.s.
km 232 - Semelhante à amostra AD-GR-IX.
ADAMELITO,

intrusivo

no Complexo

São Miguel-Registro,

-

migmatitico

indiferenciado

(?)

-

'Km 150 da Rodovia São Paulo-Curitiba - SP - Textura hipidiomórfica,
granular milimétrica.
Predominam' microclínio, plagioclásio e quartzo.
Aparecem subordinadamente
biotita, hornblenda e acessórios.
29

IG-BIG

( ?)
MARMORE,
do Complexo
migmatitico
indiferenciado
Arredores
granulação milimétrica.
Consde Biguá
SP - Textura granoblástica,
tituído
essencialmente
de calcita,
aparecendo
também
flogopita,
diopsídio e tremolita.

30

CG-IT-26

GRANITO,
do Complexo
granitico
Três Córregos
Margem esquerda
do rio Itapirapuã
próximo
da confluência
com o rio Ribeira
de Iguape,
Itapirapuã
SP
Textura
pOrfiróide
com cristais
centimétricos
de microcUhio, quartzo, biotita, hornblenda
e acessórios.

-

-

-

-

31

ED-PQ-47

FlLITO,

-

do Grupo

Açungui

-

Rib. do Rocha -

SW de Ribeira - Pr -

Textura lepidoblástica,
granular submilimétrica.
Constituído essencialmente de sericita e quartzo. Subordinadamente
aparecem grafita, rutilo,
apatita e magnetita.
32

ED-RIB

ADAMELITO,
- Semelhante

intrusivo no Grupo Açungui à amostra UC-3a.

33

IG-269-B

MIGMATlTO,
do Complexo
migmatítico
indiferenciado
Km 269 da
Faixa
anfibolítica
de
gnaisse
fitado
Rodovia São Paulo-Curitiba
- SP Textura
granoblástica,
milimétrica.
Predominância
de anfibólio
verde, seguido
por plagioclásio,
quartzo,
anfibólio
prêto. Também
aparecem biotita,
clorita e epídoto.

Arredores

de Ribeira - SP

-

34

35

UC-3/2012

GRANITO, do Maciço do Guarau - Km 282 da Rodovia São Paulo-Curi.
tiba - SP - Textura hipidiomórfica, granular milimétrica.
Predomina
ortoclásio, subidiomorfo, seguido por quartzo, biotita parcialmente cloritizada, pequena quantidade de plagioclásio e acessórios.

IG-283

GRANITO,
do Maciço do Guarau
tiba - SP - Textura
hipidiomórfica
croclínio,
seguido por plagioclásio
e acessórios.

UC/3-2016

GRANITO,

do Maciço

-

do Alto-Turvo

Km 283 da Rodovia
granular
milimétrica.
e quartzo.
Aparecem

-

São Paulo-CuriPredomina
mÍtambém
biotita

Km 305 da Rodovia São Paulo-

-Curitiba - SP - Textura hipidiomórfica granular milimétrica. Apresenta
microclínio,
36

IG-330

plagioclásio,

GM-IC

biotita,

hornblenda

e acessórios.

BIOTlTA
DIABA.SIO,
intrusivo
no Complexo
migmatítico
indiferenciado
Textura
sub-ofítica,
graKm
330
da
Rodovia
São
Paulo-Curitiba
nulação
milimétrica.
Constituído
de plagioclásio,
piroxênio,
biotita
e
.

opacos.
37

quartzo,

-

ilha do
no Complexo migmatitico
indiferenciado
~Textura
hipidiomórfica
granular
milimétrica.
Predominância
de feldspato
potássico
seguido
de plagioclásio,
quartzo,
anfibólio,
biotita
e acessórios.

GRANITO,

Cardoso,

,8._

intrusivo

Cananéia

-SP

IU'.- "'l!'I

U. G. CORDANI

-

e I. BITTENCOURT

Determinações

de idade...

233

BIBLIOGRAFIA

ALDRICH,
L. T.; DAVIS, G. L. e JAMES,
H. L.
(1965)
AE:;es of minerais
from metamorphic
and igneous
rocks
near Iron Mountains,
Michigan
of Petrol..
V. 6, no 3, pp. 445- Journ.
473.
AMARAL,
G.; CORDANI,
U. G.; KAWASHITA,
K. e REYNOLDS,
J. H. (1966) - Potassium-argon
dates
of basaltic
rocks from Southern
Brasil
- Geoch. et Cosmo Acta, V." 30, pp.
159-189.
BRANNOCK,
W. e BERTHOLD,
S. (1949) - The
determination
of sodlum
anj potassium
in silicate rock's by flame photometer
- U. S. Geol.
Surv. Bull. no 992, pp. 1-14.

HART, S. R. (1961) - The use of hornblendes
and pyroxenes for K-Ar dating - .T. Geophys.
Res., 66, pp. 2995-3001.
HASUI. Y. (1963) - SObre os granitos turmaliniferos de Perus, São Paulo, S. P. - BoI. Soco
Bras. Geol., V. 12, nos 1 e 2, pp. 87-108.
HENNIES,
W. T.; HASUI,
Y. e PENALVA,
F.
(Inédito)
de Ta- O falhamento transcorrente
xaquara
- Anais do XXI Congresso da Soe.
Bras. de Geologia.
INSTITUTO
Mapa
Brasil

-

-

GEOGRÁFICO
E GEOLóGICO
geológico
- Estado de São
Escala 1:1.000.000.

(1963)
Paulo,

CORDANI, U. G.; MELCHER, G. C. e ALMEIDA,
MARINI, O. J.; TREIN, E. e FUCK, R. A. (1967)
F. F. M. de (1967) - Outline of the Precam- O Grupo Açungui no Estado do Para.ná
brian Geochronology of South America - (ABSBoI. Paran. de Geociênclas nos 23 a 25, pp. 43TRACT)- In "Geochronoiogy of Precambrian
104.
Stratified rocks"
Alberta University - Edmonton, Canadá.
MELFI, A. J. e BITTENCOURT, I. (1965) - Mapa
geológico do Municipio de Campinas - InstituCORDANI,
U. G.; ROCHA CAMPOS,
A. C.; DAto Agronômico de Campinas' (inédito).
VINO, A. e BJORNBERG, A. J. S. (1961) Geologia da região do Jaraguá
,S. P. - :&>1.
MELFI, A. J.; BITTENCOURT, I. e CORDANI, U.
Soco Bras. Geol.. V. 10, no 2, pp. 73-93.
fotogeológico de
G. (1965) - Reconhecimento
parte do Grupo Açung'ui
Bragantia, V. 24,
COUTINHO, J. M. V. (1953) - Petrologia da reno 34, pp. 447-474.
gUio de São Roque - Fac. Fi!. Ciências e Letras, USP, BoI. no 159, Mineralogia 11.
MURATORI, A.. (1966) - Nota explicativa da FOlha Geológica de Campo Largo - BoI. Univ.
COUTINHO, J. M. V. (inédito) - Petrologia do
F~d. Paraná - Inst. Geol., Geologia 21.
Pré-cambriano
em São Paulo e arredores.

-

-

-

ELLERT, R. (1964) - Geologia da região de Mairiporã - Tese apresentada ao concurso de Livre-Docêncla da Cadeira de Geologia da Fac.
Fil., Ciências e Letras da USP (inédito).
FUCK, R. A. (1966) - Nota explicativa da FOlha
Geológica de Quero-Quero - BoI. Univ. Fed.
Paraná, Inst. Geol., Geol. 19.
FUCK,

R. A.; MARINI,
O. J. e TREIN,
E. (1967A)
ao estudo
das rochas
graniti- Contribuição
cas do Estado
do' Paranã
BoI. Paran.
de
Geociências
nos 23 a 25, pp. 183-220.

FUCK,

R. A., TREIN,
E. e MARINI,
O. J. (1967B)
Geologia
e petrografia
dos migmatitos
do
Paraná
- BoI. Paran. de Geoeiênclas nos 23 a
25, pp. 5-42.

GOMES, C. de B. (1962) - Contribuição ao conhe'cimento dos anfibolitos da região do .Taraguá,
S. P. - BoI. Soco Bras. Geol., V. lI, no I,
pp. 57-78.

PENALVA, F. e HASUI, Y. (Inédito) - A intrusão granitica dos MOrros Grande e do Tico-Tico,
municipio de Caieiras, S. P.
REYNOLDS, J. H. (1956) - High sensitivity mass
spectrometer for noble gas analyses - Rev. Sei.
Instr., V. 27, pp. 928-934.
SALAMUNI,
R. e BIGARELLA,
.T. .T. (1967)
Contribuição
à, Geologia
do Grupo Açungui
BoI. Univ. Fed. Paraná,
Geologia
23.

VANDOROS, P. e FRANCO, R. R. (1966) - Determinações de idaje de granitos da região de
Mogi das Cruzes, São Paulo, pelos métodos
K-Ar e Rb-Sr - Anais Acad. Bras. Ciências,
V. 38, no 2, pp. 289-292.
WERNICK.
Amparo
Tese de
Ciências

E. (1967) - A geologia
da regiiOO de
(Leste
do Estado
de São Paulo)
doutoramento
apresentada
à Fac. Fil.
e Letras
de Rio Claro (inédito).

-

DETERMIN:AÇÕES DE IDADE POTÁSSIO-ARGôNIO
EM ROCHAS DA REGIÃO CENTRAL DA BAHIA
Por
F. J. TAVORA (1), U. G. CORDANI (2) e K. KAWASHITA (2)

ABSTRACT
Presented
herewith
are the resulta of 36 radiometric K/Ar analyses
of middle to late Precambrtan
and possibly
early
Paleozoic
rocks
from central
Bahia.
Slxteen
of these age detennlnations
were
made on rocks from the Gnelssic
Complex,
eleven
analyses
on rocks of the Boqulra
Unlt, seven analyses on rocka of or Intrusives
into the Quartzite
Unlt, and two analyses
on one sample of an eruptive rock body as80clated
with the Lavras
Grouy
that dlscordantly
overlles
the aforementioned
rock
unlts.
The
results
obtalned
show
a conslderable
spread
In ages, ranglng
from 390 to 3150 m. y . ,
which Indlcates
a complex
geologlc
hlstory.
Well
outlined
Is the western
reglon
belonging
to the
São Francisco
Cratomc
complex,
whlch has been a
stable area for at least 2000 m. y. - Age and geologlc data suggest
that the younger
rocks east of
thls area were affected
by two principal
tectonic
cycles following
the consolldatlon
of the São Francisco Craton - the Esplnhaço
cycle, from 1000 to
1400 m.y.
and the Carirtan
cycle from 450 to 650
These
apparent
age. groupings,
however,
m. y .
could be caused by a slgle tectonlc cycle (Caririan)
which caused partlal
to total escape of argon from
the older rocks.
The sediments
of the Caboclo Fonnatlon,
La.'
vras Group and Bambul
Group were deposlted
at
the end of Carirlan
folding
and a mlnimum
age
for these rocks of approxlmately
415 m.Y. is furnlshed
by eruPtlve
rocks assoclated
wlth the Lavras Group.

RESUMO
:mate trabalho
apresenta
os resultados
de 36
análises
radiométricas
pelo método
potásslo-argÔnlo, em rochas da região central da Bahia. Fol., detenninada
a idade de 16 rochas pertencentes
ao assim chamado
"Complexo
gnáisslco",
de 11 rochas da
Unidade
Boqulra,
ou nela Intrusivas,
de 7 rochas
da unidade
quartzltlca,
ou nela Intrusivas,
e de uma
eruptlva
(2 análises)
associada
aos sedimentos
do
Grupo Lavras,
os quals jazem discordantemente
sÔbre tôdas as unidades
anterlonnente
mencionadas.
O padrão
de resultados
encontrado
é altamente
discordante,
tendo sido encontradas
Idades aparen-

...-.

III l.fll'lI

'tes entre 390 m.a.
e 3.150 m.a..
1!:ste padrão
parece ser evidência
da história
geológica
multo complexa sofrida pela região em apreço;
assinala
nitidamente
a existência
de área
estável
desde pelo
menos 2000 m.a.
a oeste ("Craton
do São Francisco"), e área aparentemente
mais jovem na parte
,central e ortental
da área investigada.
As Idades
radlométricas
e os dados geológicos
sugerem
que
estas llltlmas
rochas
foram afetadas
por 2 ciclos
tectOnlcos
principais:
o do Esplnhaço
(entre
1000
e 1400 m.a.)
e o Carlrlano
(entre 450 e 650 m.a.).
Entretanto,
tais grupos
de Idades poderiam
também ter sido causados
por um llnlco ciclo (Carirlano) , que condiclonou
escape parcial
de argõnio
das rochas mais antigas.

INTRODUÇAO
:8:ste trabalho
é o resultado
da colaboração empreendida
entre o laboratório
do Centro de Pesquisas
Geocronológicas
da Universidade de São Paulo e o «Projeto
Bahia» do
Departamento
Nacional
da Produção
Mineral,
visando a contribuir
para o esclarecimento
de
alguns
problemas
geológicos
da região
central do Estado
da Bahia.
Os dados aqui referidos são os primeiros
de amplo programa
de investigações
geológicas,
levadas
a efeito
mediante
assistência
do United States Geological Survey, da «USAID Mission to Brazil»;
as conclusões
apresentadas
devem portanto
ser consideradas
sômente
como preliminares,
e sujeitas a alterações
a medida que procedam
os estudos de campo e de laboratório.
Os autores agradecem
aos geólogos R. Lewis e J. J. Matzko,
do U. S. Geological
Survey, pelo inestimável
auxilio prestado
na descrição das unidades
litológicas.
na confecção
do mapa geológico e na interpretação
da geologia regional.
Reconhecimento
especial é de(1)
(2)

Departamento
Nacional
da Produção
Centro
de Pesquisas
Geocronológicas
versidade
de São Paulo.

Mineral.
da Uni-

,
F. J. TAVORA, U. G. CORDANI

e K. KAWASHITA

vido também aos geólogos E. Ribeiro Filho,
da F.F.C.L.
da U.S.P.,
R. Nagell, J. Pomerene e D. Campbell, do USGS, e P.F.B.
Guimarães, O. Bittencourt Netto, A. Peixoto
e G. D. Gonçalves do D.N.P.M.
pela assistência na coleta das amostras analisadas e
pelo fornecimento de dados de campo. Os autores agradecem também ao Eng. E. Ozório
Ferreira e à ge610ga M. L. Ozório Ferreira
pelo estudo petrográfico das amostras, ao técnico C. Comerlatti pela colaboração prestada.
nas análises de potássio, e ao técnico Lourival da Silva pela ajuda na preparação das
amostras e na separação de minerais. O Conselho Nacional de Pesquisas é responsável pela assistência
financeira
fornecida para as
pesquisa!! do C. P. G.
GEOLOGIA
A região estudada situa-se na parte centro-sul do Estado da Bahia, e extende-se desde o vale do rio São Francisco, do lado oeste,
até as elevações da Chapada Diamantina~ para leste. No mapa da Fig. 1, compilado essencialmente de P. F. B. Guimarães (inédito),
são esboçados os principais traços da geologia
regional. De modo geral, a área compreende
rochas metamórficas pré-cambrianas,
com direção regional variando entre N e N'W",'recobertas parcialmente por sedimentos formados
no fim do pré-cambriano, ou no eo-paleoz6ico.
Diversas unidades lotol6gicas podem ser distinguidas
em levantamentos
geol6gicos no
campo; torna-se porém necessários ressaltar
que as relações de campo entre tais unidades
não estão perfeitamente
estabelecidas até o
momento, e a subdivisão apresentada não possui caráter estratigráfico
ou genético, visto
que as interpretações
geocronológicas e tectônicas ainda estão longe de ser completas.
As rochas mais antigas da área estudada'
parecem ser os gnaisses indiferenciados
que
aparecem em faixa alongada que se extende
entre Palmas do Monte Alto e Paratinga. Tais
rochas, que constituem o embasamento para
os sedimentos da Bacia do São Francisco,
pertencem ao assim chamado «Craton do São
Francisco»
(Almeida, 1967). São essencialmente rochas metam6rficas
de alto grau, geralmente bem orientadas, de composição granitica. Litolõgicamente
semelhantes
são os
assim chamados
«Gnaisses do Paramirim»
(Kegel, 1959), que formam uma faixa alongada na direção NNW -SSE, desde Caculé no
sul até além de Oliveira dos Brejinhos, a
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norte. Esta unidade foi incluida no «Complexo Gnáissico:. na Fig. 1. Ocupam grande parte do vale do rio Paramirim, e são ladeadas
por rochas metamórficas
de grau inferior,
tanto a leste como a oeste. Apresentam muita variedade de tipos litológicos, sendo constituidas principalmente
por gnaisses, migmatitos e anatexitos
de composição granitica e
granulação média a grosseira (Nagel1 et ai,
inédito).
Microclinio é o mineral mais comum, seguido por quartzo e plagioclásio sódico; biotita é o máfico predominante, e muscovita encontra-se
usualmente
presente.
Os
acessórios principais
são apatita,
zircão e
epldoto. Os gnaisses possuem usualmente fo11ação bem evidenciada, mas freqUentemente
apresentam transições para tipos com foliação pouco definida (gnaisses nebuliticos, ou
anatexitos)
e também pâ,ra tipos fortemente
bandados contendo veios pegmatóides (gnaisses fitados, migmatitos).
Microdobras e dobras ptigmáticas são muito comuns nas variedades moderadamente
e fortemente bandadas.
A Unidade Boquira, assim denominada
por Nagell et ai (inédito) ocorre em estreita
faixa ao longo da borda. ocidental da região
dos Gnaisses de ParaIpirim.
Seus contatos
com êsses gnaisses porém não são evidentes,
enquanto que todos os seus contatos observados com a Unidade Quartzitica
que ocorre
mais para oeste são de falhamento.
A Unidade Boquira
consiste
principalmente
de
quartzitos
ferruginosos
(contendo intercalações de itabirito), rochas com quartzo e tremolita-actinolita,
biotita xistos e mármores
dolomiticos. Algumas lentes de metaconglomerado estão presentes na base da unidade,
e rochas eruptivas de diversas naturezas (sienitos, ort6firos, quartzo traquitos e metabasitos) são encontradas em sua parte superior.
A unidade encaixa a minera11zação de chumbo
zinco de Boquira e vizinhanças; na mina de
Boquira foi. cortada por rocha granUica porfiróide, e sofreu intensa alteração hidrotermal.

e

De ambos os lados da região dos Gnaisses de Paramirim
aparecem duas faixas de
rochas quartziticas,
que foram incluidas provisôriamente, até que sejam realizados estudos es.tratigrâficos mais complexos, na. assim
chamada Unidade Quartzitica
(Nagell et ai,
inédito) . Estas rochas apresentam direções
próximas a norte-sul; formam a serra de Macaubas na faixa a oeste, e a escarpa ocidental da Chapada Diamantins; a leste. De acôrdo com Nagell et ai (inédito), a unidade é
constitulda por quartzitos finos, puros, com

.~
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intercalações
de filitos grafitosos
e ferruginosos. Apresentam
como minerais
metamórficos
caracteristicos
muscovita
e biotita.
Ocasionalmente
aparecem
cianita e dumortierita.
A
parte inferior" da unidade
é parcialmente
arcoziana,
e pelo menos uma intercalação
de
quartzo-muscovita
xisto ocorre perto do tôpo.
Os quartzitos
são maciços, mas em certos lugares
estruturas
sedimentares
tais como estratificação
cruzada
ou marcas
onduladas
encontram-se
preservadas.
Nestes
lugares
os
grãos de quartzo
não apresentam
distorções,
nem orientação
preferencial.
Sobrepostas
à Unidade
Quartzitica
acima
descrita
na parte
leste da região
(Chapada
Diamantina)
aparecem
as rochas
pertencentes à Formação
Caboclo
(Branner,
1910) e
ao Grupo Lavras
(Derby, 1906). A Formação
Caboclo
consiste
de siltitos
variegados
levemente metamorfoseados,
com folhelhos
xisto-

sos associados
e intercalações
de quartzitos
lenticulares.
O Grupo Lavras,
sobreposto,
é
composto
em grande parte dos siltitos epimetamórficos
e quartzitos,
com lentes
conglomeráticas
na parte basal. Tôdas estas rochas
são afossiliferas,
e sua idade à suposta
précambriana
superior
pela maioria
dos autores
(Derby,
1906; Branner,
1910; Brito
Neves,
1967, etc.).
A unidade
metassedimentar
mais jovem
da região é representada
pelo Grupo Bambui,
cujas
rochas
afIoram
no vale do" Rio São
Francisco
(região
ocidental)
e na Chapada
Diamantina
onde se sobrepõem
ao Grupo Lavras.
:Ir: constituida
predominantemente
por
calcário
cinza-escuro,
parcialmente
recristalizado.
Folhelhos
ou ardósias
micáceas
estão
presentes
em sua parte basal, assim como um
horizonte
de conglomerado
«tilóide».
Na região do Rio São Francisco
os calcários
estão
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F. J. TAVORA, U. G. CORDANI e K. KAWASHITA comumente recobertos. po,r siltitos do mesmo
Grupo.
.
Na parte central da 'área, a sul' de Ibitiara, em contato com rochas da Formação Caboclo e do Grupo Lavras, aparece uma extensa área de quartzo pórfiros, que apresentam
essencialmente
quartzo e feldspatos potássicos, além de biotita, sericita e epídoto em
menores quantidades. Magnetita é o principal
acessório, aparecendo também apatita e zircão. ~ão se conhecem exatamente os .detalhes da situação geológica destas rochas, mas
é provável que se trate de extruslvas que recobrem diretamente rochas da Unidade Quartzítica, e provàvelmente ficam sob os .!jIedlmentos do Grupo Lavras.
As principais direções estruturais
da região situam-se entre N e NNW, e aparecem
em tOdas as unidades litológicas, independentemente de sua idade. O padrão estabeleceu-se
provàvelmente ainda sôbre as rochas do craton do São Francisco, foi retomado pelos
eventos geológicos !!ucessivos, e reflete-se presetentemente sôbre a geomorfologia da área.
Bandeamento,
foliação,
xlstosidade
e
eixos de microdobra,s nas rochas gnáisslcas
são essencialmente
concordantes com a referida direção preferencial.
Em geral as estruturas planares mergulham fortemente,
tanto
para E como para W. Quando observável, o
acamamento
das rochas metassedimentares
também apresenta-se concordante com aS'de.
mais estruturas.
As rochas foram dobradas em anticlinais
e sinclinais estreitos, com eixos sempre próximos da direção N-S. Falhas inversas, paralel~
à direção das estruturas,
são multo
comuns, mas seus rejeitos são de dificil determinação.
Estrias de fricção parecem indicar movimentos ao longo do mergulho, mas
não se pode excluir a possibilidade de influência de reativações. Falhas normais e fraturas
menores, de direções preferenciais NE ou NW,
cortam tôda a área, mas aparentemente
não
tem maior expressão no que se refere à posição relativa das unidades litológicas.

~TODOSEXPERIMENTMS
Tôdas as determinações
de idade foram
efetuadas
pelo método
potássio-argônio,
,no
laboratório
do Centro de Pesquisas
Geocronológicas da USP. A técnica empregada
foi descrita minuciosamente
por Amaral et al (1966).
As amostras
foram fundidas
por intermédio
de forno de indução no interior de sistema de
ultra-alto-vácuo.
Ao gás libertado,
purifica-
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do por meio de fornos de titânio e de Cu-CuO,
foi adicionado traçador de Ar38 para análise
por diluição isotópica.
Espectrometria
de
massa foi levada a efeito pelo método estático, em espectrômetro de pyrex, tipo Reynolds.
As análises de potássio foram executadas por
fotometria de chama, por intermédio de instrumento Baird Atomic, com padrão interno
de litio. As constantes empregadas nos cálculos são:
À

8

À
/C

=

0,530 X 10-9 anos-1

= 0,585

% atom.

X 10-10 anos-1

K40 em K

= 0,0119.

Amaral et aI (1966) discutiram também a
precisão experimental, estimada em cêrca de
3% para análises normais. No entanto, em
alguns casos, o êrro experimental
envolvido
pode uItTapassar àquele valor, em especial
para amostras com teor de potássio muito
baixo, ou em análises com irregularidades
nos
registros espectrométricos
(por exemplo com
alta percentagem
de argônio atmosférico).
Para cada determinação neste trabalho é então indicada uma estimativa
individual da
possível Incerteza experimental.
RESULTADOS

E DISCUSSAO

Os dados analíticos completos das 36 análises efetuadas constam da Tabela I. A localização das amostras é indicada no mapa geo.
lógico da Fig. 1.
Três determinações
foram obtidas para
rochas de Palmas de Monte Alto (X-5A e
X-5B) e de Bom Jesus da Lapa (X-4). Confirmam a idade próxima de 2 b. a . característica do Ciclo orogenético Trans-Amazônico, que afetou o Craton do São Francisco
(Hurley et. ai., 1967). 11: necessário frizar
que se trata de id~des mínimas para os eventos geológicos pertencentes
ao referido ciclo
orogenético. Assinalam sômente o tempo em
que a temperatura
da região caiu abaixo do
limite apropriado, e permitiu a retenção do
argônio nos minerais. Como a retentibilidade
dos anfibólios é superior à das micas (Aldrich
et. al., 1965) está explicada a idade aparente
superior da rocha de Bom Jesus da Lapa.
De qualquer modo, as idades tendem a 'ãproximar-se de um valor que representa
o levantamento
e a peneplanização
de cadeia
montanhosa, que pode situar-se, no tempo, até
100 ou 200 milhões de anos após o principal
episódio

de cristalização

metamórfica

do ci-
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cIo orogenético Trans-Amazônico.
1: possível
afirmar-se
que estas rochas permeneceram
estáveis desde tal época, não tendo sofrido algum fenômeno geológico de caráter termal
durante os ciclos tectônicos posteriores.
19 determinações,
efetuadas em diversas
rochas pertencentes a tOdas as unidades litológicas apresentam-se
agrupadas entre 450 e
620 m. a.. 1iJste intervalo de idades radiométricas é característico
tanto para a área orogência Caririana (Hurley, 1967) que abrange
a maior parte do NE do Brasil, como também
para o cinturão
orogenético
Paraíba,
que
ocorre ao longo da costa oriental da América
do Sul, desde o sul da Bahia até o Uruguay.
Parece intuitivo atribuir as idades mencionadas entre 450 e 620 m. a. a eventos geológicos relacionados com êste ciclo orogenético, mas as determinações K-Ar sôzinhas não
são suficientes para uma interpretação
definitiva, .para isto sendo essenciais determinações Rb-Sr em rocha total e eventualmente
determinações U-Pb em zircões. Duas alternativas para explicar o padrão de idade encontrado são possíveis:
1) As rochas de unidade quartzitica (ou
parte delas) teriam sido formadas em geossinclinal sôbre o embasamento do Craton do
Sã.o Francisco, e teriam sido afetadas por
metamorfismo há cêrca de 600-650 m. a. atrás.
As idades encontradas seriam idades mínimas
para o levantamento e erosão da cadeia montanhosa, embora algumas pudessem ser referidas a eventos pós-tectônicos.
2) As rochas da Unidade Quartzitica
teriam sido formadas durante um ciclo sedimentar e orogenético anterior ao Caririano,
comportando-se,
então, como parte do embasamento para os sedimentos dêste último ciclo, e sendo envolvidas nos seus eventos geológicos, associados a aumento de temperatura. Nesse caso as rochas apresentariam
idades K-Ar «'rejuvenescidas»
e características
do último evento termal sofrido, apesar de
serem na verdade mais antigas. Esta interpretação adapta-se às observações geológicas
que procuram correlacionar a Unidade Quart~
zítica com os quartzitos do Grupo Tamanduá ou da Série Minas na Serra do Espinhaço. Além disso sugere que o ciclo sedimentar
Caririano seria representado nesta região sô~
mente por sedimentos pós-tectônicos
(molasse) da Formação Caboclo, Grupo Lavras, etc.
da Chapada Diamantina.
Idades intermediárias
entre 600 m.a. e
2 b. a., e em particular,
algumas próximas
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a 1. b.a. foram encontradas em diversas rochas, e em especial em alguns dos gnaisses
do Paramirim.
Em todos os casos trata-se de
idades mínimas e é provável que representem
rochas que pertençam ao Craton do São Francisco, e que foram afetadas pelo Ciclo Caririano, o que acarretou perda parcial do argônio. Não pode ser excluída, porém, em vista
dos poucos dados à disposição, a possibilidade da existência de eventos geológicos que tiveram lugar há cêrca de 1 bilhão de anos
atrás. Esta possibilidade é fortemente sugerida pela idade radiométrica
indicada pelos
2 metabasitos intrusivos na Unidade Quartzítica (66-GD-18 e 66-0B-22) que poderiam representar idades mínimas para esta unidade.
Se fôr comprovada a existência dêste ciclo
orogênico
intermediário,
torna-se
imediata
uma correlação com os eventos que afetaram
o Grupo Tamanduá (entre 1300 e 1800 m.a.,
segundo Grossi Sad e .Dutra, 1966), ou o
Grupo Minas (entre 900 e 1300 m. a. atrás,
segundo os mesmos autores).
1iJstes eventos
geológicos parecem ter afetado a cadeia montanhosa do Espinhaço, da qual a Serra de
Macaubas é uma extensão.
Ainda dentro desta interpretação,
as idades aparentes próximas a 1 b.a.. em amostras de gnaisses de Paramirim poderiam refletir efeitos de ultrametamorfismo.
que afetaram tais rochas, na época do diastrofismo
que afetou a região do Espinhaço.

Padrão de idades totalmente discordante
é apresentado
por rochas da Unidade Boquira. Em especial, na região próxima à mina de chumbo de Boquira, idades K-Ar de todos os tipos foram encontradas, variando desde 600 m.a. até 3.000 m.a. Duas das amostras forneceram idades analiticamente
válidas
próximas a 3 b. a. Tratar-se-ia
dos resultados mais antigos até agora encontrados em
rochas brasileiras.
No entanto, existe a possibilidade de tais amostras revelarem certa
quantidade de argônio primário, incorporado
na época da formação dos minerais. Uma destas idades provém de tremolita da encaixante
da mina de Boquira (amostra 66-RN-8) próxima de outra amostra do mesmo mineral
(66-RN-9) que forneceu idade aparente de 2
b.a. Até o momento não se conhecem casos
co~provados
de argônio primário em hornblendas, ao contrário do que acontece com
piroxênios (Hart e Dodd, 1962, Mc Dougall
etal, 1964). No entanto, ainda não existem
dados suficientes com relação a tremolitas, de
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modo que os resultados das amostras citadas
devem ser encarados com muitas reservas,
especialmente levando-se em conta seu conteúdo extremamente
baixo de potássio.
Outro fator que pode ter influenciado a
existência do padrão de idades altamente discordante da região de Boquira é a possibilidade de reações metassomáticas
e/ou hidrotermais provocando a modificação dos teores
de potássio e/ou a migração do argOnio nos
minerais, na época da mineralização de chumbo. Dados adicionais, por outros métodos, se
fazem necessários antes que uma interpretação definida da história geológica da região
. possa ser elaborada.
Não há determinações
de idade. diretamente em rochas da FIn. Caboclo ou dos Grupos Lavras e Bambui na região estudada. No
entanto, idade minima para êstes sedimentos
é fornecida pela idade aparente da rocha eruptiva de Ibitiara (cêrca de 400 m.a. ).. 1t necessário frizal' que os 2 resultados obtidos para esta rocha são questionáveis, representando apenas valôres minimos, visto que feldspatos potássicos são presentemente
encarados
como minerais desfavoráveis para determinação K-Ar, em virtude de permitirem fácil escape do elemento radiogênico. Na região de
Vazante, M. G., algumas rochas do Grupo
Bambui foram datadas pelo método Rb-Sr em
rocha total, e evidenciaram idade próxima a
600 m.a.
(Amaral e Kawashita, no prelo).
Estruturalmente,
as rochas levemente metamórficas e pouco dobradas destas formações
parecem constituir
depósitos de «molasse»,
depositados em bacias que se formaram no
fim do ciclo orogenético Caririano, e associaigneas dêste
dos às .últimas . manifestações
ciclo.
CONSIDERAÇOES

GERAIS

A Tabela n resume as determinações efetua das para êste trabalho, agrupando os dados radiométricos, e procurando correlacionáIas com os principais eventos tectônicos.
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Verifica-se que, excluindo-se as determinações efetuadas nas rochas de Palmas de
Monte Alto e Bom Jesus da Lapa, que são
caracteristicas
do Craton de São Francisco,
e as das eruptivas de Ibitiara, que condicionam um limite minimo de idade para o Gru.po Lavras, as outras determinações
exibem
padrão altamente discord~te,
com resultados
variando entre 460 m.a. e cêrca de 3 b.a.,
e relativamente
independentes
da situação
geológica das amostras analisadas.
1tste fato evidencia que a região em apreço marca uma transição
entre pelo menos
duas provincias geocronológicas
distintas:
o
Craton do São Francisco a oeste, e a área
orogenética Caririana, a leste. O padrão de
dados discordantes
é característico
de tais
regiões situadas eJ?tre unidades geocronológicas, tal como acontece no Quadrilátero Ferrifero, em Minas Gerais (Herz et al, 1961).
De um modo geral, as determinações efetuadas em micas tendem a evidenciar o último efeito termal que afetou a região, sendo
impossivel distinguir-se
as micas formadas
durante esta última fase, daquelas sOmente
«rejuvenescidas».
Algumas apresentam
idades

próximas

a

1 b

.a. ,

idade

evidenciada

também por alguns metabasitos, rochas que
freqUentemente
conservam a idade primária.
Pode tratar-se de rochas formadas nesta época, em ciclo orogenético intermediário aos já
mencionados (Trans-amazônico
e Caririano),
mas não pode ser excluída a hipótese de que
sejam rochas ainda mais .antigas que sofreram perda parcial de argOnio durante os eventos de 500-600 m. a.
Nada é ainda possivel Se dizer sôbre as
determinações
aparentemente
mais velhas e
próximas a 3 b. a . Se sua idade vier a ser
comprovada por outros métodos, constituiriam núcleos de embasamento dos ciclos orogênicos já citados, de onde não houve difusão de argõnio em virtude da retentividade
elevada das fases minerais que foram analisadas.

APaNDICE

--------

1

66-0B-QP

QUARTZO PORFIRO - Textura porfiritica, com fenocristais milimétricos de quartzo, K-feldspato e plagioclásio. Matriz microfaneritica
dos
mesmos minerais, traços de biotlta e epidoto.

2

67-GD-2

ORTOFIRO
alásio pertitico

-

Textura

porfiritica,

em matriz

com fenocristais

do mesmO

11:1'1-

mineral,

mais

HI

milimétricos
quartzo

de orto-

e acessórios.

.
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3

VM-25/3

4

X-I

GRANITO PEGMATOIDE - Textura hipidiomórfica granular, centimétrica. Apresenta feldspatos potássicos em parte pertíticos, quartzo, plagioclásio, biotita, muscovita e acessórios.

5

VM-25/4

GNAISSE
microclinio,

6

66-GD-l

CIANITA-MUSCOVITA
QUARTZITO sub-milimétrica;
constituída essencialmente
subsidiàriamente
muscovita e cianita.

7

66-GD-17

QUARTZO-FLOGOPITA
XISTO limétrica; composta essencialmente
também muscovita e acessórios.

8

X-2

GRANITO - Textura hipidiomórfica
feldspatos (ortoclásio e plagioclásio)
e sericita.

9

66-GD-26

QUART~O TRAQUITO - Textura traquitica,
submilimétrica.
Predomina ortoclásio pertitico, parcialmente
alterado,
seguido por _quartzo,
microclinio, albita, muscovita, calcita e epídoto. Evidências de recristalização granular incipiente.

66-0B-30

BIOTITA
XISTO
tituída essencialmente

10

PEGMATlTO
-.
muscovita,
biotita

Cristais
centimétricos
e acessórios.

-

Textura
plagioclásio,

~

de microclinio,

granoblástica,
milimétrica.
muscovita e biotita.

Textura

Aparecem

albita,

quartzo,

Textura xistosa, granulação
por quartzo, e apresentando

Textura xistosa, granulação sub-mipor flogopita e quartzo. Aparecem

xistosa,

por biotita,

quartzo,

granular, milimétrica.
parcialmente
alterados

granulação

aparecendo

Apresenta
em caolim

sub-milimétrica;

tambémsericita

cons-

e quartzo.

11

66-RN-I0

GRANODIORITO - Textura hipidiomórfica granular milimétrica a centimétrica.
Predominam quartzo e plagioclásio, êste com alteração incipiente. Aparecem subsidiàriamente
biotita, sericita, clorita e acessórios.

12

GC-2

GNAISSE

13

ER-3

ANFIBOLITO - Textura granoblástica,
milimétrica.
Apresenta hornblenda, clorita, biotita, albita e acessórios. Alteração incipiente e sinais
decataclase.

14

66-GD-19

METABASITO - Textura nematoblástica,
milimétrica
a centimétrica.
Predomina tremolita-actinolita;
aparecem també~ plagioclásio, parcialmente alterado, epidoto e acessórios.

15

66-0B-33

SIEN1TO PORFIRO - Textura porfiritica, com cristais milimétricos de
feldspato potássico em matriz microfaneritica
de feldspato potássico,
biotita, muscovita, epídoto e acessórios.

16

ER-9b

FILITO - Textura lepidoblástica, granulação sub-milimétrlca. Ap!esenta essencialmente sericita e quartzo, aparecendo também clorita, grafite
e acessórios.

-

Semelhante

à amostra

VM-25/4.

17

66-0B-2

META.BASITO - Textura poiquiloblástica,
sub-milimétrica.
labradorita,
tremolita-actinolita
e acessórios.

Apresenta

18

X-3

GRANITO - Textura hipidiomórfica granular, milimétrica.
feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, biotita, hornblenda
Rocha com sinais evidentes de cataclase.

Apresenta
e epídoto.

19

66-GD-27

QUARTZO TRAQUITO feldspatos menos alterados.

Semelhante

à amostra

66-G1>-26, com os

,

I

-
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20

66-GD-25

GRANITO
PEGMA TOIDE
Textura hipidiomórfica granular milimétrica a centimétrica.
Predominância
de quartzo
e ortoclásio
pertitico.
Aparecem
subordinadamente
plagioc1ásio
c.om sinais de alteração,
biotita, muscovita,
c10rita e acessórios.

21

ER-T

ANFIBOLlTO - Textura granoblástica, granulação milimétrica. Predomina hornblenda, seguida por quartzo, plagioclásio, biotita em pequena
quantidade e acessórios.

22

66-GD-18

METABASlTO - Textura granoblástica
com vestígios de textura anterior poiquilitica.
Granulação milimétrica.
Predominância
de tremolita-actinolita, seguida por quartzo, plagioclásio e epidoto.

23

ER-5a

GNAISSE
Textura granoblástica,
milimétrica.
Aparecem
quartzo, albita, sencita, biotita,epidoto
e acessórios.

24

GC-1

GRANITO GNAISSE - Textura granoblástica,
granulação milimétrica
a sub-milimétrica.
Apresenta microclinio, quartzo, plagioclásio, biotita,
epidoto, muscovita, granada e acessórios.

25

66-0B-1

GRANITO (Anatexito)
- Textura granoblástica,
cem ortoclásio, microclinio, plagioclásio, quartzo,

26

66-0B-27

METABASITO nolita em, matriz
biotita e clorita.,

27

VM-25

MIGMATlTO - Estrutura fortemente bandada. Bandas esc~s
com
granulação milimétrica, apresentando
hornblenda, quartzo, plagioclásio,
biotita e acessórios. Bandas claras com granulação mais grosseira, apresentando quartzo, microcllnio e plagioclásio fortemente alterado.

28

66-0B-32

MIGMATITO - Estrutura
bandada; bandas claras compostas essencialmente por quartzo e feldspatos, além de alguma muscovita e acessórios; bandas mais escuras apresentam os mesmos minerais, e mais biotita, muscovita e acessórios.

29

66-0B-22

METABASITO - 'I:extura original poiquiloblástica;
matriz convertida
em agregado fibroso de tremolita-actinolita.
Aparecem também biotita,
epidoto e plagioclásio.

30

X-5A

HORNBLENDA GNAISSE
Textura granoblástica,milimétrica.
Apresenta microcllnio, quartzo, plagioc1ásio, biotita, hornblenda e acessórios.
Rocha fortemente orientada, com indicios de cataclase.

I

X-5B

-

Textura porfiroblástica.
composta pelo mesmo

microcllnio,

milimétrica.
Aparebiotita -e acessórios.

Agregados de tremolita-actimineral, e mais plagioclásio,

-

- Textura hipidiomórfica granular milimétrica. Predominância de microc1fnio e quartzo, aparecendo também plagioclásio, biotita e
acessórios.
GRANITO

31

66-R-9

TREMOLITA MARMORE - Textura granoblástica,
granulação milimétrica. Predominância
de qolomita, seguida por tremolita-actinolita,
biotita e acessórios.

32

X-4

GRANITO - Textura hipidiomórfica, granulação
milimétrica
a centimétrica. Apresenta microclinio, plagioclásio, quartzo, biotita, hornblenda,
epidoto 'e acessórios. Rocha orientada, com sinais de cataclase.

33

66-0B-26

METABASITO - Textura blastofitica.
Predominam
e labradorita.
Aparecem r~manescentes de grandes
alterados, clorita e acessórios.

34

66-RN-8

ROCHA ANFIBOLtTICA
domina tremolita-actinolita,
e quartzo.

-

tremolita-actinolita
cristais de augita,

Textura granoblástica centimétrica.
seguida por carbonatos

_.-

(calcita

Pre-

e dolomita)
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