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ABERTURA DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA
Por
ACYR AVILA DA LUZ(1)

Excelentíssimo Sr. Dr. Yvan Barretto de
Carvalho, Representante do Ministro de Minas
e Energia;
Excelentíssimo Sr. Dr. Mário Carlos Bêni,
Representante do Governador d~o Estado de São
Paulo;
Excelentíssimo Sr. Dr. José Barreto Sobral,
Representante do Governador de Sergipe.
Há cêrca de 25 anos nesta grandiosa cidade de São Paulo, um grupo de professores e
engenheiros de minas, estudiosos e profissionais
da Geologia, lançavam e concretizavam a idéia
da criação de uma Sociedade, com o objetivo
de incrementar o desenvolvimento da Geologia
no País, congregando todos aquêles que no
Brasil se interessam pela Ciência da Terra e a
Tecnologia Mineral.
Nascia assim a Sociedade Brasileira de
Geologia, pela vontade e idealismo de um punhado de pioneiros que já sentiam a necessidade de se reunirem anualmente, para o intercâmbio dos conhecimentos adquiridos nas trabalhos eestudos geológicos realizados em toda
o território nacional.
Desde então vem se realizando, todo ano,
o Congresso Brasileiro de Geologia, chegando
hoje ao XXV sem ter havido sequer uma interrupção, superando-se as crises e dificuldades
naturais em um País em desenvolvimento.
Foi elaborado um estatuto para a novel Sociedade que vigorou até ano passado. Com ésse
simples documento, com a enorme dedicação das
Diretorias que se vêm sucedendo, desde sua
criação, e com o entusiasmo de seus sócios
pode a Sociedade Brasileira de Geologia vencer
tôdas as vicissitudes e alcançar hoje elevado
nível, por todas reconhecido.
E, por artes do destino, reservou-se para
esta magna solenidade do Jubileu de Prata de
nossa Sociedade, a concessão da Medalha de
Ouro José Eonifácio a um nome que representa

tôda aquela fase pioneira e heróica da 5. B. G.,
o Professor Rui Ribeiro Franco. Durante uma
década, chegava-se a confundir a imagem da
Sociedade com a própria figura do Prof. Rui
Franco. Sua dedicação não tinha limites. Por
muitos anos pode-se dizer com justiça, sem diminuir oreconhecimento aos demais dirigentes,
o Prof. Rui foi a alma da Sociedade Brasileira
de Geologia. E na sua pessoa homenagearemos
todos que mantiveram aceso o entusiasmo pelo
ensino e aplicação das Geociências no Brasil.
Com o crescimento vertiginoso da Sociedade, que acompanhando o rápido desenvolvimento do setor mineral em todo o Faís, nesses
dez últimos anos, tornou-se imprescindível uma
reformulação em seus Estatutos, a fim de permitir uma participação mais ativa de seus Núcleos Regionais, tornando de fato a S . B. G.
uma Sociedade federativa, e de âmbito realmente nacional.
Com seus novos Estatutos, seus quase mil
e quinhentos sócios, sua vitalidade e prestígio
que desfruta, não só dentro do Pafs como no
estrangeiro, a S . B. G. comemora seus 25 anos
de existência honrando a idéia, o esfôrço e a
memória de seus fundadores e consolìdadores.
Como temos procedido nos Congressos
anteriores, faremos um breve balança das atividades da S . B. G . no período entre o último
Congresso e o atual.
Houve quatro reuniões da Diretoria e Conselho Diretor. Nessas reuniões foram tomadas
várias medidas administrativas como: passe da
nova Diretoria Executiva e do ,Conselho Diretor; a criação de duas Comissões Técnicas: a
de Sedimentologia e a de Hidrogeol~ogia; aprovação do estatuto do Núcleo do Nordeste; aprecriação de anteprojetos dos estatutos do Núcleo
Centro-Oeste e do Núcleo da Bahia. Foi dado
(1)
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andamento nas providências para a edição da
Revista Brasileira de Geociências, bem como
reconhecimento da S.B.G., como entidade de
utilidade pública.
O número de sócios admitidos na período,
foi da ordem de uma centena.
Sôbre o XXV Congresso, muito pouco precisamos dizer. O planejamento cuidadoso e a
programação esmerada dos Simpósios, Conferênci~as, Secções Técnicas e Excursões, já faziam prever esta afluência maciça de congressistas.
A Comissão Organizadora dêste conclave
há um ano vem trabalhando sem descanso,
fiara oferecer a todos nós um Congresso que
marcasse, de modo indelével, o quarto de século
de nossa Sociedade. E está, pois, de .parabens,
a Comissão. O sucesso desta solenidade é uma
garantia do éxito .completo do Congresso que
ora se inicia.
E mais uma vez queremos lembrar que os
esplêndidas Congressos que a S . B. G . tem conseguido realizar nesses últimas anos, deve-se em
grande parte à ajuda indispensável que tem
recebido de órgâos governãmentais, coma o Ministério das Minas e Energia, o Departamento

Nacional da Produção Mineral, a C.P.R.M.,
a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a
Vale do Rio Doce, o Conselho Nacional de Pesquisas, a Petrobrás, a FAPESP, IGG e outras
entidades.
As universidades têm também se constituído em faiar decisivo para o sucesso dos Cºngressos. E' a S . B . G. ~é especialmente grata à
Universidade de São Faulo, por um grande
favor: a sua sede, nesses 25 anos tem sido sempre em uma de suas dependências.
Também temos recebido crescente apoio
das emprêsas privadas, emprêsas de Mineração
e de Serviços.
A todos, em nome da Sociedade Brasileira
de Geologia, .o nosso obrigado.
As autoridades que aqui vferam prestigiar
esta solenidade com suas presenças, em meu
próprio nome e em nome da S . B. G. , nossos
sinceros agradecimentos.
Aos prezados congressistas, formulo votos
para que esta seja uma semana feliz e que o
intercâmbio dos conhecimentos técnico-científicos seja altamente proveitoso para todos e,
portanto, para. o Brasil.

IN
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RUBENS DE SOUZA PICADA
1938-1970

A Escola de Geologia da Universidade Federal da Rio Grande do Sul, sofreu um cruel
golpe com o falecimento, em 28 de agôsto de
1970, do Professor Rubem Souza Picada, privado prematuramente da existência, justamente
quando sua contribuição à Geologia avultavase sobremaneira e permitia prever-lhe um
lugar de extraordinária importância na ciência
geológica brasileira.
O Prof. Picada recebeu seu diploma de
geólogo em 1962 após ter-se c1aç5ificado em 1 9
lugar no Exame Vestibular à Escola de Geologia.
Desde sua formatura vinculou-se ao Corpo
I2ocente dessa Escola, primeiramente como instrutor de Ensino, depois como Assistente, e,
finalmente, a partir de 1964, como Professor
Titular da Iisciplina de Mineralogia.
Além de participar de bancas de Vestibular e de Comissões de Trabalho de Formatura,
no âmbito da Escola de Geologia,
lecionou
ainda Mineralogia descritiva na Pontifícia Universidade Oa,tólica, do Rio Grande do Sul, em
1967.
Sua ampla participação no campo didático
incluiu, a partir de 1968, as aulas que ministrava no Curso de Pós-Graduação da Escola
de Geologia, na Disciplina de Petrografia Prática de Campo.
Teve, ainda, a seu cargo vários cursos de
extensão universitária e palestras sõbre diversos aspectos de sua especialização.
Vinculado no início de sua carreira, à Divisão de Fomento da Produção Mineral, o
Prof. Picada concentrou, nos últimos cinco anos,
sua atividade na Escola de Geologia, produzindo então uma série de importantes trabalhos científicos, cuja publicação revestiu-se de
grande importância para o estudo geológico do

sul do Brasil. Entre êstes trabalhos contamse vários levantamentos geológicos e diversos
ensaios no campo da mineralogia, petrografia
e tecionica. Vários dêstes estudos foram elaborados em convênio com o Conselho Nacional
de Pesquisas, o qual viria agraciar o Prof. Picada, em 1968, com uma Bôlsa de Pesquisador.
Sua incessante atividade ultrapassava a.
área da pura investigação científica. Assim,
colaborou
intensivamente
Dom a Sociedade
Brasileira de Geologia (foi presidente do Núcleo
desta Sociedade no Rio Grande do Sul), com
o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e com o Centro de Investigação do
Gondwana, do qual foi Vice-Presidente.
Seu grande dinamismo possibilitou-lhe
cooperar ativamente no Campo da Assessoria
Técnica, tendo produzido uma série de valiosos
relatórios vinculados à construção de estradas,
associando-se assim Domo assessor geológico a

ti
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vários projetos rodoviários, tais como o Projeto das Estradas Multinacionais do Brasil-Uruguai, e o Projeto das <Freewaysv, através dos
Consórcios Asplan-Etel-Planisul.
Participou, ainda, de vários Congressos de
Geologia, bem como do II Colóquio Internacional sôbre Granito, realizado em Recife, e ao
qual compareceu como convidado do Conselho
Nacional de Pesquisas.
O falecimento dêste jovem geólogo, exemplo de dedicação ãs ciências da Terra, mestre
e amigo excepcional, abre uma profunda lacuna
nas fileiras dos que batalham pelo desenvolvimento da Geologia brasileira.

dou-se com seus pais para outra propriedade
rural no 3^ subdistrito do mesmo
muncípio,
onde viveu sua infância e posteriormente passava suas férias. Era o penúltimo filho de
um total de oito irmãos.
Sempre aplicado aos estudos, era dono dos
primeiros lugares. Ao completar o curso ginasial foi contemplado com uma viagem ao Rio
de Janeiro, então Capital de República.

r

Cama estudante sempre participou das Entidades Sociais e representativas de classes,
ocupando cargos de direção. Foi Presidente do
Centro Acadêmico dos Estudantes de Geologia.

DADOS BIOGRãFICOS COMPLEMENTARES DE RUBEM SOUZA PICADA

Escolheu a geologia por ideal, o qual acalentava desde a infância, entusiasmado que era
com os fatos ligados a natureza e aterra de
onde vivia. Ao formar-se foi escolhido orador
de sua turma.

Nasceu na fazenda de seus pais, José Luiz
da Silva Picada (já falecido), e Balbina Souza
Picada, no 2~ subdistrito de São Sepé em 24 de
fevereiro de 1938. Aos dois anos de idade mu-

Aos 25 anos casou-se com a Srta. Ilva
Lopes do Nascimento, filha de ruralistas também residentes em São Sepé. I?o casal nasceram duas filhas, Taís, em 18 de março de
1965, e Jaqueline em 22 de fevereiro de 1968.

~

PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA NO BRASIL
Mesa Redonda (XXV Congresso Brasileiro de Geologia)
Por
~CLãUDIO VIEIRA DUTRA (ITI-MG), EDUARDO CAMILHER DAMASCENO
(USP), JAIME ALMARAZ URDINZNEA (U. F. PARA), OTHON LEONARDOS
Jt7NIOR (UFRJ), SYLVIO DE QUEIRÕS MATTOSO (U.F. BAHIA)
e MILTTON L. L. FORMOSO (UFRGS e ITERS) —Coordenador
~,

INTR~ODUQãO
A prospecção geoquímica visa, através
de um levantamento da variação do teor de
um elemento, sobretudo, em materiais superficiais (solos, aluviões, sedimentos ativos e
água de drenagem, partes de vegetais, rochas de afloramentos), identificar regiões
potencialmente Favoráveis ã mineralização
(pravína'as metalogenéticas, distritos metalíferos) e/ou delinear depósitos minerais (que
venham a constituir alvos para trabalhos ulteriores, inclusive perfurações).

~
r

Recomenda-se que os trabalhos de prospecção geoquímica sejam acompanhados (ou
precedidos) de estudos em outros campos,
cujo conhecimento é vital ã interpretação dos
resultados da prospecção geoquímica como
sejam: pedologia e geomorfologia, geologia
(petrografia, estrutura); hidrogeologia (sobretudo movimento da água no solo e no
freático) ; e, sendo
possível,
botânica (decomposição de plantas/acumuladoras em ambiente topográfico e pedológica favorável
pode dar origem a valores anormalmente elevadas, sem qualquer relação com processos
de mineralização).
Esses estudos, que devem acompanhar a
prospecção geoquímica, visam definir o panorama geoquímico assim como estabelecer a
intensidade de intemperismo e dos outros fatores que condicionam a dispersão secundária dos elementos nos materiais amostrados.
No casa de solos desenvolvidos sobre
sedimentos, coma os sedimentos glaciais, ter-

roços fluviais, poderá ser recomendável a
aplicação de métodos geofísicos de prospecção m'neral precedendo métodos geoquímicos. Nos casos das calhas de drenagem, em
zona de sedimentas que não atingirem ou
se desenvolverem sobre a rocha subjacente,
a amostragem de sedimentos ativos de drenagem poderá fornecer resultados de interpretação duvidosa.
O método, em suas diversas formas, tem
sido e é extensamente aplicado em diversas
áreas, independentemente das condições climáticas, alcançando resultados satisfatórios.
Nas áreas tropiciais obviamente pode fornecer wma ferramenta preciosa para a prospecção, em geral.
No Brasil tem sido aplicado a diversas
áreas em trabalhos realizados por entidades
estatais ou empresas particulares. Os trabalhos de prospecção geoquímica na País têm
sido realizados na Amazônia, em Goiás, na
Bahia, em Sergipe, em São Paulo e no Rio
Grande do Sul. (*)
Na Amazbry'a, através de Projetas do
Departamento Nacional da Produção Mineral
e da Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia, empresas privadas vêm realizando trabalhos de prospecção geoquímica,
de carater mais regional, principalmente
para cobre, zinco, chumbo e prata, visando
conhecer o conteúdo de elementos menores
nos solos e detectar áreas anômalas. Em
Goiás, o DNPM vem realizando prospecção

(")

Pelos dados e informações disponfveis, podendo
haver outras áreas estudadas e que não foram
mencionadas.
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geoquímica prino'palmente em áreas de rochas ultramáficas para os elementos comumente associados a essas rochas Ni, Cr, Co,
Cu, (Hummel e outros, 1969). Na Bahia,
o laboratório de geoquímica da Universidade Federal da Bahia (hoje Departamentos de
Geoquímica da Instituto de Geociências) em
colaboração com a DNPM, e em convênio
com a UNITED STATES GEOLOGICAL
SURVEY, realizou ,prospecção geoquímica
para cobre em solos vegetais na área de
Caraíba, Norte da Baly'a, em rochas ultramáficas e máficas, estendendo posteriormente a prospecção fiara áreas próximas
(bacia do rio Curaçá). Ainda trabalhos de
prospecçãa geoquímica foram feitas pela
Universidade Federal da Bahia, visando 0
estuda de técnicas e métcdos de amostragem em outras áreas, nesse Estado (Esplanada — Ibitiara — Ibiajara, Paripiranga e
Maragogipe) e em Sergipe (Simão Dias) (Linhares, 1969 e Mattoso, 1969) .
Em São Paula e Paraná, a prospecção
geoquímica tem sido realizada por pesquisadores da Universidade de Sãa Paulo. Damasceno (1971) aplicou espectro~química por
fluorescência de raios X ã prospecçâo geoquímica de chumbo e zinco. Damasceno (1969)
aplicou prospecção geoquímica aos solos da
Mina do Faqueiro, Paraná, buscando a deteção de anomalias de chumbo. Melcher
(1956) apy'cou geoquímica nos Distrito plumbífero do rio Ribeira do Iguape. Born (1971)
desenvolveu pesquisas sôbre a distribuição de
fosfatos no morro do Serrote.
Em Minas Gerais, Lewis Jr. e outros
(1969) estudaram a viabilidade do método
de prospecção geoquímica para fcsfata na
região de Dores do Indadá —Cedro doi Abaeté, em Minas Gerais, em folhelhos axdosianos (verdetes), pertencente ao grupo Bambuí.
No Rio Grande do Sul, a prospecção geoquímica tem. se restringida às áreas de Caçapava — Lavras, Encruzr lhada e Bagé
(1962, 1964, 1966 e 1969). A prospecção tem
sido feita para cobre, pelo DNPM em colaboração com a Escola de Geologia, diretamente au através de empresas particulaxes
em áreas restritas e não de maneira sistemática.
A amostragem usada tem sido na maioria dos casos, a de solcs residuais. Aluviões
têm sido amostrados menos comumente. Vegetais e água mais raramente. Na Amazônia, aamostragem tem w'do a de solos. Earr
Goiás, a amostragem tem sido no manto de

alteração e nos aluvias de áreas de rochas
ultrabásicas e básicas. Na Bahia, em Carafba, além. de amostragem de solos, também
vegetais forram amostrados com boa coincidéncia com os valores de concentração de
cobre nos solcs. EYn Minas Gerais, em São
Paula e no Rio Grande do Sul, têm sido
amostrados solos e alúvios.
Programa de Prospecção
Novos trabalhos de prospecção geoquímica estão sendo programados para diversas
áreas no País. Na Amazônia e no Maranhão, os trabalhos programados terão caráter reg'anai; na Bahia, Mattoso~ e outros
(1971) vêm usando prospecçãa geoquímica
semi-regional ou de detalhe para estudo das
áreas de cobre associadas a rochas ultramáficas e máficas (Mina de Caraíba e áreas
próximas). Em Goiás, deverãoi ser continuadas trabalhos programados para rochas
ultrabásicas e associadas (Ni, Cr, Co, Cu).
Em São Paulo e Paraná, provavelmente,
continuarão os trabalhos de detalhe e na Rio
Grande do Sul, não há trabalho específico
programado,
Objet:wos da Mesa, Redanda~
A Mesa Redonda realizada no XXV
Congresso _Brasileiro de Geologia teve a finalidade de discutir os problemas existentes na
aplicação da prospecção geoquímica no País,
cc,m o principal objetivo de sistematizar os
trabalhos, quer conhecendo precipuamente as
suas finalidades, quer procurando torná-los
mais eP'cientes de maneira que a método
possa apresentar resultados satisfatórios. De
outra maneirar a aplicabilidade do método
pode ser julgada inadequada injustificaüamente pelo uso de técnicas nãos correspondentes aa caso e não condizentes com as
finalidades.
Resultados dps trabalhos da
Mesa, Redonda
De acôrda com as resoluções tomadas
pela Mesa Redonda, antes de iniciara prnspecçãa geoquímica propriamente d(ta, cumpre conhecer-se a que segue:
I —Sistematização dos Trabalhos
a —Definição dos objetivos da prospecção geoquímica.

~

4

C. V. DUTRA, E. C. DAMASCENO, e outros —Prospecção Geoquíxnica. . .
~ de suma importancia conhecer-se as
finalidades da prospecção geoquímica. Primeiramente, se de caráter regional ou de
semi-detalhe; os elementos a serem prospetades; o que se visa definir para aquela
área com o trabalha de prospecção.
b — Def nição de dados básicos da área
a ser estudada.
Antes do início dos trabalhos, dados básicos da área relativos à geologia regional,
geomorfologia, tectonismo, clima• serão de
grande valia para a prospecção, mas o estudo do panorama geoquímico é de fundamental importância para que sejam conhecidas
as condições de dispersão dos elementos na
área. Assim o levantamento orientativo em
torno de ocorrência conhec"ada, é o passo para
a consecução da finalidade acima. Ademais,
com esse trabalho, .define-Se o material a
amostrar e o tipo de amostragean (sola;
horizonte e granulometria; alúvio; fração
granulométrica, método analítico e outros).
c —População ou populações de valores aserem utilizados.
d — Recursos e tempo disponível
Qs recursos e a tempo disponíveis justificarão ou não um trabalha ma`s longo,
mais completo ou apenas um trabalho de
reconhecimento, permitindo um ou outro tipo
de programação. Com os dados de recursos
e tempo disponíveis, pode prever-se a viabilidade econômica do trabalho de prospecção.
Ean relação ao item b (Definição de
dados básicos de área a ser estudada), admite-se que uma prospecção de reconhecimento
pode acompanhar o mapea•mento geológico
da área, mas certamente só é possível ~nter,pretar os dados após o conhecimento das
principais litologias, contatos e tectbnica,
geomorfologia, solos, condições climáticas.
Para 'a prospecção de semi-detalhe e detalhe,
faz-se necessário melhor conhecimento da
geologia da área. Mapeamento geológico, em
escala de 1.250.000, seria necessário para a
prospecção geoquím`ca de reconhecimento.
Conforme a finalidade do trabalha ou a
escala da mesmo, a prospecção geoquímica
pode compreender:
a) —Estudos orientativos
No Brasil, quase todos os trabalhos de
geoquímica estão na fase inicial e nãos se
tem bem definida em nenhum lugar qual o
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melhor material a ser amostrado, a quantidade de amostras, o intervala de amostragem e a elemento a se analisar em cada
fase de prospecção geoquímica. Nessa etapa, definem-se os métodos analíticos a eanpregar, além da. material a amostrar, os
elementos a anals~sar e as tipos de amostras
que se adotará. Com frequência, sãa estudos feitos em tôrno de ocorrências minerais
conhecidas.
b) —Estudos regionais amplas
Seriam estudos de reconhecimento, visando •investigar o~ potencial de mineralização, delinear faixas mineralizadas (como
províno'as metalogenéticas) e indicar possíveis zoneamentos. Permitem verificar de
que amaneira a definição das dispersões da
faixa mineralizada se encontra influenciada
pelas diferenças de clima, rocha, topografia
e outros parâmetros da região. Com frequência, o melhor material a amostrar é
constituído pelos sed+ mentos fluviais ativos
e rochas de afloramentos. Abrangeriam extensões superiores a 50.000 Km2 e os resultados seriam apresentados em escalas de
1:100.000 a 1:250.000 e talvez até menores.
Tratamento estatfstico, faz-se necessário.
Mapa geológico na escala 1:500.000 a
1:1;000.000 ajudariam no planejamento dessa
etapa de trabalha.
c) —Estudos regionais simpl¢s
Sãa estudos de reconhecimento que visam ou confirmam a existência de uma província metalogenétiea, um zoneamento ou
um distr to metalífero. Podem constituir
uma etapa de trabalho inicial ou podem seguir
a estudo regional ampla. Com frequência
conta com melhor conhecimento da geologia
da região e muitas vezes encerra ocorrências
minerais conhecidas, sem valor econõmico
ainda definido. As ocorrências minerais conhecidas costumam ser as áreas onde se
fazean estudas orienfativos. A amostragem
de rochas e de materiais da drenagem (sedimentos fluviais ativos, nascentes, água)
são os materiais normalmente amostrados
nessa etapa de trabalho. Nessa etapa, cabe
a aplicação de métodos geofísicos de prospecção simultaneamente com geoquímica.
Abrangem áreas infer'ores a 50.000 Km2, e
os resultados podem ser apresentados em
mapas, na escala 1:500:000 a 1:100.000. Tra-
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tomento estatística também se faz necessário.
d) —Estudos regionais restritos
Têm por objetivo definir alvos para a
prospecção (geofísica e/ou geoquímica) detalhada. Com frequéncia, restringem-se a
um distrito metalífero. Podem ser precedidas de um estuda orientativa. Os materia°s
normalmente amostrados nessa fase são os
sedimentos fluviais ativos, as rochas, os solos, partes de vegetais. Normalmente, recomenda-se a aplicação de métodos geafísicos
de prospecção em fase mais avançada.
Abrangem áreas, em geral, inferiores a
5.000 Km2. Os resultados são apresentados
em mapas nas escalas 1:500.000 até 1:100.000.
Tratamento estatístico é recomendável. Em
geral, necessita de conhecimento de geologia, cujo detalhamento será função de
numerosos fatores.
e) —

Prospecção geoquímica detalhada

Normalmente feita nas dzinhanças de
uma ocorréncia mineral e/ou nos alvos definidos pelos trabalhos indicados em (d).
Precede a prospecção geofísica de detalhe e
a perfuração pioneira e de extensão. Em
casos especiais, é precedida pela prospecção
geofísica detalhada, principalmente em áreas
mascaradas por sedimentas recentes. Necessita de mapa geológico detalhado e de anapa
topográfico para facilitar a interpretação
dos resultados.
Amostragem
O tipo de amostragem a realizar é adaptável ao caso específico. A amostragem poderá, visar, exclusivamente, gequfmica de
reconhecimento ou poderá ser paia trabalho
semi-regional ou de detalhe. O tipo de amostragem a ser realizado, naturera• do material, espaçamento ou área representativa,
devem ser definidas pelo levantamento orientat4vo, realizado em área similar ãquela s
ser estudada.
Em clima tropical úmido, a amostragem
de sedimentos ativos em escala de reconhecimento, em média, é feita coletando uma
amostra cada 4 a 6 Km2 da área, embata
possa ser mudada de acordo com condições
locais. Em escala regional, prevé-se uma
amostra para cada 50 Kmz de bacia de

drenagem. São dados que serviriam como
orientação, porque não foram determinadas
no Pais (Dados de bibliografia). Está sendo executada pelo Grupo de geoquími'ca da
UFBA prospecção desse tipo, abrangendo
40.000 Km2, com o objetivo mesma de verificar os resultados da aplicação desse método.
No caso de solos, as relações rocha-solo
devem ser definidas através de levantamento orientativa, realizando-se nesse levantamento aamostragem de solos e rochas paralelamente. As relações geoquímicas entre
rocha e solo servem de guia para posterior
trabalha de prospecção. As relações de teares no aluvião, rochas e solos, são também
muito importantes. Também é de suma importãncia a amostragem de sedimentos detríticos para estudo da assembléna de minerais pesados de aluvião.
É conveniente executar a prospecção
geoquímica paralelamente com a ,prospecção
aluvionar, através de estudo mineralógico e
químico de concentrados de bateis. Assim
durante a amostragem de sedimentos de corrente, deve-se amostrar concomitantemente
concentrados de bateis.
Seria de grande valia a realização de
amostragem múltipla em certos pontas. A
significação de uma única amostra para uma
certa área é muito relativa.
Ainda o levantamento orientativa poderia definir a volume ou peso de cada amostra.
No caso de sedimentos detrfticas pesados, previamente peneirados (fração 1 — 0,5
mm), a quantidade de amostra depende de
condições locais e quantidade de material a
amostrar disponível.
Na caso dos sedimentos ativos, 200 g
seriam adequadas, com granulometria inferior
a 10 mesh (2 mm) .
A pulverização da amostra, a posterior
quarteação, a tomada de amostra total ou
de granulometria especial (por exemplo, menor que 80 mesh) devem ser feitas no laboratório para evitar contamina,çãa. Em quaisquer métodos de pulverização e moagem, há
alguma contaminação. ~ necessário deteranl'nar se a contaminação ,pode ser desprezacYa cu não, dependendo da grau da mesma
no casa especifico em estudo.
A amostragem de vegetais constitui um
caso especial, restrito mais comumente a
áreas semi-áridas.
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A amostragem de água, dada 'a diluição
dos elementos (concentração da ordem de
p.p.b.) não é ainda indicada pela Mesa Redonda, por não se conhecerem métodos de
concentração dos elementos e também problemas relacionados com a amostragem.
Se a amostra deve ser analisada totalmente ou separada em frações, ub lizando-se
uma delas para análise, devendo ou não ser
pulverizada, depende do tipo de material (granulometria geral, composição) .
O condicionamento de amostras de solas
deve ser preferentemente feito em papel especial (Kraft) ou sacos plásticos de polictileno. A etiquetagem para a identificação
carreta das amostras deve ser cuidadosa e
deve perm~iU r conferência fácil.
Mébodas An$.litioos
A pulverização da amostra na laboratório, deve ser feita em material que, não contamine a amostra (gral de mulita, ágata ou
carboneto de tungsténio, de baixo preço e resistente) .
O métcda analítico mais útil é aquele
que possa definir o maior número de elementos nas amostras simultaneamente, com
faciD dade experimental e baixo custo. O
método espectroquímico é o mais indicado
por ser aplicável a um grande número de
elementos simultaneamente, com ótima sensibilidade. Entretanto, o método espectroquímico deve ou pode ser complementado
com outros métodos. Para determinação de
metal extraável a frio (metais pesados, cobre e outros) ou razões metal extraível a
frio/metal total, os métodos químicas são os
mais ~ind~'cados. O ouro pode ser mais facilmente determinado por absorção atômica
(sensibilidade 14 a 20 p.p.b.). Os metais
nobres analisados por espectroquímica (Pt,
Pd, Au e outros) devem sofrer concentração
prévia. O uso de método de concentração
qufmica, conjugado com a determinação espectroquímica, é mais simples que os de
concentração por «fire assay». Em casos de
certos elementos, como o As e em parte o
Zn, os métodos químicos podem ser mais
sensívd's. De outra forma, por técnicas especiais pode-se melhorar o limite de sensibilidade de alguns elementos, tornando o método espectroqufmico adequado. Nos métodos analfticos, há um valor mfnimo de concentração que é detectável: é o limite de
sensibilidade. Se em uma certa área, mui-
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tos valores abaixo da limite de sensl bilidade
são locados nas mapas como nãa detetados,
trazem dificuldades para o tratamento estatístico. A sugestão apresentada nos trabalhos da Mesa Redonda foi que alguma dessas amostras (aleatórias) fossem sujeitas a
processos de concentração e determinados
alguns valores cuja média seria usada como
representativa de valores não detectados.
Similarmente, os valores muito elevados seriam expressos como maiores que 5.400 ppm.
Como se trata, normalmente, de poucos valores, no conjunto, não teriam maior significação
estatística.
Com o objetivo de estudar a precisão
e exatidão dos métodos analíticas atualmente em uso no Brasil, foi resolvida que se
devia selecionar algumas amostras de rocha,
solo e outros materiais para serem analisados pelos laboratórios de geoquímica no
país. Os dados obtidos serão estudados estatisticamente de maneira ase calcular as
médias recomendável s e as amostras assim
poderiam se transformar em padrões geoquímicos aos moldes do que vem fazendo
a Associatian of Geochemical Exploration.
No que concerne ao equipamento•, há necessidade de maior ass_stência técnica para
a manutenção do equipamento, sugerindo-se
que somente se adquira equipamento de companhias cuja assistênd'a técnica seja eficiente. Não se deve adquirir equipamento
cuja assistência técnica não seja garantida
ou seja déficiente.
Representação Gráfica,
A apresentação gráfica deve mostrar a
qualidade da trabalho de prospecção. Os mapas devem ser em escala de acomdo com
as especificações de cartografia brasilei ra.
É importante que haja padronização na representação cartográfica dos dados de prospecção. O número de elementos cujas concentrações devem ser locadas em mapas nãa
devem ultrapassar a quatro para fins de
clareza na representação. Alocação de quatro elementos na forma de dois vetores perpendiculares (cada elemento ocupa a extremidade de um vetor) seria uma representação simples e clara para as variações de
concentração. Ainda a razão dos elementos
(p.e., Ni/Ca) ao invés dos valores de concentração dos elementos podem ser locadas
nas mapas. As isogradas (curvas de concentrações igua!'s) podem ser representadas
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para estudo de detalhe. Os valores mais
elevados, acima do limite tomado como. máximo, podem ser locados como maiores que
o valor-limite (5000 ppm) ou menores que
o limite de deteção (n.d, au menor que, por
exemplo, 1 ppm).
Atualmente, há sistemas automáticos
(computador) de locar dados, inclusive geoqufmico~s, em mapas.
Associação de outros métodos come
Geo~químioa
Métodos geoffsicos têm sido aplicados
simultane~a•mente com geoquímica: polarização induzida, resistividade para cobre (Cebú.
Filipinas), (Fawkes e Webb, 1962), magnetometria (Guianas), e radiometil a (Guianas) , (S•ing, 1968) . Mattoso (1971, comunicação verbal à Mesa Redonda) aplicou anétodos geo~físicos (polarização induzida, resistividade, magnetometria, gravimetria) para
cobre (área de Caraíba, Bahia) : por enquanto, não apresentou vantagens sobre o
método geoquímieo, mas o assunto continua
em hnvestigação.
O método geo~químico de prospecção permite revelar o metal (ou metais) presente
numa certa região. Pode revelar os contornos de um corpo de minério sub-aflorante.
Não permite conhecer a profundidade, nem
a forma, dimensões e teores reais do corpo
de minério, embora a presença de fraturas
que cortam a corpo de minério e a posição
do freático podem permitir que um corpo
de minéxl~o profundo seja revelado pelos métodos de prospecção geoquímica. Já a prospecção geoffsica permite, em alguns casos,
obter-se alguma informação sobre profundidade, forma e dimensões de um corpo mineralizado. De um modo muito simplista, essas
são algumas das razões pelas quais se conjugam os métodos de prospecção geoffsica
com geoquímica.
Em termos gerais, deve associar-se a
prospecção geoqufmica a outros métodos de
prospecção, prind'palmente aqueles métodos
clássicos de prospecção.
Interpretação — Aplicação Estatística
Como em outras fases de prospecção, os
trabalhos de escala regional são diferentes
dos de detalhe.
Locados os dados em mapas, é sumamente importante, primeiramente, um trata-

mento visual dos mesmos, procurando detectar atendência regional geral mostrada.
A determinação do «Background~>, limiar
e anomalias por simples observação visual
importantes.
pode omitir
interpretações
Cumpre aplicar um tratamento menos subjetivo como o estatístico.
Para valores de concentração (número
elevado de valores), com distribuição normal, a técnica mais simples consiste em
admitir como background os valores ínferiores a X= 2 S (X =média aritimética e S
= desvio padrão), os valores superiores a
X _ 2 S como provavelmente anômalos e
X — 3 S como possivelmente anõmalos.
Para número menor de valores, a mediana
pode ser tomada cama background e os valores extremos (coma os descritos acima ou
constituindo 2,5% dos valores) representarem anomalias. Entretanto•, para escala regional, de áreas mais ou menos complexas
por aspectos geológicos ou clima, há necessidade de tratamento estatístico de mais
detalhe. Para um elemento único, o método
de superffcie de tendéncia (trend surface)
já aplicado na Pafs para prospecção geoquímica e geofísica (Amaral e Ellert, 1971) e
média móvel (Mattoso e outros, 1971) são
aplicáveis a áreas menos complexas. Para
áreas de elevada complexidade, a análise de
fator-vetor parece ser a mais adequada. A
análise fator-vetor, modo R, correlaciona variáveis e a mesma análise, modo Q, correlaciona amostras. Andrade, Almaraz e Foranoso (1971) aplicaram a análise de fatarvetor, modo R, à área do Rio Jamanxim
(Amazônia), Estado do Pará.
Os métodos estatísticas mais sofisticados (cálculo mass complexo) são feitos com
auxílio de computadores.
Cumpre ainda salientar que a interpretação dos dados de uma prospecção geoquímhca não pode ser feita exclusivamente na
base numérica, estatística pura. Há numerosos fatores que interferem nos resultados
e estes devem ser considerados. A estatística dá um excelente ,ponto de partida para
o julgamento, mas não deve nunca ser usada
isoladamente. Citologia, estrutura geológica,
pedogênese e outros fatores ajudam enormemente na interpretação. Dessa forma, o
tratamento estatística deverá ser acompanhado por uma avaliação dos resultados que
é função da experiéncia da geoquímica e do
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seu conhecimento anterior da área e de outros parâmetros da mesma. Um tratamento
estatístico ma's completo poderia compreender os fatores geológicos mencionados acima.

bilidade seria o espectroquímico. Entretanto,
esse método poderá ser suplementada por
outros coma absorção atómica, métodos qufmicos ou fluorescéncia de raios X e reativação de neutrons (no caso de alta precisão).

Conclusões

4 — Amostras de solos devem ser distribuídos pelos principais laboratórios do
País, vl'sando ter-se amostras analisadas que
sirvam de padrão.

1 —Antes de ser iniciado um trabalho
de prospecção geoquímica, deve conhecer-se
a finalidade do trabalho•, isto é, o que se
visa ou pretende cam trabalha de prospecção: conhecimento da variação de elementos
menores em rochas, solos residuais ou aluviões; determinação de uma província geoquímf ca ou ainda prospecção de detalhe.
2 — Levantamentos orientativos devem
ser realizadas em diversas áreas do País,
sob diferentes condições geológicas e climáticas para que possam ser definidos os programas geoquímicos sem o conhecimento dos
quais a interpretação da prospecção se torna
difícil.
3 — A prospecção deve ser realizada
sempre que possível para o maior número de
Consequenteelementos S multaneamente.
mente, o método analítico de maior aplica-

5 — A representação gráfica, em escala
de acordo com a cartografia brasileira, não
deve compreender a locação de valores de
concentração de mais de quatro• elementos
simultaneamente para tornar mais simples
a visualização dos dadas.
6 —Para interpretação dos dados, torna-se necessário 'a aplicação de métodos estatfsticos. Em áreas de geologia mais simples, a visuall za.ção dos dados pcde mostrar
a tendência regional; em áreas mais complexas, o método da superfície de tendência
(trend surface an'alysis) e média móvel (rolling mean) são aplicáveis a um elemento.
Para áreas de geologia muito complexa, a
análise de fator-vetor (factor-vector analysis) é o método mais adequado.
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O CRETÁCEO EM MINAS GERAIS
Mesa Redonda (XXV Congresso Brasileiro de Geologia)
Por
EDUARDO A. LADETRA (1), OSCAR P. G. BRAUN i2), ROBERTO N.
CARDOSO (3) e YOCITERU HASUI

~

ABS

TRAiCT

The present paper offers the conclusions reached
by the participants of the Round Table on the
Cretaceous of Minas
Gerais State, Brazil.
This
meeting was held in order to integrate the great
amount of known information accumulated by several independ researchers in the latest ten years,
as
well as to propose to eliminate
confliting
concepts and suply an uniform stratigraphic column.
The stratigraphic columns proposed by Freyberg (1932), Ladeira a Brito (1963, 1968), Barbosa
(1965), Hasui (1967, 1968), Cardoso (1968), Barbosa
et Allien (1970), Braun
(1970),
Sad, Cardoso e
Costa (1971), are discussed.
The Cretaceous rocks are lying horizontally br
subhorizontally over Upper Precambian folded and
metamorphosed units (Araxã, Canastra and Bambuí Groups), as well as over granitic-gneissic complex of Middle to Lower
Precambrian age (São
Frmzctisco Cratontie Area) .
The Cretaceous sequence which display a maximum global thickness over than 600 m., were deposited in two distinct environments the Parand
and Sanfrancisoano basins, separated since pre-Cretaceous times by the tectonic paleographic feature
called "Alto do Paranaiba Arch" constitutted by
the former Precambrian Rocks.
The uplifting of
this Arch is proved by the thichnesses of the cretaceous columns in both basins and by the alkaline
complexes many of them whith associated carbonatites
(Poços de Caldas, Tapira, Araxã, Pãntano,
Salitre, Serra Negra, Catalão, Caldas Novas, Iporá)
emplaced during the release of tensions caused by
the upheavel of the arch, which border the Paraná
basin. The provenance of the detrital material is
atributed to the metambrfites as well as to alkaline
rocks of the Arch.
In the "Paranã Basin" in Minas Gerais State,
a Neo, Jurassic-Lower Cretaceous Sequence, the São
Bento Group, is composed of the Botucatu Formation (red sandstones) intertrapped and overlain by
the Serra Geral Formation (the extensive plateau
basalts os Southern Brazil) .

~

Overlying the São Bento
Group, occurs the
Bauru Formation of Upper Cretaceous age, made up
of Uberaba Faties (volcanic conglomerate, volcanic
sandstones, claystones and siltstones as described
by Hasui, 1968) and Ponte Alta Faties (calciferous
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sandstones and fossiliferous conglomeratic limestones; Dyer, 1968; Barbosa et Allien, 1970).
In the "Sanfranciscani~ Basin", the Lower Cretaceous Sequence is the Areado Formation, composed of three units (Barbosa, 1965) from bottom
to top: Abaeté (conglomerates with drei-kanter);
Qutiricõ (shales, claystones and siltstones) and Trés
Barras (red sandstones with paralell and current
cross-lammination) .
By virtue of their lateral and vertical intermingling, these units were termed facies.
The Areado record
evidences a fluvio-deltaic
lacustrine environment and represents the filling
of depressions in a vast arid valley ("valley flat").
The Abaeté drei-kanter conglomerate depicts the
sedimentation on the peripheral zone of the basin,
and are correlative to pediments; the Qutiricó is
related to lacustrine sedimentation in interior depressions with formation of "playas" and the Trés
(Ladeira e
Barran, a fluvio-deltaic
environment
Brito, 1963, 1968; Barbosa et Allien, 1970; Braun,
1970).
The upper Cretaceous beds, the blata da Corda
Formation was simplified from four to two divitufites and volcanic
sions: Fades Paton (lavas,
aglomerates of ultrabasic-alkaline filiaton) and
rocks,
Fatties Capacete (conglomerate of vulcanic
tuffaceous green sandstones with montmorillonitic
matrix).
considered
by some
A third unit formerly
authors to pertain to the above formation (Sad et
regarded for the
Allien, 1971), was unanimously
moment as isolated, i. e, the Urucutia Formation
(red-sandstones) on account of its unaccurate field
relationships. It was also concluded that this term
should be used rather than Serra Negra Formation (after Campbell et Allien, 1949, and used by
Braun, 1970) due to the bibliographic priority of
Urucuia name (Oliveira, 1926).
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1.

l[NTRonuçAo

O acúmulo de dados importantes das diversas pesquisas e levantamentos geológicos
efetuados nos últimos dez anos no Oeste de
Minas Gerais trouxe relevantes informações
para o conhecimento das formações cretáceas
desta região.
Em virtude da maior parte dos estudiosos
ter trabalhado independentemente, não obstante agrande validade de suas contribuições,
êste fato propiciou o aparecimento de várias
colunas estratigráficas discrepantes entre sí,
sucitando controvérsias capazes de confundir o
bom entendimento do Cretáceo brasileiro.
Tais controvérsias, conquanto sejam naturais erepresentem uma contingência normal da
evolução do conhecimento geológico, resultaram
da circunstância, de autores trabalhando em
áreas isoladas, criarem múltiplos novos nomes
de natureza estratigráfica ou estrutural, referentes às mesmas feições geológicas, sem observância de algumas normas básicas de estratiAssim, por exemplo, alguns autores
grafia.
criaram designações novas, sem contudo propô-las formalmente através de divulgação em
publicação científica reconhecida.
Com finalidade de se dirimira polêmica
sôbre o assunto, organizou-se a Mesa Redonda sôbre o Cretáceo de Minas Gerais, composta pelos membros Eduardo A. Ladeira, Oscar
P. G. Braun, Roberto N. Cardoso e Yociteru
Hasui. Outros pesquisadores interessados diretamente no problema e que estiveram presenconvidados a participar da Mesa.
tes foram
Tais foram: Fahad Moyses Arid, Otávio Barbosa, Llewellin I. Price e Joâo Henrique Grossi
Sad.
O presente texto apresenta os resultados
e conclusães das discussães e trocas de idéias
da referida Mesa.
Este trabalho representa o texto-básico
preparado para a Mesa, acrescido das conclusões alcançadas pelos participantes; introduz,
ademais, uma coluna estratigráfica considerada de natureza simplificante, uma vez que se
pro~arou abolir várias designações consideradas inadequadas para a compreensão do Cretáceo Mineiro, assim como, foram deixadas em
aberto as questões para as quais não se logrou
uma uniformidade de ponto de vista.

2.

i

TRABALHdS PR~VIOS

Uma das observações mais antigas sôbre a
geologia da região do Planalto da Mata da
Costa, é atribufda a Oliveira (1881) que registrou arenitos vermelhos no vale do Rio do
Chumbo e na região de Abaeté.
Contudo, formalmente, a primeira referência às rochas cretáceas do Oeste de Minas é
de autoria de Williams (in Rimann, 1914) que
chamou de «Arenito Areado» ao pacote arenítico da sequência mesozóica inferior e de «Arenito Capacete» aos arenitos imediatamente acima de caráter cinerítioo, que encimam a serra
homônima,
situada na cidade de Cedro do
Abaeté.
Hussak (1966-a, b) estudou rochas vulcanoclásticas de Uberaba recobrindo o Arenito
Botucatu, denominando-as de «Série Uberaba»
mais tarde rebaixada ao «status» de formação
por Barbosa (1934).
(1879),
Os arenitos descritos por Derby
Oliveira (1881),
Moraes Rego (1926, 1930),
que coroam as serras e chapadões que dividem
as bacias dos rios Tocantins e São Francisco,
foram designados por Oliveira (1926) de «Arenito Urucuia».

w

Os tufos e lavas melanocráticas do Planalto da Mata da Corda que recobrem o Arenito
Areado foram estudados por Williams (1914 e
1925) e Rimann (1917) sendo conhecidos na
literatura geológica brasileira como «Tufos Vulprincipalmente
cânicos da Mata da Corda»,
petrológicos de Guimarães
desde os estudos
(1951, 1955).
Von Freyberg (1932) é o responsável pelos
primeiros estudos sistemáticos da geologia da
bacia do São Francisco, em particular dos sedimentos cretáceos aí ocorrentes, quando estabeleceu asucessão estratigráfica da sua «Série
Gonduana», compreendendo na parte basal e
média as arenitos denominados de «Arenito
Areado».

•

Guimarães (1927, 1933) publica estudos
petrogenéticos sôbre a província magmática do
Brasil Meridional onde contesta a existência
em chaminés na região de
de quimberlitos
Ooramandel, postuladas por Rimann (1917).
Barbosa (1934), com base em estudos petrográficos e bibliográficos, considera os arenitos da Bacia do São Francisco como perten-
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Gentes ao Arenito Botucatu, propondo seja eliminada da literatura geológica brasileiro a denominação Arenito Areado.
Guimarães (1955) apresenta os resultados
petrológicos e geoquímicos de seus estudos sâbre os «Tufos Vulcãnicos da Mata da Corda».
Scorza e Santos (1955) assinalam arenitos e folhelhos na fazenda São José de Geribá, na região de Varjão, aflorantes em perfeita
continuidade oom os da sequência Areado de
São Gonçalo do Abaeté, correlacionando-os, entretanto, com o Arenito Bauru. Determinam
ainda, o peixe fóssil t~leósteo IDastilbe moraesi
e restos de confferas, preservados naqu"eles
folhelhos.
Costa e Branco (1961, pág. 28 e 94) descrevem os arenitos de ~Canceiros na rodovia
Belo Horizonte-Brasília, correlacionando-os com
o Botucatu.
Pflug (1961) notícia deformações sinsedimentares nos arenitos de Canceiros devidas a
«slumps», referindo-os à Série Urucuia.
Ladeira e Brito (1963, inéd.) apresentam
a estratigrafia do Planalto da Mata da Corda,
e apontam caracteres que diferenciam os arenitos aí ex?stentes, da Formação Botucatu, restabelecendo a designação Formação Areado.
Descrevem o arenito cinerítico Capacete, indicando seu ambiente subaquático, assim como, o
conglomerado com seixos de vulcanitos de Fragata edistinguem nos denominados «Tufos Vulcânicos da Mata da Cordas a presença de derrames de lavas ultrabásico-alcalinas.
Barbosa (1965), reestudando o Oeste Mineiro, volta às origens, restabelece a denominação Formação Areado, diferenciando-a do
Arenito Botucatu, e propõe sua subdivisão em
Crés membros: Abaeté, Quiricó e Três Barras.
Oliveira (1967), em reconhecimento geológico na Bacia do São Francisco, apresenta descrição eperfis geológicos das formações Bauru,
Urucuia e Uberaba, sem, entretanto, referir-se
ao Arenito Areado.
Hasui (1368) dá a publicação os resultados de sua tese inédita (1967), apresentando
o primeiro mapa geológico do Triângulo Mineiro; correlaciona as rochas vulcânicas de
Uberaba com parte dos vulcanitos do Planalto
da Mata da Corda, agrupando-os sob o nome
de Formação Uberaba. Reconhece, ademais os
arenitos Areado como litologias distintas e se-
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paradas do Arenito Botucatu, propondo a denominação Grupo Areado, sem contudo, oferecer subdivisões; introduz também, a denominação Formação Patos aplicável aos vulcanitos
da Mata da Corda sotopostos à Formaçâo
Uberaba ocorrente no Sul do planalto.
Ladeira e Brito (19fi8) publicam parte de
seus estudos de 1963, onde revém a estratigrafia das sequências do Planalto da Mata da
Corda, propondo uma coluna estratigráfica; proporcionam, ademais, estudo petrográfico dos
vulcanitos e a reconstituição paleogeográfica
da sedimentação Areado, caracterizando-a como
pedimentar —lacustre-deltáica.
Cardoso (1968a e 1968b) discute a posição
do Areado, considerando-o como grupo, adota
a divisão proposta
por Barbosa (1965),
mas com o significado de fácies. Assinala
deformações penecontemporãneas devidas a
«slumps», apresentando, além disso, o exame e
descrição dos filópodos fósseis coletados por
êle mesmo, Dyer, Barbosa, Ladeira e Brito.
Barbosa et Ailien (1970), ao apresentarem contribuição ao estudo do Cretáceo do
Oeste Mineiro, oferecem quadro paleogeográfico
da sedimentação Areado, reiterando a sua divisão tríplice: Abaeté, Quiricó e Três Barras.
Braun (1970) divulga investigações sôbre a
Formação Areado e Serra Negra, concluindo
que havia a partir do Cretáceo Médio um divisor de águas separando a bacia do São Francisco eMaranhão da Bacia do Paraná, aderindo
(1968, inéd.) .
à proposição cie Sad e Costa
Correlaciona, ainda, a sequência pós-Areado do
.Oeste de Minas com a Formação Serra Negra
do Maranhão.
Sad, Cardoso e Costa (1971) expõem revisão da geologia das sucessões mesozóicas de
Minas Gerais, propondo coluna estratigráfica
algo diferente da apresentada em 1968, uma
vez que as unidades foram definidas como
fácies; reafirmam, ademais, a individualidade
litologias cretáceas das bacias do Sâo
das
Francisco e Paraná, que seriam separadas pela
(Sad e Torres,
Antéclise do Alto Paranaíba
paleogeográficos
quadros
endossando
os
1968),
propostos por Ladeira e Brito (1968), Barbosa (1970) e Braun (1970).
Trabalhos de pesquisa dos tufitos da Mata
da Corda, para avaliação dos depósitos de
bentonita, foram desenvolvidos sob contrata
como Departamento Nacional da Produção
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Mineral, pela firma Geologia e Sondagens Ltda.
sendo os serviços executados por J. A. Cabral,
P. Salim Filho e E. B. de Oliveira, na ocasião
geólogos daquela firma
(Rel. Diret. DNPIVI,
1965, 1966). As conclusães das pesquisas encontram-se em relatório inédito, no DNPM
(1968).
A figura 1 representa a evolução das
idéias estratigráficas sõbre as sequências mesozóicas de Minas Gerais no período 1932-1970.
3. O ARCO DO ALTO PARANAIBA, DIVISOR PALF.oGEOGRÃFIC4 DO CRETACEO DAS BACIAS DO PARANA E DO
SAO FRANCISCO
O conceito dëste alto paleogeográfico evoluiu paulatinamente com os autores que tratraremos aseguir:
Investigando as águas minerais do oeste
de Minas, Andrade Jr. (1925), verificou que a
distribuição das principais ocorréncias relacionavam aos complexos alcalinos conhecidos na
época, orientados segundo NNW.

•
Brajnikov (1953), denominou a área entre
o Triângulo Mineiro, i.é, a borda da bacia do
Alto Faraná, e o Planalto da Mata da Corda
de «Corredor» do Quebra
Anzol», com uma
un?dade tetõnica, com o caráter de hont.
Alves (1960), estudando o complexo alcalino de Tapira, sugeriu o alinhamento dos complexos alcalinos segundo uma faixa orientada
da Ilha de São Sebastião (SP) para Calda
Novas (GO), balisada pelos complexos de Campos do Jordão, Poços de Caldas, Tapira, Araxá,
Bebedouro, Serra Negra e Coromandel.

~

Foi, entretanto, Costa (1963) quem reconheceu pela primeira vez a importância paleogeográfica da faixa citada, como um alto estrutural e morfológico delimitador das bacias
cretáceas do Paraná (no Triângulo Mineiro) e
do São Francisco.
Mesner e Wooldridge (1964), designaram
tal feição de «Arco de Goiania».
Hasui (1967, 1968), manteve a designação
para a área em foco de «Corredor do Quebra
Anzol», caracterizando-a como sendo a área
fonte dos detritos para as duas bacias cretáceas referidas.
Sad e Torres (1968) , estudando os complexos alcalino-ça;llpnatíyiços da regiãg do Altq
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Paranaíba, designaram a mesma estrutura de
«Antéclise do Alto Paranaíba».
Northfleet et Allien (1969) introduziram
o térmo «Arco Canastra», para designar o referido alto estrutural.
Braun (1970) , concluiu ter havido a partir
do Cretáceo Médio um divisor de águas separando abatia do Paraná da do São Francisco,
sem entretanto aplicar-lhe um nome formal.
Hasui e Penalva (1970), destinguiram a
Sinéclise do Paraná e a Zona Alto-Franciscana
de sedimentação cretácea, esquematizando a
evolução tetõnica da faixa précambriana entre
elas, para a qual reaplicaram o térmo «Corredor do Quebra-Anzol».
Sad Et Allien (1971), reiteraram a denominação de <Antéclise do Alto
Paranaíba»,
para a referida região.
3.1 CONCLUSÕES DA MESA REDONDA
Os membros da Mesa reconheceram de
modo uniforme, a importã.ncia paleogeográfica
desta feição tetônica, assim como o seu caráter
ascensional durante a constituição das unidades sedimentares do Cretáceo, como atestam as
espessuras dessas unidades, assim como o vulcanismo alcalino do tipo central, que reflete
o regime de tensão experimentado por esta
feição.
Em virtude do grande número de denominações aplicadas à esta unidade modo-estrutural, concordou-se em abandonar todos os nomes anteriores e designá-la «ARCO DO ALTO
PARANAIBA».
A designação «Corredor do Quebra Anzol»
foi criada por Brajnikov (1953), referindo-se
a um «hoist», implicando em tetõnica germanótipa, não determinada na área. Hasui (1968),
manteve o nome para se referir à fonte dos
detritos que se depositaram nas bacias laterais,
reconhecendo inexisténcia de blocos falhados.
Dada à ambiguidade da denominação, ela não
deve ser mantida.
O nome «Arco de Goiania» (Mesner and
Wooldridge, 1964), foi considerado inaplicável
geogràficamente, pois sua localização é em território mineiro.
O tërmo «Antéclise do Alto Paranaíba»
(Sad e Torres, 1968): foi julgado inadequado
pelo fato de não se conhecer a forma geomé~ríea da estrutura, necessária à defnic~ãp, ~adq
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que dificilmente será obtido, devido a sua cobertura pelas formações de ambas as bacias.
A terminologia «Arco Canastra» (Nerthfleet et Allien, 1969), por ser toponímia
muito local, não retratando a feição regional
da estrutura, foi reputada imprópria.
A denominação <ARC'O DO ALTO PARANAYBA», foi considerada justificada, tanto
do ponto de vista estrutural, por sua configuração em arou, como do ponto de vista geográfico, face ã sua localização na unidade fisiográfica mineira conhecida como «Alto Paranaíba».
Concordou-se, outrossim, em adotara designação «BACIA SANFRANCISCANA» para
a zona de sedimentação cretácea na região do
Alto Ripo São Francisco, em vez da expressão
«Zona Alto-Franciscana de Sedimentação Cretácea», de Hasui e Penalva (1974). A denominação «Bacia do São Francisco», já tradicional na literatura, é vinculada à suposta sedimentação paleozóica do Grupo Bambuí, o
que não se tem mais aceito.
4.

CRETACEO NO TRIÃNGULO
MINEIRO

O Cretáceo no Triângulo Mineiro mapeado
por Hasui (1968) é representado pelo Grupo
São Bento (formado pelo Arenito Botucatu
pelas Eruptivas Serra Geral, relacionados ã
Bacia do Paraná) e pela Formação Bauru.

4.1 O AGRUPO ~SAO BENTO
O Grupo São Bento jaz discordantemente
com posição subhorizontal sóbre os metamorfitos dobrados précambrianos.
Relativamente ao Grupo São Bento os
membros da Mesa tiveram opinião concorde
sõbre sua 'representação no Triângulo Mineiro,
através das unidades mencionadas para a:
quais recomenda-se adotar as designações de
«Formação
Botucatu» e «Formação
Serra
Geral» .
A título de esclarecimento deve-se dizer
que a divisão antiga da Série São Bento compreendendo as Camadas Santa Maria, Arenito
Botucatu e Eruptivas Serra Geral não poderá
ser mais mantida, como passaremos a explicar.
Sègund~o contribuição enviada ao coordenador da Mesa por Price sintetizando a opiniâo
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dos diversos autores que pesquisam atualmente
com as floras e faunas do Tuiássico, especialmente da ampla
sequsncia de rochas dêste
período na Argentina, a localização da Formação Santa Maria é variável numa faixa que
se estende do Tuiássico Médio ã parte inferior
do Tuiássico Superior, tentativamente do Ladiniano Superior ao Carniano Inferior (Bortolluzzi e Barberena, 1967; Romer, 1969; Sill,
Colbert,
].969; Stipanicic e Bonetti, 1969;
(1970).
A Formação Serra Geral possui idade do
Jurássico Superior a Cretáceo Inferior (segundo resultados de determinação radioativa,
130 m.a. pelo método K/Ar, Amaral et al.,
1966), assim como a Formação Botucatu que
é encontrada intertrapeada nesses basaltos.
Por esta razão, a designação Grupo São Bento
diz respeito atualmente sómente ao conjunto
Formação Serra Geral e Formação Botucatu.
Segundo Hasui (1968), o Botucatu constitui-se de arenitos finos e médios, quartzosos,
percentagem de feldspatos-K e
baixa
com
plagioclásios calco-sódicos, e com escassa fração
argilosa-siltosa. O grau de arredondamento e
seleçao dos grãos é médio a elevado, e sua superffcie é fâsca e pigmentada por óxidos férricos. Nos contactos com os basaltos, os arenitos encontram-se geralmente silicificados. Estratificação cruzada complexa k frequente, bem
como estratificação plano-paralela.
Dyer apresenta vários perfis (Figs. 9 e
10 in Barbosa et Allien, 1970) realizados no
Triângulo Mineiro, através dos quais observase a variada litologia do Botucatu naquela
região, com muita influência subaquática evidenciando: (1) a proximidade do bordo da
bacia e (2) o início da mudança climática ocorrida no ~C'retáceo Superior.
As Eruptivas Serra Geral recobrem o
Botucatu, assim como transgridem sõbre os
grupos Canastra e Araxá.
As investigações petrogenéticas dos vulcaritos Serra Geral foram efetuadas por Guimarães (1933, 1960) em Minas Gerais e Brasil
Meridional, Leinz (1949, 1966) nos Estados
Sulinos.
Os derrames basálticos encerram intercalações intertrápicas de Arenito Botucatu, possuindo 0 conjunto espessura muito variável.
explicável em parte, por erosão posterior: em
Sacramento, 40 m.; Santa Juliana, 50 m.; Araguari, 20 m. Parece aumentar em direção ã
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calha do Rio Paraná, como em Delta e Uberaba, onde se registrou uma espessura mínima
de 230 m. (Hasui, 1868) .

~

Em conformidade com informação escrita
a Sad, Cardoso e Costa (1971 inédito), Dutra,
fundamentando-se na distribuição da oligoelementos dos basaltos de Franca (SP) e Sacramento (MG), constatou clara filiação alcalina,
evidenciada igualmente pelos estudos petrográficos de Murta (1966), em intercalações de
vulcanito alcalino classificado como ugandito,
nos basaltos de Secramento.
Sad, Cardoso e Costa (1971 inéd.) elaboraram análise critica dos dados geocronológicos
obtidos por Dutra (1966), Guimarães e Sad
(1966), Hasui e Cordani (1968), em complexos sílico-carbonatfticos do Alto Paranaíba e
em
vulcanitos da região.
Evidenciaram as
discrepãncias existentes, oriundas, principalmente, de datações procedidas em litologias alteradas. Concluem os referidos autores, que o
Arenito Botucatu possui idade Jurássica Média,
enquanto os basaltos Serra Geral são Eo-cretáceos, opinião não compartilhada por Guimarães (1967) que determinou para êsses basaltos aidade Triássica, baseando-se no método da dispersão de birrefringéncia.

4.2

~

•
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FORMAÇAO BAURU

Hussak (1906) reconheceu no Triângulo
Mineiro sedimentos diversos que citou como sedimentos
pós-Uberaba,
foi Milward
mas
(1936) o primeiro a constatar, formalmente, a
distribuição extensiva da Formação Bauru naquela região, denominação esta devida a Gonzaga de Campos (1905), para os arenitos de
cimento calcário da região de Bauru e Itapura (SP).
Em São Paulo, Almeida e Barbosa (1953)
dividiram a Formação Bauru em duas unidades apelidando a inferior de Itaqueri (arenitos com cimento argiloso, folhelhos e conglomerados, com predominância da fração arenosa) e a superior de Marília (arenitos, folhelhos econglomerados). Esta se caracteriza segundo éstes autores pela abundância @e cimentação calcária, e contém restos de dinosáurios
e outros répteis que foram estudados por Pacheco (1913) e von Huene (1930).
Hasui (1968) considera que essa divisão
não pode ser aplicada em Território Mineiro,
com base no critério de címentação, porque.
no Triângulo Mineiro «não se tem uma suces-
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são de camadas cimentadas superpostas a outra
sem cimento. Observa-se no campo que as
camadas superiores são predominantemente não
cimentadas, mas tal pode ser atribuído à dissolução posterior. De modo geral, pode-se dizer
que há uma dominãncia de camadas cimentatidas com outras não cimentadas de permeio.
Por tal razão e faltando hirozontes-guia, preferimos adotar a unidade formação».
Sad, Cardoso e Costa (1971) reconhecem
no Triângulo Mineiro► as duas fácies caracterizadas em São Paulo por Almeida
(1953),
além da sequência piroclástica estudada por
Iiussak (1906) e Hasui (1968), para a qual sugerem adotar-se a denominação Fácies Ube=
rata.
Já Barbosa et Allien
(1970) e Braun
(1970) denominaram a sequéncia em foco de
Formação Bauru, a qual compreenderia trés
fácies: Fácies Uberaba (tufitos e cineritos da
Mata da Corda e Uberaba), Fácies Ponte Alta
(arenitos muito calcíferos e calcários conglomerátioos, que repousam sõbre aqueles tufitos),
Fácies Bauru (arenitos argilosos amarelos e cõr
de tijolo, com níveis de <pedriscosz~).
Segundo Sad, Cardoso e Costa (1971 inéd.),
as Fácies Itaqueri, Marília e Uberaba correlacionar-se-iam respectivamente com as Fácies
Ponte Alta, Bauru e parte da Fácies Uberaba
(confinada ao Triângulo Mineiro) de Barbosa
e Braun (op. cit.).
As litologias ocorrentes, no Planalto da
Mata da Corda e incluídas na Fácies Uberaba
de Barbosa et Allien (1970) e Braun (1970)
Formação Patos por
foram designadas de
Hasui (1968) ou Fácies Patos (Ladeira e Brito,
1968; Sad, Cardoso e Costa, 1971, inéd.).
4.3

OONCLUSBES DA MESA REDONDA

Com relação à Ra.~ia do Paraná no Triângulo Dfineiro, controvérsia há quanto à Formação Bauru. Os membros natos da Mesa
Redonda (Ladeira, Braun, Cardoso e Hasui)
e os convidados (Arid, Barbosa, Price e Sad),
reconheceram-na na Triãngulo Mineiro como
constituída de duas Fácies: Uberaba e Ponte
Alta.
Tornou-se concludente por unanimidade, a
inconsistência de se considerar extensivas ao
Triãngulo Mineiro, como querem Sad et Allien
(1971), as Fácies Itaqueri e Marflia da Formação Bauru, estabelecidas por Almeida é
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Barbosa (1953) em São Paulo, em virtude do
critério de cimenbação por carbonato ser extremamente precário. Ademais, tal divisão não
é mais aceita pelos estudiosos mais recentes
do Bauru em São Paulo (Arid, 1967) .
Por outro lado, concordou-se que a Formação Bauru com a sua divisão faciológica
dupla restringe-se, em Minas Gerais, ao lado
W-SW do Aroo do Alto do Paranaíba, não
cabendo extendé-la para a Bacia Sanfranciscana conforme parecer de Barbosa et Allien
(1970).

b.

A sedimentação Bauru corresponde a um
ambiente fluvial — lacustrino, com canais e
planícies de inundação, em clima árido, conforme esclareceram os estudos de Almeida e
Barbosa (1953) , Freitas (1955) , Arid (19fi7 )
e Barbosa et Allien (1970) .

5.

Na Formação Bauru, duas fácies são reconhecidas com os seguintes nomes e caracteríticas:
a.

(1930) e vem sendo estudadas minuciosamente
por Price (1951, 1955) , permitindo situar o
(Barbosa
e*
Bauru no Cretáceo Superior
Allien, 1970).

Fácies Uberaba: possui como principal característica. a contribuição vulcânica, consistindo de rochas epiclásticas (Fisher, 1961), tais Domo: conglomerado basal com fragmentos de
basalto, arenitos (que são os tërmos
predominantes na sequência, especialmente em direção ao tôpo), siltitos e
argilosos em leitos centimétricos e de
As cõres
extensão lateral restrita.
sã,o avermelhada, creme e verde, esta,
face ã presença de matriz argilosa
vulcânica. Manchas verdes e marrom
são comuns.
Fácies Ponte Alta: compõem-se de
uma sucessão de arenitos muito calcíferos de cor amarelo-esbranquiçada, e
calcários conglomeráticos. Tal sucessão ocorre geralmente sobreposta ã
Fácies Uberaba, mas localmente parece transicionar lateralmente para esta
fácies.

Estabeleceu-se conservar a denominação
fácies, devido a éste fato, embora não esteja
comprovada, de modo cabal, a variabilidade horiaontal em amplas áreas.
De resto, a Formação Bauru constitui-se
de arenitos quartzosos de seleção baixa a média,
com ou sem cimentaçã.o carbonática, de côres
branca, amarela e tijolos, contém níveis de
granulação grosseira, bem como de siltitos e
argilitos.
O conteúdo fossilifero dos jazigos da Serra
de Monte Alegre, Peirópolis e Morra da Galba,
localizam-se em arenitos intercalados na Fácies
Ponte Alta. Foram descritos por von Huene

i

O CRETACEO IDO OESTE MINEIRO
NA BACIA SANFR,ANCISCANA

Na região do Planalto da Mata da Corda,
recobrindo, em discordãncia angular os grupos
Canastra e Bambuí, ocorrem sedimentos dominantemente arenosos sobrepostos por vulca,nitos e vulconaclásticas, exibindo o conjunto
Os sediatitude horizontal a subhorizontal.
mentos arenosos compõem e denominado Arenito Areado (Williams, 1914), cujas primeiras
investigaçôes sistemáticas são devidas a von
Freyberg (1932), e as vulcanoclásticas, os tufos
da Mata da Corda.

v

~

5.1 A SUCESSAO AREADO
Von Freyberg (1932) , estabeleceu a estratigrafia da sequéncia que denominou de «Série
Gondwana», assim compreendida da base para
o tôpo: 1. oonglomerado basal com ventifatos;
2. arenitos friáveis, vermelhos e brancos ou
cinzentos, parte com estratificação cruzada, e
arenitos argilosos; 3. arenitos duros, em bancos; 4. arenitos argilosos, em parte com horimonte de seixos.
Para a unidade 1, von Freyberg (1932)
usou a designação de Lisboa (1907), «Conglomerado do Abaeté»; e para as unidades 2 e 3
«Arenito Areado» (Williams, 1914), correlacionando a unidade 4 ã então Série Uberaba.
Observou, com muita propriedade, que talvez
uma parcela desta unidade poderia ser relatada à esta série, visto que em muitos locais os
arenitos 4 encontravam-se em perfeita concordância com o pacote Areado. Tal ponderação,
cremos, é a indicação apontada pela primeira
vez sôbre a dificuldade em separar-se as unidades lito-estratigráficas da região, em virtude
de sua complexa associação ou variação faciológica .
Barbosa (1934), embora tenha rejeitado ã
época, a denominação Areado, relatando esta

r
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sequência arenosa à Formação Botucatu, retorna, em 1965, às origens, restabelecendo a
designação, mas como «status» de Formação
Areado, dividindo-a em três membros; Abaeté,
Quiricó e Três Barras, equivalentes às unidades 1, 2 e 3 de von Freyberg e às partes basal,
média e superior de Ladeira e Brito (1963,
inédito).
Apresentaremos a seguir, comentários a
respeito dos três membros c?talos, deixando
para o final do texto a discussão do «status
estratigráfico» a se aplicar às mencionadas unidades, face à discrepâncias ocorrentes entre os
estudiosos do Cretáceo Mineiro.
Perfis ilustrativos da sucessão Areado podem ser apreciados em Ladeira e Brito (1968,
Figs. 3 a 6) e em Braun (in Barbosa et Allien,
1970, Fig. 8).

`

Abaeté —Compreende conglomerados, conglomerados de matriz argilosa, conglomerados
arznosos, exibindo em muitas localidades ventifatos, por vêzes abundantes, cujos primeiros
estudos são devidos a Oliveira (1881), Lisboa
(1907) . Mais recentemente, Ladeira e Brito
(1963, 1968) e Cardoso (1968b), reestudaram
depósitos «in situ» dos referidos conglomerados.
Os seixos facetados são inquestionàvelmente polidos por abrasão eólica; exibem 3 ou mais
faces de abrasão, convexas e parcialmente carcomidas (perfuradas) mostrando base planar,
mas relativamente irregular.
Frequentemente, verificam-se uma ou mais
faces desgastadas por rolamento posterior de
caráter
subaquático, o que é testemunhado.
também, pela coparticipação de seixos rolados.
O conglomerado encontra-se «in situ» na base
do Arenito Areado nas Fazendas Santa Clara
e Zinco, no município de Cedro do Abaeté. Em
outros locais, os ventifatos acham-se misturados com seixos muito bem rolados, como em
Canoeiros e Tiros.
(Ladeira e Brito, 1963 e
1968; Cardoso, 1968b). Os seixos são dominantemente de quartzito e quartzo.
Os conglomerados Abaeté conquanto esparsamente, delineiam uma faixa de distribuição
descontínua entre São Gonçalo do Abaeté e
Abaeté, aumentando sua espessura para oeste.
>;ste fenõmeno foi interpretado por Sad, Cardoso eCosta (1971, inéd.), como consequência
do aumento da declividade da bacia no sentido do Arco do Alto Paranafba. Consideramos,
no entanto, que a área de proveniência do
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material constitutivo dos seixos esteja situada
a sudoeste e oeste (Arco do Alto Paranaíba e
quartzitos rlo bordo oeste da Bacia Bambuí).
Assim, a espessura do conglomerado seria determinada pela maior ou menor proximidade da
área-fonte. A máxima espessura até agora registrada é de oito metros, enquanto a maior
participação de ventifatos parece suceder-se no
município de Cedro do Abaeté.
Os conglomerados do Abaeté retratam um
clima desértico imperando nos primórdios da
sedimentação Areado, porém, com influência,
importantes de condições aquosas, principalmente nas zonas montanhosas periféricas da bacia
ande teriam ocorrido fortes aguaceiros ocasionais. Bstes seriam responsáveis pela desintegração do material rochoso que, posteriormente, experimentaria desgaste pela abrasão eólica.
O fato dos conglomerados ocuparem paleo-canais permitem-nos relacioná-los a superfícies
pedimentares sulcadas por «oueds».
Consiste de arenitos, argilosos
Quiricó
e siltitos em sequsncia rítmica na base, transicionando para arenitos em bancos no tôpo, de
cor rósea e calcíferos. Na Fàzenda São José
do Geribá, próximo ao arraial Varjão, na rodovia Patos-Pirapora, existe uma intercalação
de folhelho pirobetuminoso com remanescentes
de folhas de coníferas e de peixes teleóst~os,
descritos e determinados por Santos (1965)
Demo IDastilbe moraesi.
Os siltitos e argilitos, de c8res rósea, verde
e amarela, contém frequentemente fáunulas de
ostracáides e conchostráceos descritos por Cardoso (1968) a partir de espécimes coletados por
êle mesmo, Barbosa, Byer, Braun, Ladeira e
Brito (1963, 1968) .
Von Freyberg (1932) refere-se a troncos
de Auraucarioxilon em jazigo na Fazenda São
Lamberto, cabeceira do Rio do Prata.
Plaquetas finas, milimétricas e centimétricas de calcário fibrosa cinza e arroxeado ocorrem, às vêzes, como intercalaçães.
O Quiricó reflete deposição lacustre nas
zonas mais interioranas da bacia de sedimentação onde reinavam condições aquosas mais
duradouras numa <playa», na qual teriam se
acumulado as águas e sedimentos provenientes
das zonas periféricas, e «bafadas», os calcários
fibrosas sendo altamente sugestivos de remanescentes de evaporitos.
Três Barras —Por ser de mais ampla distribuição, esta unidade é fàcilmente observável,
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não só por formar morros e mesas residuais
ruas, também, por ser de longa data cortada
por estradas. Por isso, os autores tem-na feito
«passear e oscilar» na coluna mesozóica brasileira quanto a sua posição, ecorrelacionando-a
com várias outras formações.
O Trés Barras compõem-se de arenitos espéssos variando de 130 a 150 m. no «locus tipicus», exibindo cor rórea-avermelhada e amarelo-esbranquiçada, oom manchas irregulares
de descoloração. O cimento médio comum é
o síltico-argiloso, mas em vários pontos (Varjão, São Gonçalo do Abaeté, Tiros, Quintinosetc.) ocimento argilo-calcítico é notável. A estrutura primária mais conspícua é a estratificação cruzada tipo «current cross lamination»
muito generalizada, sendo comum a estratificação em bancas e, em certos locais, fino listramento conferido por delicada laminaçãa.
Nos estratos cruzados percebem-se amplos
«foresets» os quais contém, concordantemente,
nóbulos calcíticos com alguns c~ntímetras de
diâmetro (São. Gonçalo do Abaeté) . Noutros
locais, plaquetas de calcário fibroso lilás são
frequentes, bem como intercalações de calcarenito próximos à base (Quintinos). Verificamse nesses locais, outrossim, presença de seixos
milimétricos a centimétricos de quartzo, em
alguns níveis.
Nas partes inferiores do Trés Barras comparecem arenitos micáceos manifestando delicada estratificação plano-paralela, conferida
por lâminas vermelho-rosadas, alternando com
lâminas amarelo-esbranquiçadas, proporcionando ao conjunto belo listramento. Em associação, constata-se estratificação cruzada de corrente com as lãminas exibindo idêntica delicada estratificação (Chumbo, Tiros, Quintinos).
As feiçães anotadas denunciam origem subaquática para o Trés Barras, possivelmente
em ambiente flúvio-deltáioo, sob clima árido e
semi-árido (Ladeira e Brito, 1963, inéd., 1968;
Barbosa et Allien, 1970; Braun, 1970; Sad,
Cardoso e Costa, 1971) contràriamente ao que
haviam concluído os autores referidos no início do presente trabalho, que o correlacionaram
ora com o Botucatu ora com o Bauru. ]~ interessante relembrar que von Freyberg (1932)
já havia vislumbrado tal diferença que, entretanto não foi levada em consideração por seus
sucessores dos anos 30 — 60.
Ademais, consoante o mapa de
Hasui
(1968) e sua afirmação textual, não existe ne-

nhuma ligação entre as unidades litoestratigráficas do Areado com as formações Botucatu
ou Bauru, através do denominado «Corredor
do Quebra Anzol».
Em seus níveis superiores, o Trés Barras
mostra-se geralmente silicificado constituindo
patamares resistentes à erosão, por efeito dos
tufos e lavas que lhe são sobrepostos. Em
alguns pontos, dobras convolutas são percebidas
nos arenitos, sendo atribuíveis a deformações
penecontemporâneas (Pflug, 1961; Hasui, 1967;
Cardoso, 1968b e Ladeira e Brito, 1968) .
Os registros sedimentológicos no litótipo
Trés Barras demonstram ser o seu ambiente de
sedimentação
deltaico-fluvial, os arenitos
correspondendo ao assoreamento da bacia pelos
rios que entrecortavam uma planície em expansão, com deltas progressivamente coalescentes.
O clima imperante no início da sedimentaçâo
era desértico, passando posteriormente para
árido asemi-árido (Ladeira e Brito, 1968, Barbosa et A11ien, 197C; Braun, 1970) .

5.1.1 — CONCLI?SbES DA MESA
REDONDA
Os participantes da Mesa manifestaram
opinião de que deve ser mantida para o Areado
o <status> de formação, assim como as designações geográficas propostas por Barbosa (1965),
i . é, Abaeté, Quiricó e Três Barras. Todavia,
não se conseguiu acõrdo sõbre o «status» formal desta divisão. A maioria dos participantes
interpreta as subunidades oomo fácies (Ladeira,
Cardoso, Hasui e Sad). Barbosa admite que
o conglomerado Abaeté exibe comportamento
faciológico, variando lateralmente, mas não 0
aceita para as unidades Quiricó e Trés Barras,
necessàriamente incluídas na mesma formação
as quais considera como membros. Braun, não
se opõe ao uso do térmo faties, para cognominar as referidas unidades, mas considera não
haver, por outro lado, restrição ao emprego da
designaçâo membro.

5.2

~i

i~

•

•

OS TUFOS VULCANICOS DA MATA
DA CORDA

Esta denominação engloba os vulcanitos e
epiclásticas do Planalto da Mata da Corda,
constituídos por uma associação de lavas e tufitos ultrabásioos de tendéncia alcalina, •incluindo, ainda, cineritos, arenitos cinerítioos e
brechas piroclásticas. Ladeira e Brito (1963,

v
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inéd.), 1968) constataram que associados as litologias piroclásticas ocorrem igualmente derrames de lavas alteradas e meteorizadas possuindo o conjunta natureza ultrabásìco-alcalina conforme análises disponíveis (Guimarães,
1966; Ladeira e Brito, 1968). Tal conjunto encerra, também, em alguns pontos, intercalações
de arenito cinerítico de cor esverdeada, tipo
Capacete, que se repete em vários níveis.
A essa sequência Hasui (1968) denominou de Formação Patos. Esse autor verificou
igualmente a existência de lavas, não registranào, contudo, as intercalações de arenito Capacet~.

~

Ladeira e Brito (1968) propuseram a divisão da sequência que designaram de Grupo
Mata da Corda em quatro fácies: São Gonçalo,
Patos, Fragata e Capacete, assim caracterizadas:
1 — Fá,cies Patos — Corresponde ã Formação Patos de Hasui (1968). Está mais bem
exposta nas proximidades dos centros vulcânicos (e.g, Fazenda Cascata). Consta de lavas
melanocráticas porfiríticas e tufitas com nítida
filiação ultrabásica
alcalina (ef. análises in
Guimarães, 1955 e Ladeira e Brito, 1968), além
de aglomerados e brechas piroclásticas. A espessura do conjunto alcança de 144 m. a 180
m. em Patos de Minas. A descrição petrográfica dos vulcanitos foi feita, por R.imann (1917,
1931), Guimarães (1933, 1955, Ladeira e Brito
(1963, 1968) e Hasui (1968).
2 — Facies São Gonçalo —Inclui os arenitos cinzentos brancos e levemente arroxeados
de São Gonçalo do Abaeté e sobrepostos ao
arenito Três Barras do Grupo Areado. A feição
desta fácies, é a matriz constituída dominantemente por argila montmorillonítica„ vinculando-a claramente com o vulcanismo do Planalto da Mata da Corda. Fc9es arenitos têm
sido objeto de pesquisa para bloqueio de reserva de bentonita.
3 —Fácies Fragata —Consiste de conglomerado, descontínuo e lenticular, com seixos
de granulometria heterogênea de vulcanitos diversos como picrito porfiritico, jacupiranguito,
nochas sienfticas, além de quartzo e quartzito.
A matriz é aréno-argilosa micácea, com anfibólio, augita, biotita, magnetite, perowskita e
apatita. Sua espessura na 'área-tipo (Morro
Fragata) ~é de 2 a 3 metros. Apresenta-se,
igualmente, como níveis, de permeio no Are-
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nito -Capacete. E de origem seguramente fluvial, face ao arredondamento dos componentes.
4 —Fácies Capacete —Comparece sôbre
o conglomerado Fragata ou diretamente sobre
o arenito Três Barras, em virtude do acunhamento e descontinuidade do citado conglomerado. O nome é devido a Williams (1914) que
o emprestou da Serra do Capacete no município de Cedro do Abaeté (MG). Constitui-se
de arenitos com distintiva cor verde, e tonalidades rósea-avermelhadas, Compõe-se de
grãos de quartzo e feldspato, vidro vulcãni~~o
parcial ou totalmente alterado em argilo-minerais, cristais de perowskita com a periferia deo^-mposta, apatita e pelotas de argila. A matriz
é argilo-calcífera e a cor verde característica
é conferida por nontronita. Teores de P2O,
atingindo máximo de ,0%, mas distribuídos
errãticamente foram detetaclos nesses arenitos.
O ambiente de deposição é subaquático, conforme demonstram a estratificação cruzada de
oorrente e as delgadas intercalações de argilitos que exibem níveis com conglomerado intraformacional formado por «mud balls».
Sad, Cardoso e Costa (1971) inéd.), distinguiram tríplice divisão faciológica para a associação vulcânica do Planalto da Mata da Corda:
Fácies Fatos (tufos e lavas) ; Fácies Capacete
(conglomerados e arenitos cineríticos); e Fácies
Urucuia (arenitos e conglomerados). O~ conjunto foi denominado de Formação Mata da
Carda (Fig.) 1) .
A Fácies Urucuia representaria, segundo
êsses autores, os registros mais distais da sedimentação elástica, contemporânea do vulcanismo Mata da Corda. Na região do Alto Paranaíba tais arenitos possuem matriz montmorillonítica, correspondendo, portanto, ao Fácies
Sâo Gonçalo de Ladeira e Brito (1968).
Braun (1970) englobou todos os sedimentos pós-Areado da Bacia do São Francisco e
Maranhense, sob o nome Formação Serra Negra (Campbell et Allien, 1949). Caracterizou
duas fácies: Capacete (idêntica ã de Ladeira
e Brito, 1968; Sad, Cardoso e Costa, 1971) e
Serra Negra (análoga ã Fácies Urucuia dos
últimos autores) .
5.2.1 CONCLUSÕES DA MESA
REDONDA
Os membros da Mesa quanto aos vulcanitos
e vulcanoclastos do Planalto da Mata da Corda,
concordaram em englobá-los sob a designação
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Formação Mata da Corda (Ladeira e Brito,
1968), mantendo-se o nome Patas (Hasui,
1968) com o sentido de fácies. Aboliu-se o
têrmo fácies Fragata de Ladeira e Brito (1968) ,
considerando-se os leitos conglomeráticos vulcânicos e os arenitos cineríticos esverdeados sob
uma única denominação: Fácies Capacete (Ladeira e Brita, 1968) .
Estabeleceu-se que há uma certa equivaléncia entre fácies São Gonçalo de Ladeira e
Brito (1968) e a fácies Urucuia de Sad et
Allien (1971). Afim de se evitara proliferação de nomes na literatura geológica brasileira, resolveu-se abandonar o nome São Gongalo afavor de Urucuia, até que novos estudos
possam pnovar a existéncia das duas fácies.
Tornou-se conclusivo, por outro lado que
as litologias agrupadas por Braun (1970) sob
o título Formação Serra Negra (C'ampbell et
Allien, 1949), são equivalentes às litologias
chamadas de Urucuia, por Sad et Allien
(1971). Como o nome Urucuia j~á se encontra
há mais tempo difundido na literatura geológica brasileira e tem prioridade bibliográfica
sâbre as outras duas, concluiu-se ser necessário
a abolição dos nomes Serra Negra e conservar
a designação Urucuia (originalmente devida à
Oliveira, 1926) mas oom o significada de formação. Não se conhecem, ainda, satisfatòriamente as relações entre as formaçoes Areado e
Urucuia.
Considera-se que o têrmo Urucuia é bem
aplicável visto grande parte dos sedimentos
assim designados encontrar-se no município
homônimo.

M

Sabe-se que o limite de ocorrãncia entre
as formações Mata da Corda e Urucuia situase no talvegue do Rio Prêto e seu prolongamento pelo rio Paracatu a jusante da confluência. Mudando consideràvelmente a fitologia
a partir do referido limite.
Um dos autores (O. P. G. Braun) observou, em maio de 1971, no sul de Piauí (município de Corrente e Gilbués), estruturas dômicas e intrusões, relacionadas ao vulcanismo
quimberlítico de Gilbués, deformando camadas
da Formação Pastos Bons equiparáveis à Formação Areado o que reforça, grandemente a
o~ntemporãneidade e identidade peleogeográfica com os sedimentos cretáceos de Minas Gerais. Saliente-se, ainda, sua importância por
constituir mais uma província alcalina com
manifestações estrombolianas, no sul do Piaui.
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6. COMENTÁRIOS SÕBRE A TAXONOMIA
ESTRATIGRAFICA DAS iSEQUENGIAS
CRETÁCEAS EM MINAS GERAIS
As conclusões da Mesa Redonda acham-se
resumidas na Fig. 2.
As grandes discrepâncias de opinião entre
os diversos autores s"obre a divisão formal das
sucessães cretáceas de Minas Gerais residem
na ausência de mapeamento sistemático em
escala adequada. A maioria dos estudiosos realizou suas investigaçôes com base apenas em
seçães geológicas e colunares, com exceção de
Hasui (19fi8) que mapeou a região na escala
1:500.000 e Barbosa et Allien (1970) que a
cartografou em parte (entre os paralelos 18° e
20° e meridianos 46° e 48°) na escala
1:250.000.
Ainda, outra parcela de divergéncia conceitual provém do fato de que as subdivisões
estratigraficas são, como é natural, resultantes
de observação e julgamento pessoal e, consequentemente, muito subjetivas.
Relativamente à taxinomia, entendemos
que o emprégo do têrmo fácies se preste verdadeiramente para enfatizar as variações laterais ocorrentes principalmente nas sequências
vulcânicos da Mata da Corda e também na
sucessão Areado. No atual «status~, pode-se
acei`..ar as fácies descritas, conquanto alguns
considerem ver feições para considerar algumas delas como membros e até formações.
Tomemos, para facilitar o comentário, o
exemplo da sucessão de «red beds» do Areado.
Se adotarmos a conceituaçã.o de fácies, estaremos aàmitindo a contemporaneidade das di~rsas fácies, o que implicaria em considerar
o Areado como formação e não como grupo.
Por outro lado, a conceituação de formação
como unidaae litcestratigráfica — e portanto.
independente do conceito de tempo — permite-nos denominar formigão a cada uma das
fácies, uma vez que estas exibem características
li.tológicas distintivas e, segundo temos vivéncia,
são mapeáveis à escala 1:25.000. Segundo tal
critério, o Areado ascenderia, novamente, ao
«status» de grupo.
Acreditamos que a taxonomia adequada
para o Areado e demais sequências de Minas
Gerais, só poderá ser definida após o mapeamento geológico do território de sua distribuição em escala conveniente, digamos 1:25.000
iou por maior disponibilidade de aero-fotos.
1:60.000), o que ainda não foi feito.
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E extremamente importante precisara situação espacial e as interrelações entre as litologias identificadas, o que só poderá ser efetuado mediante mapeamento e seções sistemáticas, sem os quais, qualquer
caracterização
taxonõmica tornar-se-á débil e, portanto sujeita afuturas modificações.
A proliferação indiscriminada de nomes
estratigráficos, embora reflita o progresso dos
levantamentos, deve ser evitada, não s6 com
relação ao Cretáceo, mas de modo genérico. A
aplicação do Código de Nomenclatura Estratigráfica, drecomendável, embora o mesmo apresente certas lacunas. Nestes casos, conviriria
que os autores justificassem sua não aceitação
do Código.
Os membros da Mesa Redonda reputam extremamente útil, se, sob a égide do Departamento Nacional da Produção Mineral, fõsse
constituída uma Comissão Brasileira de Nomenclatura Estratigráfica, composta por membros da Sociedade Brasileira de Geologia, Petrabrás, CPRM, CNEN, etc. com a finalidade de
divulgar, orientar e disciplinar o emprêgo dos
nomes estratigráficos no Brasil, evitando entre
outras circunstâncias pertinentes, a existência
por exemplo, da designação Rio Dôce ter sido
aplicada formalmente por autores vários para
sequências diferentes; Grupo Rio Dõce (Barbosa et Allien, 1966) constituido por litologias
precambianas e Formação Rio Dôce (Asmus
et Allien, 1971),
consistindo de sedimentos
mesozóicos.
7.

4.

5.

A evolução déste vulcanismo, a subsidência da Sinéclise do Paraná e da Bacia Sanfranciscana de sedimentação Cretácea, ensejaram um estado de tensões
marginais na Bacia do Paraná, talvez
exacerbadas ao longo do «Arco do Alto
Paranafba». O relaxamento dessas tensões propiciou o vulcanismo alcalino representado pelos vários complexos sflico-carbonatíticos que bordejam a Sinéclise do Paraná, cuja idade foi determinada pelo método Pb em 120 m.a. (Dutra, 1966) e pelo método K/Ar em
84-90 m . a . (Cordani e Hasui, 1968) .

6.

Posteriormente ao vulcanismo alcalino, e
após a época erosiva jurássica, constituise a Formação Bauru, na Sinéclise do
Paraná (no Triângulo Mineiro), ainda,
em subsidéncia continuada, representada
pela : Fácies Uberaba, dominantemente
vulcanoclástica (conglomerados, arenitos
e argilitos cineríticos de filiação basáltica ealcalina) eFácies Fonte Alta (arenitos carbonáticos, calcários e calcários
conglomeráticos) .

CONCLUSóES FINAIS

1.

A Sinéclise do Paraná estruturou-se no
Paleozóico, evoluindo entre o Devoniano
e o Permiano.

2.

Após um período essencialmente erosivo, depositou-se no Neo-Jurássico a Cretáceó Inferior, a Formação Botucatu,
cujos limites no Oeste Mineiro não se
distanciaram muito dos atualmente observados.

3.

A Formação Areado depositou-se penecontemporâneamente durante o Cretáceo
Inferior na Bacia Sanfranciscana. Especialmente no flanco ocidental do Planalto da Mata da Corda, esta formação
exiba adelgaçamento e desaparecimento
para oeste, sudoeste e sul, atestando 0
caráter ascensional do KArco do Alto
Paranaíba».

No Eó-Cretáceo, a Sinéclise do Paraná
foi palco de intenso vulcanismo basáltico de natureza fissural, constituindo-se
a Formação Serra Geral, pari-passu com
a Formação Botucatu que se apresenta
intertrapeada nos basaltos (Almeida,
1954). Tal vulcanismo vinculou-se ao
diastrofismo germanótipo, denominado
por Almeida (1967) de cReativaçãa
Wealdeniana».

7.

Peneoontemporâneamente, a Bacia Sanfranciscana foi sede de extenso processo
vulcânico de natureza ultrabásica-alcalina, com caráter explosivo e de derrame,
gerando a Formação Mata da Corta,
consistindo da Fácies Patos (lavas, tufitos, aglomerados, brechas) e a Fácies
Capacete (conglomerados com seixos de
vulcanits e arenitos cineriticos e matriz
montmorillonítica) .

8.

As fácies Uberaba e Patos constituiramse em duas bacias diferentes. São panecontemporâneas eexibem atributos semelhantes. Em virtude da existência de
basaltos na Bacia do Paraná, êstes originaram parte duos detritos que compõem
a Fácies Uberaba. Todavia, em ambas
as fácies constata-se forte contribuição

~
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de rochas alcalinas (Hasui, 196?; Ladeira eBrito, 1968) .
9.

•

10.

•

A Formação Urucuia,
constituída por
arenitos avermelhados,
não raro, com
matriz montmorillonítica, foi considerada
contemporânea da Formação Mata da
Corda, mas o seu conhecimento é ainda
precário.
Deve-se acrescentar que o vulcanismo
ultrabásico-alcalino da Bacia Sanfranciscana, desencadeou-se, ainda ã época
da sedimentação Areado (níveis superiores), pois o tôpo de sua sequência na
região de São Gonçalo do Abaeté, encerra arenitos cinzas, com matriz montmorillonítica.
8.

•

SUGESTÕES

Do emaranhado da terminologia estratígráfica dos estudiosos (c. f. Fig. 1) , alcançou-se
um progresso, qual seja, o reconhecimento por
parte da maioria dos autores da distinçâo entre o Cretáceo da Bacia do Paraná e o da
Bacia São Francisco, não só do ponta de vista
paleogeográfico, mas também, composicional, e
a coluna estratigráfica simplificada resultante
da Mesa Redonda (c. f. Fig. 2) .

29

Carece, ainda, o refinamento estratigráfico oque advirá, sòmente, com os levantamentas já citados, que permitirão obter maior acuracidade do quadro tetônico-paleogeográfico, não
apenas, das sucessões mesozóicas, mas, igualmente, de seu embasamento precambriano.
Ademais, o mapeamento poderá trazer surprêsas quanto a possíveis indfcios de mineralização, principalmente uranifera, nas sequências mesozóicas, face ao vulcanismo ocorrido na
região.
Os autores acreditam que tais sugestões
são válidas, não só pelos resultados científicos
que se alcançarão, como também, pela possibilidade de detetarem-se fazimentos minerais,
desde que se processem os mapeamentos «paripassu» com prospecção geoquímicas e cintilométr'ca.
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SIïVIFóSIO SóBItiE 0 QUATERNÁRIO DO BRASIL
DE SUDESTE
Por
JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NETO (Coordenador) cl>

I.

M

INTRODUÇAO

Comemorando de maneira feliz seu Jubileu
de Prata, a Sociedade Brasileira de Geologia
organizou com brilhantismo um de seus mais
importantes Congressos, pelo número de participantes, teor das comunicações, realização de
um certo número de simpósios e sessões de
debates inéditos e presença de cientistas estrangeiros de primeira plana, especialmente
convidados.
A realização de um simpósio sôbre o Quaternário abriria a primeira oportunidade de
reunir especialistas interessados pelos mais diferentes aspectos que assume o estudo dêsse
período da terra.
Um certo número de razões justificavam
<a priori», essa medida :
~

1.

existência de numerosas pesquisas referentes ao Quaternário, abordando setores variados das Ciências Naturais e Humanas,
mas nem sempre relacionadas em entre si;

'l.

ampliação crescente do campo de trabalho, pela incorporação de novas técnicas de
estudo, atraindo dia adia maior número
de pesquisadores e especialistas, até de sefores outros que os das Ciências da Terra;

3.

interêsse econõmico que começa a se revestir oestudo do Quaternário. Não citando os materiais de construção ou de indústrias químicas, basta lembrar aimportãncia crescente de jazidas de valor econõmico, provenientes da concentração de minera~s estratégicos por processos de alteração.

w

A par dessas razões, a análise do conteúdo
das informações disponíveis indica que o conhecimento sõbre o Quaternário do Brasil ainda

é falho e deficiente em inúmeros setores. Esse
fato não reflete nem a qualidade nem o nível
formacional dos nossos pesquisadores, mas apeiras contingênc'as atuais da pesquisa.
Apesar de numerosos, em alguns campos,
os trabalhos sõbre o Quaternário indicam estarmos em fase incipiente de seu conhecimento.
Parcialmente, êsse fato se deve ao isolamento em que trabalham os pesquisadores dos
vários setores da Ciências Naturais e Humanas, tanto no sentido geográfico espacial como
no interior de seus respectivos campos de interêsse.
Por outro lado, nem sempre os autores
de pesquisas que abordam aspectos do Quaternário parecem ter tomado conciéncia da necessidade de tentar correlações com setores afins,
explorando pouco seus resultados. Ainda nêste
259 Congresso foi possível observar êsse fato,
nas comunicações relatadas na Seção 1, Sedimentologia e Petrologia Sedimentar.
Há uma grande dificuldade em estabelecer
a necessária troca de informações e conhecimentos, emanter odiálogo entre essas diversas
áreas de estudos.
Essas considerações justificavam plenamente, a nosso ver, qualquer tentativa de reunir,
pela primeira vez no Brasil, os pesquisadores
que se interessam pelo Quaternário. Seria tentativa pioneira de romper aquele isolamento e
dar inicio ao diálogo entre especialistas dos
diversos setores, exprimindo diferentes tendências e correntes de estudo e interpretação.
Na organização do Simpós?o, optamos pela
1?mitação geográfica do campo das discussões
a um domínio natural, para evitar sua dispersão.
A conjunção de interêsses numa mesma
área ofereceria a oportunidade de um primeiro
cruzamento de dados, possibilitando talvez che(1) Depto. Geografia — F.F.L.C.Ii. da U.S.P.

34

ANAIS DO XXV CONGRESSO BR.AiSILEIRO DE GEOLOGIA

gar a denominadores comuns para as interpretaçôes dos principais eventos Quaternários.
Assim, foi escolhido como tema geral o Quaternário do Brasil de Sudeste.

tores uma tentativa de interpretação da sua
génese. Mais uma vez, ficou patenteada a
controversia entre «tectonistas» e «geomorfólogos».

O conhecimento acumulado até o momento,
apesar de muitas vêzes disperso e fragmentário, permite verificar que certos aspectos do
Quaternário dessa área tem preocupado particularmente os pesquisadores.

Para os primeiros, seriam os testemunhos
de movimentações da crosta, com consequente
modificação do nível de base e possibilidade de
sedimentação.

As tentativas de interpretação da gésiese
da paisagem vem mostrando a existência de
duas tendências para explicar seus fatôres causais: — tectônica e sucessão de sistemas de
erosão. Parecem refletir, no momento, metodologias de trabalho relacionadas ã formações
científicas diversas, respectivamente geológica e
geomorfológica.
E necessário deixar claro, desde o início,
que essa aparente contradição reflete apenas o
conhecimento parcial dos fatos.
Indícios de tectônica, em tôda a bacia do
Paraná e na sua borda leste, vem sendo observados e definidos há bastante tempo.
Para
muitos dêles, tem-se um conhecimento bastante
aproximado da época de ocorrência, sobretudo
os mais antigos.
No período abrangido pelo Quaternário, no
entanto, as observações diretas de campo não
tem permitido sua definição mais precisa. Raramente tem sido encontrados testemunhos cabais e, na maior parte dos casos, a presença
de falhamentos tem sido deduzida pelas dissimetrias de vertentes, presença de blocos aparentemente sobrelevados, rebaixados ou adernados.
Certas medidas, geralmente indiretas,
parecem confirmar a existência dêsses fatos.
Porém,quando se pensa em termos da gênese
da paisagem nêsses períodos, resta solver o problema básico da datação, para aquilatara importáncia e influência dos eventos tectônicos
na sua elaboração.
A presença de certos testemunhos na paisagem sob a forma de superfícies aplainadas
vem sendo tomada, há muito tempo, como indício de ocorréncia de prxessos erosivos alternantes esucessivos.
Os estudos feitos, sobretudo na última década, permitiram a seus autores estabelecer
um quadro paleoclimático e paleoecológico do
Quaternário bastante coerente, que possibilita
explicar a evolução da paisagem sem fazer intervir a tectônica. Esta teria, quando muito,
a função de acentuar certos aspectos.
Em época bem recente, as pesquisas de um
certo número de depósitos permitiu a seus au-

Para os «gemorfólogos», a alternáncia e
sucessão de fases erosivas seria a causa, clima
úmido correspondendo a fases de entalhamento
e abaixamento de nível de base, clima árido
com plainação lateral e formação de depósitos. Para isto, admite-se uma estabilidade
considerável da crosta, sem intervenção da tectônica n~o processo de abaixamento do nível de
base.
Alguns autores determinaram com bastante
precisão certa características desses depósitos,
principalmente texturais. Certos aspectos foram
ãs vêzes negligenciados, por exemplo a mineralogia que nem sempre foi feita com grau de
detalhe necessário.
Esse fato prejudica pelo
menos parcialmente as interpretações paleoclimáticas dos depósitos.
~ curioso lembrar, para exemplo, as discussões em torno da presença de feldspatos
como mineral indicador de condições paleoclimáticas ou tectônicas. Para uns, a presença de
feldspatos em quantidade, determinando sedimentos arcosianos, seria reflexo de climas semi-áridos. Para outros, em qualquer tipo de clima
poderia ~xorrer, desde que os processos erosivos
fossem suficientemente mais rápidos do que o
intemperismo, como seria o casa dos falhamentos verticais com grande rejeito. Observações
recentes de Damuth e Fairbridge (1970) parecem
indicar uma metodologia de trabalho
para o estudo da questão.
Além disso, tratando-se de depósito continentais, só há pouco tempo atentou-se para o
fato de que expostos ao intemperismo, poderiam apresentar graus crescentes de alteração.
em função da «idade» presumível da superfície
onde se encontram. Até a realização de Simpósio, sá tínhamos conhecimento de tentativas
feitas por nós mesmos no sentido de estabelecer
uma cronologia de alteração, pelo estudo dos
solos e sua correlação ãs superfícies de aplainamento, (Queiroz ,Neto, 1969, 1970) .
Ainda sob êsse aspecto, são muito escassas
as informações sôbre paleossolos enterrados e,
menos ainda, tentativas de datações radiométricas dos mais recentes.
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Um certo número de problemas paralelos,
de importãncia não menor, vem sendo abordados sem trazer, no entanto, esclarecimentos
para a interpretação global da paisagem.
Jazidas com vestígios de atividades humanas foram
estudadas sobretudo no litoral.
Apesar de dizerem respeito a período muito recente, podem apresentar importância fundamental como ponto de partida para o estabelecimento dos níveis oceânicos na época de sua
elaboração. No entanto, nem mesmo a correlação que existe entre essas jazidas e os sedimentos vizinhos foi estabelecida com precisão.
.,

Chega-se, assim, a outro ponto fundamental, que diz respeito às oscilações do nível marinho.
Aceita-se a correlação de níveis marinhos
mais baixos, correspondentes aos períodos glaciais, contrapondo-se aos mais altos dos interglaciais do hemisfério norte.
Há, porém, muito poucos estudas sôbre as
relações entre sedimentos marinhos e continentais, que tragam maiores esclarecimentos à
questão. E a relação existente entre os nfveis
oceânicos e condições paleoclimáticas é objeto
àe discussão.
De modo generalisado, aceita-se hoje em
dia a correlação entre os climas semi-áridos ou
mais sêcos do que o atual e níveis mais baixos
do mar, isto é, aos períodos glaciais do hemisfério norte. Há um certo número de indícios
a respeito, sobretudo a sucessão de depósitos
marinhos e continentais no sul, mas mesmo
assim a correlação é posta em dúvida pelos <tectonistas> .

,~

E para finalisar estas considerações a respeito do que se conhece sôbre o Quaternário do
Brasil de Sudeste, é preciso
mencionar as
observações sõbre fiotogeografia e, mais especificamente, paleofitogeografia. A presença, nesta
parte do continente sulamericano, de associações vegetais tão dispares como as florestas
tropical sempre verde, subtropical, e de araucaria, dos cerrados, campos cerrados e campos,
suscitam algumas discussões a respeito da origem. Não procurando fugir ao esquema proposto nesta nota, que era apenas indicar os principais pontos abordados
nas pesquisas com
suas interpretações, sem realizar uma ampla
análise bibliográfica, achamos justo citar nominalmente R. Maack, pelas observações extremamente judiciosas a respeito da precedência e sucessão de associações vegetais no Paraná. Sua interpretações abrem caminho para
definir as causas da distribuição fitogeográfi-
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cas atual nesta parte do Brasil, indicando que
certas associações só podem ser interpretadas
como relíquias de climas vigentes anteriormente àfase atual, em especial a floresta de araucaria e os cerrados. E deve-se notar que essa
interpretação parece concordar com as correlaçães entre os graus de alteração dos solos e
as superficiais aplainadas onde se encontram
(Queiroz Neto, 1969) .
O conhecimento sõbre o Quaternário, indicado apenas de maneira pálida nas observações
acima, mostram que dois aspectos necessitam
maiores esclarecimentos, dentro da linha adotada pelos pesquisadores: em primeiro lugar, a
definição do meio natural e da paleocologia do
Quaternário e, em segundo lugar, o estabelecimento de correlações e cronologias entre os
diversos testemunhos de eventos Quaternários.
Justificava-se, assim, a organização do ternário, que tentaria acentuar os aspectos cuja
interpretação vem suscitando as maiores controversias:
1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.

O meio natural e a paleocologia do
Quaternário.
As oscilações paleoclimáticas Quaternánárias e a evolução do relêvo.
Mecanismos e sequências das oscilações
climáticas Quaternárias.
Ocupações humanas pré-históricas e suas
relações com as formações sedimentares
Quaternárias e as oscilações de nível
marinho.
. . Cronologias e correlações Quaternárias.

Estratigrafia do Quaternário: correlações
entre depósitr~s litorâneos e continentais.
2.2. Neotectõnica: correlações entre as deformações da crosta e as oscilações de nível
marinho Quaternárias.
2.3. Sedimentologia do Quaternário; relações
dos depósitos com os eventos e processos
Quaternários (oscilações climáticas «versus» tectónica).
Graças ao apôio da Comissão Organizadora, foi possível convidar um certo número de
especialistas que responsabilisar-se-iam pelo
desenvolvimento de cada um dos temas, respectivamente J. J. Bigarella, C. Del Rio Garcia, A
N. Ab'Saber, S. Petri, A. J. S. Bjõrnberg e
V. F. F°úlfaro.
Além disso, foi possível contar coma presença de um Quaternarista africano, o professor Hugues Faure. Apesar de estar atualmen-

~
3E

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA

te em Faris, como professor da Faculdade de
Ciências e Diretor do Laboratório de Geologia
do Quaternário do CNRS, Bellevue, fez carreira de cientista como geólogo no continente
africano. Trabalhou na África do Norte, Ocidental eOriental: Marrocos, Senegal, Mauritânia, Niger, Tchad, Sahara, Etiopia, etc.. Os
temas de suas pesquisas foram e são variaüos,
tocando alguns de grande interêsse para nós,
onde há escassez de especialistas: neoteetônica,
dotações radiométricas, palinologia.
Além do mais, membro ativo da ASEQUA
— Association Sénégalaise pour 1'~tude du
Quatérnaire de 1'Ouest Africain, entidade que
congrega mais de 450 especialistas, abriria as
portas para uma primeira tomada de contacto
com o que fizeram naquele continente os pesquisadores do Quaternário.
Os trabalhos do Simpósio foram abertos
pela conferência do prof. H. Faure «Estado
atual das pesquisas s"obre o Quaternário na
África». Teve prosseguimento em três etapas
distintas: pela manhã foram apresentados um
certo número de comunicações de resultados dé
pesquisas. A tarde, foram abordados os temas
gerais constantes do ternário, sob a forma de
pequenas palestras, seguidas de discussões amplas. A noite foi reservada para debates gerais
e encerramento.
2.

A conferência do prof. Faure.

Para nós, a conferência inaugural do prof.
Faure teve uma importância fundamental. Ao
definir as pesquisas e estudos sõbre a Quaternário como comparáveis aos de qualquer outro
período, na realidade mostrou as diferenças e
colocou um problema de ordem metodológica.
O principal interêsse dessas pesquisas, segundo Faure, é trazer dadas para o apnhecimento da história da paisagem, sob todos os
aspectos. Abrange desde fenomenas considerados puramente geológicos até os ecológicos: definição dos povoamentos vegetal e animal, querendo cam isso expressar
interpretação das
condições bioclimáticas imperantes, que levam
a sistemas de erosão bem caracterisados. O
estudo do Quaternário traz ainda outro imperativo de grande interêsse, que é a definação
da•época e das condições vigentes desde o aparecimento de vida humana até hoje.
Essa posição indica claramente que a definição da evolução da paisagem só pode ser
conseguida através do estudo global de todos
os aspectos ou testemunhos da história, neces-

sitando doo auxílio metodológico e das técnicas
de vários setores das Ciências Naturais. Só
assim será possível. interpretar os depósitos ou
sedimentos, «de interêsse» da geologia, dependentes na sua gênese de esforços tectônicos e
das oscilações eustáticas do nível do mar e, não
esquecendo, do tipo de clima que determina um
ambiente ecológico e sistemas característicos de
erosão. Enquanto o ambiente ecológico acarreta alterações de rochas e formação de determinados perfis de solo, a erosão tem duas consequências: a sedimentação e a construção de
formas de relêvo residuais ou de construção.
Acresce, no estudo do Quaternário, a presença de depósitos com vestígios de atividades
humanas. Se nesta parte do continente sul-americano êsses vestígios não indicam épocas
muita afastadas, na África os sinais de hominídeos parecem estar recuando a «fronteira»
do Quaternário para 3.500.000 ou 5.0OO.o00
de anos.
Mostrou o prof. Faure que o estudo do Quamultidisternário é um trabalho de equipe
ciplinar.

i

Na África, as equipes dirigem suas pesquisas para três temas:
1.
2.
3.

Evolução e origem do homem.
Oscilações climáticas.
Evolução geodinâmica interna, neotectônica e vulcanologia, às vêzes relacionada àgeofísica.

A partir de exemplos, mostrou a met000gia
empregada pelas equipes de trabalno: pesquisas
em «regiões-chave» empregando sempre que
possível métydos quantitativos, que entre outras
cousas permitem dataçëes absolutas.
Assim, é possível o~rrelacionar eventos
ocorridos simultâneamente em regiões tão distantes edispares quanto o litoral da Mauritânia e anona continental do lago Tchad. Mostrou que as transgressões marinhas do primeiro caso correspondem à maior umidade no continente, e que as resressões relacionam-se à
maior arides.
>J bem mais aprofundado o conhecimento
do Quaternário africano, quando comparado ao
do brasileiro e em especial do sudeste, como foi
possível observar no transcorrer do Simpósio.
O maior interêsse pelas pesquisas sôbre o
Quaternário no continente africano é testemunhado, ainda, por outro fato. A ASEQUA
contava, até junho de 1971, com 454 associados. O n° 30 da revista mensal, o «Bulletin
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de Liaison», (junho de 1971), informa-nos a
respeito dos principais temas de pesquisas que
estão sendo levadas avante pelos seus associados, agrupados em 3~0~ títulos diferentes. Ao
acaso da ordem alfabética, encontramos pesquisas interessando a agronomia, antropologia,
arqueologia, biologia vegetal, cartografia, climatologia, ecologia, etnografia, geoquímica,
geomorfologia, etc.
3.. As comunicações de trabalhos de pesquisa.
As comunicações apresentadas pela manhã,
durante o Simpósio, indicaram níveis diferentes de prexupações por parte dos autores. Foram relatadas pesquisas efetuadas no Litoral
sul-rio-grandense e paulista, e na parte continental de São Paulo.
Os trabalhos efetuados no Rio Grande do
Sul, relatados por H. Jost
(ver bibliografia
anexa), indicam claramente a preocupação em
chegar a uma interpretação global da evolução
da planície costeira durante o Quaternário. As
pesquisas mais importantes,
foram iniciadas
nessa área há relativamente pouco tempo. Jost
apresentou de maneira muito feliz uma síntese
d.o conhecimento atual, na maior parte derivado
de pesquisas de sua autoria, sem esquecer os
trabalhos anteriores de Delaney e Bigarella e
Andrade.

~

A
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Partindo do estudo sedimentológico das
diversas formações reconhecidas (Jost e Martins, 1971), da correlação de campo entre essas
formações, obtida quando do mapeamento geológico (Jost, Loss e Pinto, 1971), fai possível
apresentar uma visão global dos eventos Quaternários, responsáveis em parte pela configuração atual da parte norte da planície costeira
sul-rio-grandense (Jost, 1971) .
.Mostrou Jost que fases de deposição continental sucederam marinhas mais antigas. A
ucorrência de depósitos interdigitados permite
nefinir oscilações de transgressâo e regressão,
entremeados de fases eólicas, que retrabalharam parcialmente sedimentos marinhos. Tordo
o conjunto indicaria condições paleoclimáticas
alternantes entre climas semi-áridos quentes e
períodos úmidos de pluviosidade elevada.
Apesar do quadro apresentado por Jost ser
bastante coerente, faltaria ainda encontrar solução para um certo número de problemas. O
autor apresenta como principais a definição da
natureza dos contactos intra-formacionais e as
correlações com a evolução morfo-genética tanto da própria planície como da área fonte dos
sedimentos.
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Os trabalhos apresentados por Petri e
Suguio, relacionados a aspectos do litoral paulista, mostram não termos conseguido a mesma
visão de conjunto da alcançada naquele estado
sulino.
O conhecimento geológico da região lagunar de Iguape-Cananéia ainda é fragmentário.
Baseados em observações de campo, análises
sedimentológicas, dados de geofísica e análise
de amostras de duas perfurações, Petri e Suguio
(1971) procuraram definir certas areias como
regressivas, propondo para elas a denominação
Formação Cananéia. A datação pelo ~C14 de
amostra de concha coletada na barra do rio
Jacupiranga, permitiu sugerir a presença de
mar há pouco mais de 4.000 anos nessa área.
Além disso, procuraram definir a Formação
Pariquera-Açu como depósito aluvial, relacionado a êstes eoutros eventos Quaternários.
Estudando certos materiais de escorregamento de Caraguatatuba, Petri e Suguio (1971)
encontraram indícios de que as deposições foram repentinas em meio viscoso. Comparando êsses resultados com os obtidos para amostras da Formação Pariquera-Açu, tentaram
mostrar que, ao contrário do que Bigarella e
Mousinho haviam definido, êsses depósitos poderiam originar-se debaixo de condições climáticas análogas às atuais. Bigarella e Mousinho (1965) haviam definido a Formação Pariquera-Açu como correlativa de períodos semi-áridos Quaternários.
Prossegue, assim, a controvérsia entre <as
duas escolas, a climática e a tectânica», no
dizer de Petri e Suguio. No entanto, é importante assinalar que a esca.Çsez de dados não
permite mais do que levantar hipóteses a respeito da origem dessa Formação. E preciso estabelecer claramente as relações. entre ela e
as transgressões e regressões marinhas, bem
como determinar com mais cuidado a origem e
gênese dos sedimentes, com estudos mineralógicos de detalhe.
O episódio de Caraguatatuba é extremamente importante para caracterizar certas formas de evolução das vertentes e a gênese de
certos tipos de depósitos em clima. tropical
úmido, porém não acreditamos ser possível extrapolar seus resultados para explicar a gênese
de certas formações sedimentares ~rbretudo
quando se pensa na sua extensão e espessura.
A gênese da Formação Pariquera-Açu, a nosso
ver, será melhor esclarecida na medida em que
outros depósitos, continentais ou marinhos, da
fachada Atlãntica do Planalto Sul-brasileiro,
sobretudo a partir do litoral paranaense, tive-
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rem sua origem definida. E só um estudo sistemático, aexemplo do que vem sendo efetuado por Jost no Rio Grande do Sul, poderá auxiliar essa tarefa.
Da planície costeira passa-se para o interior do oontinente.
Prosseguindo trabalhos que vem efetuando
na região Noroeste do Estado de São Paulo,
Arid apresentou resultado de pesquisa de campo, acompanhados de análises sedimentológicas
de sedimentos quaternários que ocorrem na
margem direita do Rio Grande, próximo à Cachoeira do Marimbondo (Arid e Barcha, 1971).
Tais sedimentos apresentam analogia com
os estudados por outros autores, em outras regiões do Estado, cuja origem é ainda pouco
conhecida e discutida por «tectonistas» e «erosivos». Os autores reconheceram evidências de
flutuações paleoclimáticas Quaternárias, que
estariam relacionadas à génese dos depósitos,
aos quais propõem o nome Formação Rio
Grande.
Uma das dificuldades aventada pelos pesquisadores para a interpretação do ambiente
ecológico gerador desses sedimentos, bem como
para uma datação mais precisa, é a ausência
generalizada de fósseis ou outros testemunhos
datáveis.
Acreditamos, no entanto, que um dos mais
importantes escolhos no estabelecimento de datações é aausência de definição da posição
desses sedimentos na paisagem e da cronologia
dos eventos que atuaram na sua elaboração.
Seria preciso, entre outras cousas, estabelecer
com cuidado e detalhe as correlações entre
esses depósitos e os das calhas atuais dos rios,
as superfícies onde se encontram bem Domo a
área exata de onde se originaram. Na maior
parte das vêzes, fica-se apenas sabendo que
ocupam interflúvios e que as rochas matrizes
são encontradas nas proximidades.
~ curioso verificar que o estudo dos depósitos aluviais de calha ressente-se exatamente
do defeito inverso, isto é, não é relacionado
aos outros elementos da paisagem.
No entanto, em inúmeros casos estes depósitos permitem datações precisas, como as
apresentadas por Suguio (Suguio, 1971) para
aluviões do rio Pinheiros, na cidade de São
Pauto. A datação efetuada em troncos linhificados pelo C14 permitiu definir idade mínima
d.e 43-44.000 anos BP. Tbntando correlacionar êsses dados com a identificação do gênero
das plantas a que pertenciam as amostras, definiu oclima imperante no momento da deposição como tropical úmido.

Em trabalho apresentado na Sessão Técnica n4 1, Sedimentologia e Petrologia Sedimentar, o autor apresenta resultados de análises sedimentológicas dos depósitos (Suguio et
al., 1971). A presença de caolinita também foi
interpretada como indício de condições climáticas não muito diversas das atuais.

~

Essas conclusões, tal como foram apresentadas, são passíveis de discussão. Não é nosso
objetivo polemisar com os autores, mas é preciso não esquecer, na interpretação dos depósitos de calha, que as argilas vem alteradas da
fonte e que os processos de alteração podem
corresponder a fases climáticas anteriores às
Assim, a qualidade mineralógica
da erosão.
das argilas poderia, nêsse caso, constituir indício de clima imperante anteriormente à deposição.
Em segundo lugar, a determinação do gênero vegetal não é suficiente para determinar
ambiente ecológico. Lembramos, para memória,
o casa do cerrado, cujas espécies são quase totalmente emprestadas a associações fitofisionômicas muitos diversas, como as florestas e campos, eque indicam por sua vez condições ecológicas também diferentes. Poderiam, ainda,
corresponder a associações vegetais que ocorrem
ao longo dos cursos dágua, como também se
observa atualmente em áreas de cerrado do
Estado de São Paulo.
E, além do mais, os troncos ou macrorestos linhificados de planta podem provir de depósitos mais antigos, por retrabalhamento, como já fôra observado entre nós por outros
autores.
Nêsse conjunto de trabalhos, procuramos
ressaltar mais especificamente ocaráter fragmentário das informações e resultados, apesar
dêstes serem obtidos, muitas vêzes, como emprego de técnicas bastante aperfeicpadas.
Finalmente, dentre as oomunicações houve
uma bastante original quanto ao conteudo.
Ranzani, Demattê e Penteado (1971) apresentaram resultados de pesquisas que associaram
técnicas da pedologia e geomorfologia. A presença edefinição de horizontes B de paleossolos reliquiais, formando bancadas ferruginosas
na serra do Itaquiri, permitiu definir o que os
autores denominaram de área fonte dos detritos de canga dos paleopavimentos que 000rrem
nas superfícies mais baixas. A correlação entre
os ambientes geradores dos paleossolos, enterrados ou reliquiais, e as superfícies de erosão
onde encontram-se, levou os autores a inferir
a ocorrência de alternáncia de climas mais
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úmidos e mais sëcos do que o atual, no Quaternário.
Infelizmente, ainda não é possível, a partir dos dados apresentados, tentar correlacionar
as conclusões dos autores com as de outras
pesquisas, mas de qualquer maneira trata-se
de contribuição original, que mostra a importãncia que pode ter a pedologia como técnica
de trabalho no estudo do Quaternário.
~.

~,

^

As palestras

A segunda parte do Simpósio desenvolveuse àtarde, com a realização das seis palestras
programadas. Propiciou discussão mais ampla
das diversas interpretações propostas para a
génese dos testemunhos da evolução da paisagem, para as principais etapas de sua evolução bem como seus fatores causais.
Com uma única excepção, não houve preocupação em traçar sínteses do conhecimento
sôbre cada tema abordado, através por exemplo de exaustiva análise bibliográfica.
Essa abordagem prejudicou, até certo ponto, oandamento das discussões, já que os assistentes não tinham às mãos as diferentes himuitas vêzes contrapóteses interpretativas,
ditórias. Mas, por outro lado, permitiu a cada
apresentador de tema definir sua posição com
relação aos problemas abordados.
E curioso anotar, além disso, que essa
opção acentuou o caráter regional do Simpósio.
Os apresentadores de tema, na maior parte
dos casos, restringiram-se a relatar seus conhecimentos eexperiências no assunto geralmente
relativas a apenas uma parcela do território
do Sudeste brasileiro. Diminuíram as possibilidades de correlacionar o conhecimento alcançado no extremo sul, relatado pela manhã, com
as hipóteses levantadas durante a sessão da
tarde.
Somente Del Rio Garcia (1971) apresentou uma síntese do conhecimento na área da
Fez um
pré-história do Brasil de Sudeste.
relato das pesquisas feitas com sambaquis, sobretudo apartir da década de 1950. Construídos nas proximidades da água, hoje encontramse afastados por sedimentação marinha, cujas
origens ainda são pouco conhecidas.
efetuada por Del Rio Garcia
A análise
mostra que as correlações dos sambaquis com

,.

as possíveis oscilações de nível marinho são
muito precárias. Aposição ocupada em relação
ao nível atual do mar, as dotações propostas
seja por métodos absolutos (radiocarbono) ou
outros, não são concordantes com os supostos
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níveis oceânicos (curva de Fairbridge) na época
de construção desses testemunhos antrópicos.
Mais uma vez levanta-se o problema, que
de início ao fim serviu de pano de fundo às discussões do Simpósio: esta parte do continente
apresentava grande estabilidade, durante o
pleistoceno e holoceno, ou foi afetada por movimentas tectânicos?

Se as posições dos sambaquis em relação
ao nível atual do mar foram determinadas corretamente e se as dotações absolutas e relativas
são também corretas, é possível supor ter havido pequenos movimentos crustais, de envergadura diferente para cada .localidade.
A tentativa de síntese e análise crítica
apresentada por Del Rio Garcia, sôbre o conhecimento atual dos Sambaquis e suas relações com as formações sedimentares Quaternárias e as oscilações de nível marinho, ressaltam claramente «o mal que sofre» o Quaternário da Brasil de Sudeste; as pesquisas são
fragmentárias, os dados são incompletos e raramente os autores tentaram ir mais além do
que uma simples e mais direta interpretação
dos dados coletados.
Uma abordagem de tema completamente
diferente foi mostrada por Bigarella (1971).
Apresentou de forma bastante coerente suas
hipóteses sôbre a evolução do relëvo fundamentadas em ações erosivas decorrentes de oscilações paleoclimáticas. As formas de relêvo
e os depósitos correlativos seriam os testemunhos.
O esquema, hoje em dia clássico na interpretação paleoclimática da evolução das formas do relêvo e de seus depósitos correlativos,
admite que houve sucessão de climas mais sêcos
(áridos, semi-áridos?) e mais úmidos (como
o atual?), aqueles coincidindo com os períodos
de glaciação do hemisfério norte e com níveis
mais baixos do oceano. Ao clima mais sêco
correspondem processos de degradação lateral,
com sedimentação correlativa, dando origem a
Nas fases
pedimentos rochosos e detríticos.
mais úmidas os processos de dissecação vertical
esculpiriam o relêvo anteriormente formado.
As «ações« da tectônica seriam apenas de
duas ordens: passiva, no sentido de facilitar os
processos erosivos sobretudo de entalhamento
(falhas, fraturas, diaclases) e ativa sob a forma
de falhamentos, dobramentos e epeirogênese
contemporãneos dos processos erosivos. Tanto

numa caso como noutro, a tectônica não teria
outro efeito senão de acentuar as ações climáticas, de entalhamento ou degradação lateral e
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sedimentação, e não seria, em nenhuma hipótese, aprincipal responsável por abaixamentos
ou soerguimentos do nível de base, êstes ocorreriam independentemente dela.
Esse esquema levanta muitas discussões. Se
as correlações entre os períodos mais sêcos do
Quaternário e as glaciações do hemisfério norte
são bastante aceitas (e há testemunhos) no
mundo todo (vide por exemplo o comentário
feito por nós mesmos a respeito do 98 Congresso Internacional do INQUA) é preciso não
esquecer que essas glaciações, em número e
intensidade, não são totalmente conhecidas,
nem parece haver correlações muito estreitas
de uma região (ou continente) e outra do hemisfério norte.
Além disso, como o problema foi levantado inúmeras vêzes nas discussões, há uma
certa simplificação do problema ao definir as
superfícies embutidas como pedimentos, e os
depósitos porventura nelas existentes Domo correlativos.
Não havendo possibilidade de d~tações mais precisas pela falta de fósseis, vulcanismo ou outro processo, como ressaltou Bigarella, épreciso extrapolar fatos que ocorrem
a distâncias muita grandes dos estudados, e
crosta também
supor uma estabilidade da
muito grande durante todo o período abrangido pelos eventos.
Como ficou bastante claro durante as discussões, é preciso uma certa cautela ao equacionar asucessão de acontecimentos do Quaternário esuas consequéncias. A estabilidade
crustal e as oscilações paleoclimáticas como
fatores causais das formas do relêvo e de seus
depósitos correlativos constituiem muito mais
hipótese de trabalho do que verdadeiramente
uma explicação cabal da gênese e dos processos
de evolução da paisagem. Essas hipóteses são
sempre necessárias pois, antes de tudo, permitem uma visão global dos acontecimentos e
uma abordagem coerente e racional da pesquisa.
São válidas enquanto não forem encontrados
outro testemunhos, que indiquem atuação fundamental de outros processos na elaboração da
paisagem.
Em conversa informal, H. Faure mostrounos como evoluiu na Africa a conceituação a
respeito dos fatores causais. De inicio, a falta
de conhecimento não permitia levantar hipóteses mais coerentes a respeito cia influência
dos movimentos crestais, e as pesquisas supunham, implícita ou explicitamente a estabilidade. A medida que o conhecimento evoluiu,
foram sendo encontrados indícios de movimentos da crosta que, no entanto, tinham valores

regionais diferentes. E, finalmente, percebe-se
hoje em dia que os dois fatores devem ser levados em conta, isto é, houve oscilações climáticas e tectônica Quaternárias, com repercussões regionais diferentes.
Ab'Saber (1971) tentando definir os mecanismos e a sequéncia das oscilações climáticas Quaternárias, defende a necessidade de se
conhecer o que ocorre atualmente em todo 0
território brasileiro para a tentativa de interpretação do passado. Mostra que- atualmente
é possível reconhecer 6 grandes regiões bioclimáticas, cada uma delas perfeitamente caracterizada nos aspectos pedogenéticos, de erosão
e formas resultantes. Tenta mostrar, ainda,
que esses aspectos chegam a ser contrastantes
entre as zonas de florestas e as de caatinga.

~
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Uma das maneiras de interpretar os testemunhos da paisagem seria, assim, a comparação entre as formas resultantes dos processas atuais e as paleoformas presentes. Certas
paleoformas não poderiam ser explicadas, por
exemplo, por ações bicelímáticas atuais.
Chama ainda a atenção para um aspecto
que reputa de grande importãncia, o mecanismo de passagem do clima úmido para o mais
sêco. A modificação drástica da cobertura vegetal, que torna-se muito mais rala, e a ïntensificação dos processos erosivos, tenderiam a
destruir a paisagem anterior. Esses processos
teriam talvez uma intensidade muito maior do
que a suposta, já que as grandes oscilações climáticas escondem variações complexas, com interpenetrações de climas mais sêcos nas fases
úmidas evite-versa.
A essas interpretações «climáticas» da evolução da paisagem no Quaternário, é possível
contrapor as três apresentações de temas restantes.
Petrí (1971) tentou mostrar alguns pontos
conflitantes entre as duas «escolas». Historiando rapidamente o desenvolvimento do conhecimento e interpretação da génese de depósitos
marinhos e continentais, mostra ter sido a década de .1960 fundamental por ter trazido uma
soma considerável de pesquisas geomorfológicas. Os dois fatos, sôbre os quais se baseiam
as interpretações geomorfológicas de evolução
da paisagem, são a presença de superfícies
aplainadas e de sedimentos com caracteristicas
especiais.
Discute mais amplamente êsses dois fatos
tentando mostrar que tanto um como outro
podem ocorrer sob climas diversos. Apesar,
disso, não nega a ocorréncia de flutuações climáticas no Quaternário, porém acredita que os
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testemunhos não indicam necessariamente fases
altamente constrastantes, mas muito mais fases
onde os perºodos de chuva teriam sido mais concentrados do que em outros. Chama a atenção, além disso, para a dificuldade de oompreensâo dos termos árido e semi-árido, que
não sendo normalmente quantificados quando
empregados, deixam sempre uma impressão de
imprecisão.

~

A

~

Finalisa indicando a necessidade de emprego de técnicas de estudo mais aperfeiçoadas do que as atualmente empregadas. Cita
o exemplo dos depósitos das áreas de Jacupiranga e Cananéia, cujas interpretação feita a
partir de dados geofísicos indicaria uma tectõnica regional importante.
Fúlfaro (1971) na sua análise das relações
entre os depósitos e os eventos e processos Quaternó,rios, tentou mostrar a dificuldade de interpretar os sedimentos apenas por alguns resultados analíticas, sobretudo granulometria.
Cita o exemplo da bacia de Rio Claro, onde
foi encontrada uma certa correlaçâ.o coma tectônica.
Este teria sido o fator principal e
primeiro, que inclusive teria gerado condições
de sedimentação que poderia ter ocorrido em
clima diverso do atual.
Sua posição perante o problema parece,
assim bastante clara. Os fatos tectônicos geram condições de relêvo que possibilitam uma
sedimentação. Esta pode ter origem climática, mas só sobreviria nova sedimentação se novo
fato tectônico interviesse. E possível então levantar, apartir dessa colocação, a hipótese de
sucessão (ou certo continuismo com épocas de
maior acentuação?) de fatos tectôniaos, entremeados de fatos erosivos que no caso são consequentes. O tipo de clima, como gerador dos
depósitos, torna-se problema de menor relevância .
Por fim acentua o fato que as interpretações paleoclimáticas dos sedimentos não levam em conta as possibilidades de perturbação
da coluna estratigráfica. Tanto as superfícies
quanto os depósitos, só podem ser definidos
com segurança como resultantes de açães bioclimáticas desde que a coluna
estratigráfica
sõbre a qual assentam não estiver perturbada
êsse não é o caso da bacia do Paraná, o que
tornaria temerária tôda e qualquer interpretação que não levasse em conta a tectõnica como
um dos fatores responsáveis.
Bjornberg (1971) sintetisa suas idéias e
conhecimentos sôbre a tectõnica atuante no
Brasil de Sudeste.
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O estuda das direçães de cisalhamento indicam predominância de esforços horizontais, seguidos de estrias verticais relacionadas a mergulhos fortes e, em terceiro lugar, de falhamentos inversos. Duas consequências principais
para a paisagem foram registradas: deslocamentas horizontais importantes e adernamentos
de blocos de dimensões variadas. Através de
fotografias, mostra exemplos de blocos adernados no Planalto Atlãntico e na escarpa basáltica, do Estado de São Paulo.
messes fatos levantam as seguintes questões:
como acorreram êsses deslocamentos?
quando?
As discusões sõbre essas duas questões foram acompanhadas com interesse pela assistência. Segundo Bjornberg, a presença de psilomelano nas faces de atrito indicariam ser recentes, pois envolvem minerais facilmente alceráveis. Além disso, os indícios de cisalhamento
em minerais secundários poderiam corresponder a falhamento antigos recorrentes.
Ainda em relação ã época de ocorrência,
por
mostra que certos depósitos superficiais,
exemplo coluvios, ocupam posições que só poderiam ser explicadas pela intervenção da tectônica.
5.

A guisa de conclusão.

Na realidade, e isso foi uma vez acentuado na sessão de encerramento do Simpósio,
realizada ã noite, a paisagem não é nunca pesquisada num sentido global, onde todos seus
aspectos são estudados com o maior grau de
detalhe possível.
Os «tectonistas», como acentuou Fúlfaro,
podem criticar as interpretações «geomorfológicas» para a génese dos sedimentos, mas o
inverso é verdadeiro.
Os geomorfólogos procuram situar os depósitos na paisagem, mas não
aprofundam o estudo nem de um nem de outro.
Os tectonistas estudam em detalhe apenas certos aspectos, não chegando a situá-los na paisagem regional. Nem uns nem outros procuram
caracterisar todos os elementos da paisagem
que porventura possam constituir testemunhos
de processos morfogenéticos.
Foi principalmente na sessão da tarde que
o dedo foi posto na ferida. Há duas interpretações para os desnivelamentos existentes entre
duas superfícies: a erosiva e a tectônica. Em
ambos há dois tipos de depósitos: os da vertente, cuja gênese está diretamente vinculada
ao seu recuo, atual ou subatual, e os do sopé
(por exemplo pedimentos detrítioosj que pode-
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riam ser anteriores; êstes também estão relacionados com processos de esculpimento de vertentes, porém em fases anteriores aos precedentes. Antes de tudo, seria preciso definir
as relações de posição e cronologia entre êles.
O termo depósito, e depósito oolüvial como
às vêzes é empregado, é muito vago, não define
cousa nenhuma. ~ preciso saber, com relação
a é1es, como mascaram ou como representam
formas de regressão da vertente sãbre a qual
se encontram e de onde provém.
Nas escarpas de 'Caraguatatuba, após os
acidentes de 1971, há indícios de ocorrência de
dois fenômenos: na maior parte dos casos a
remoção de matéria foi por escoamento superficial, que provocou ravinamentos intensos na
superffcie, e muito menos frequentemente, por
movimentos de massa. Enquanto o arrastamento por escoamento superficial apenas arranha
a superfície do material alterado, que alcança
em certos pontos espessuras consideráveis, o
movimento de massa arrasta pràticamente todo
o material deixando no fundo da cicatriz a rocha
nâo alterada. Algumas vêzes, a rocha não alterada do fundo dos ravinamentos achava-se
exposta anteriormente ao fenômeno.
São processos diversos de evolução da escarpa: deixam cicatrizes, isto é, indfcios diferentes não só na forma como, principalmente,
ro material do seu interior. E os materiais
carregados vertente abaixo apresentarão também diferenças fundamentais: o escoamento
Superficial tem uma ação de seleção e triagem
muito mais acentuada do que os movimentos
de massa e, o que se pode observar hoje nos
locais onde há evidências do primeiro fenômeno, ainda permanecem nas vertentes grandes
blocos não alterados no meio da massa alterada.
No segundo caso tudo é carregado.
Os depósitos na planície serão fatalmente
diferentes. O material fino tem possibilidade
de ser carregado mais longe, sobretudo porque
já vem numa corrente análoga à fluvial antes
de chegar ao curso permanente. Porém o grosseiro, os blocos, tenderiam a permanecer no
sopé imediato ou próximo, como de fato aconteceu em Caraguatatuba. Além disso, por informação verbal de Olga Cruz, grande parta
dos blocos que encontram-se hoje no sapé ou
imediações do sopé das vertentes já lá se
encontravam antes do acidente. Quando foram
depositados ?
De qualquer forma, não é possível interpretar os depósitos, em qualquer lugar que se
enoontram, sem procurar analisar o local de
onde provieram. Nos mais antigos essa obser-

vação é diffcil, o que obriga-nos a proceder de
forma dedutiva. A confecção de perfis sucessivos indicando a evolução do relêvo concomitantemente com a formação de depósitos, ou
blocos diagramas com o mesmo fim é às vêzes
útil,
Lembramos a êsse respeito a hipótese de
evolução das vertentes apresentada por Ruhe
(1960), de forma esquemática, e onde aparece
claramente a relação entre as diferentes posições do relêvo e os materiais resultantes.
A partir dêsse tipo de abordagem será possível encontrar resposta para a questão da datação e da importãncia da tectõnica na elaboração das escarpas e dos depósitos correlativos. Lembramos, só para fnalisar, que certas
escarpas basálticas apresentam-se hoje em dia
totalmente «afogadas» por materiais detrfticos
indicando sua preservação durante certo tempo.
~ necessário tentar datar ou, pelo menos, estabelecer acronologia dos eventos para se chegar àuma melhor definição da época de formação da escarpa que, no caso e de imediato,
faz supor as seguintes fases: elaboração do desnivelamento (com ou sem depósitos correlativos
além do sapé), «afogamento» da escarpa por
verdadeiros depósitos de talus, re-entalhamento, primeiro dos depósitos e, depois da remoção destes, da própria escarpa. Cada fase fornecerá aos agentes do transporte materiais diferentes.
Esta pequena observação, constitue apenas
um dos problemas que necessitam ser estudados
antes de se tentar qualquer interpretação mais
cabal dos fatores causais da evolução da paisagem.
Procuramos salientar, desde o início do
relato das apresentações de comunicações e
trabalhos ao Simpósio, alguns pontos obscuros
nas interpretações propostas, e que assim tornam-se mais facilmente alvo de discussão.
l✓sse procedimento não visa iniciar nem
estabelecer polêmicas com seus autores. No
estágio atual do conhecimento, essas polemicas
são na maior parte das vézes inúteis e não
trazem nenhuma luz ou solução.
Muito mais importante, a nosso ver, é tentar ressaltar os pontos pouco esclarecidos e
discutíveis. E mostrar aquilo que dissemos de
início: apesar do grande número de pesquisas,
elas parecem ainda constituir vasos estanques
e seus autores, conciente ou inconcientemente.
deixam de tocar em assuntos paralelos ou
pseudamente paralelos, cuja abordagem aparentemente traria complicações para as interpretações propostas.
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No estudo do Quaternário, como é possível

Simpósio, solicitamos a adesão dos participan-

verificar através do que se faz em outras regiões

tes ãproposição de creação de uma Comissão
Técnico Científica do Quaternário, dentro do
Qmbíto da Sociedade
Brasileira de Geologia.

do mundo, é mais do que nunca necessário 0
trabalho integrado, onde todos os aspectos são

~
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Tal Comissão teria, entre outras, as seguintes

estudados concomitantemente. Essa, posição indica claramente a necessidade de constituição
de equipes polivalentes, em primeiro lugar, e
da manutenção de um constante intercâmbio

manter ínterciimbio com associações congeneres,
divulgar
aac'_onais e estrangeiras e procurar

entre pesquisadores, em segundo lugar.

informações de interésse para o estudo do Qua-

Se a constituição de esquipes polivalentes
ainda é difícil, entre nós, achamos possível a
manutenção do intercâmbio pesquisadores.

E,

para ésse fim, na sessão de encerramenta do

~inalida,des:

organisar

reuniões e Simpósio,

ternário.
Numa primeira análise dos resultados alcançados com a realização do Simpósio, acreditamos ter sido êsse o mais importante.
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ÉTAT DES RECHERCHES SUR LE QUATERNAIRE
DE L'AFRIQUE ( QUELQUES RESULTATS DE
CARACTÈRE GÉNÉRAL POUR AIDER A UNE
COMPARAISON AVEC LE QUATERNAIRE DU
BR~SIL
Par
HUGUES FAURE cl>

Afin d'illustrer les méthodes utilisées et
quelques résultats obtenus en Afrique dans le
domaine des recherches sur le Quaternaire, je
donnerai très sommairement 1'exemple des
preblèmes étudi•és par des chercheurs qui ménent en équipes multidisciplinaires, des travaux
portant sur des thèmes d'intérêt général.
Ces thèmes concernent des problèmes qui
sont à 1'échelle du globe, et il est certain qu'en
confrontant les méthodes utilisées et les résultats obtenus de part et d'autre de 1'Atlantique,
de fructueuses idées se dégageront et afderont
au développement futur de nos travaux. En
effet le Brésil est à 1'échelle de 1'Afrique et les
problèmes concernant 1'évolution des anciens
climats ou les déformations néotectoniques
doivent y être étudiés en parallèle selon les
mémes principes généraux.
Il est aussi important de connaitre ces évolutions sur deux blocs continentaux jadis réunis
pour mieux comprendre, à partir de la connaissance des derniers millions d'années, les phènomènes qui ont joué au cours de leur éloignement. Cette connaissance doit •permettre de
mieux reconstituer 1'allure des pièces du puzzle
à travers les évolutions qu'elles ont subies:
remodelage par les mouvements verticaux, les
érosions subies et les accroissements sédimentaires ajoutés.
Une meYlleure correspondence antra les
pièces anciennement dispersees sera ainsi
possible.

A

Ile plus, à 1'autre extrémité des temps, plus
près de nous, une meilleure connaissance des
modifications et variations du millieu est nécessaire pour mieux comprendre 1'environnement

actuei, prévoir le Sens des modifications imp~sées par 1'homme, et mieux orientar les recherches concernant 1'exploitation des ressources
naturelles.
1— D1~FINITION DE L'~TUDE DU
QUATERNAIRE
En première analyse, nous pourrions dire
que 1'étude du Quaternaire, comme 1'étude du
Tertiaire, du Seoondaire ou du Précambrien se
conçoit comme une apprache de la connaissance
de 1'histoire d'une période de temps donnée.
C'est dire qu'elle permet la reconstitution des
différents paysages (ou «environnement») morphologique, sédimentologique, pédologique, géochimique, volcanologique, climatique. ..) et de
leur peuplem+;nt végétal, animal, humain.
Le but de 1'étude du Quaternaire serait
alors de reconstituir I'évolution coatinue dans
le temps des paysages successifs (ceci tant du
point de vue de la géologie dynamique externe
(climat, sédimentation, faune) que de la géologie dynamique interne (tectonique, volcanisme,
géophysique).
L'originalité de 1'étude du Quaternaire est
due à 3 caractères méthodologiques Sondamentaux:
1~— L'apparition de 1'Homme qui implique des spécialités nouvelles comme la préhistoire, et les sciences humaines.
2I — La nécessité de travaux en équipe
pour faire appel à toutes les disciplines: Sciences géologiques, mathématique, physico-chimique, naturelles, huma'ines — d'oí~. 1'utilisation
de la méthodologie géodynumique définie par L.
Glangeaud (1970).
(1) C.N. R.S. —Paris.
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3 — La recherche des limiter dans le
temps fait aparaitre une antra singularité du
Quaternaire: la limite inférieure, fixée à 2, ou
3 ou mé~me 5 millions d'années (un Hominidé
de cat àge viendra'it d'étre découvert en Ethiopia — et les premiers refroidissements, par les
techniques nouvelles, se situent de •plus en plus
bas dans 1'échelle des temps) dépend d'un choix
plus ou moiras arbitraire sans signification
vraiment générale.
En revanche, la limite supérieure est tout
à fait remarquable: elle est définie par 1'Actuel,
c'est-à-dire qu'elle touche le sujet d'intérét
d'autres chercheurs non géo~ogues. Ceci ouvre
encore plus largement le champ des travaux en
équipes par 1'introduction de chercheurs <actualistes» (biologistes ou géoscientistes).
Pour
interpréter valablement ses données, le quaternariste devra done travailler aver 1'actualiste.
Inversement les chercheurs des sciences de
1'Actuel ressentent 1'influence de 1'héritage du
Quaternaire sur 1'Actuel: les sciences de
1'Actuel n'existent qua dans un contexte évolutif.
Les examples ne manquent 'pas: la répartition écologique, animale ou végétale, la répartition des cols ou des reliefs actuels sont influencées par des phénomènes climatiques et
techniques passés. Les sciences géophysiques,
la géomorphologie, 1'océanologie, la volcanologie
nous livrent une image instantanée de 1'éeorce
terrestre ou du manteau dont 1'interprétation
dynamique ne ~peut étre donnée qu'en relation
avec 1'évolution tectonique dans le temps des
structures globales. La compréhension des mécanismes de cette évolution ramble d'ailleurs
facilitée par la mesure quantitative des déformations les plus récentes.
L'étude du Quaternaire se révéle ainsi
comme un lien indispensable antra les sciences
de répartition spaciale et teller de la répartition chronologique. Ella conduit à une meilleure
com~préhension des mécanismes et de la dynamique de 1'évolutìon des phénomènes naturals.
Ella aide à interpréter les faits de la géologie
des périodes plus ~anciennes et à mieux comprendre les observations des faits de 1'actuel.
Cette «bio-géoscience» en plain développement,
est en fait une part intégrante
de chaque
discipline dont elle este un mode de pensée.
II — SOURCES D'INFORMATIONS
Les travaux sur le Quaternaire en Afriqu~
sont effectués par des équipes
relevant de
plusieurs organismes et dont les recherches sont
coordonnées et complémentaires, souvent méme
effectuées en étroite liaison sur le terrain.

•

— O.R.S.T.O.M. (Office
de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mar)
Côte d'Ivoire, Tchad, Sénégal, Cameroun
etc....
associe la géologie
à la pédologie,
1'hydrologie, la géographie, 1'hydrobiolo-gie, et à d'autres sciences de la Terre.
— C. N • R. S . (Centre National de la Recherche Scientifique).
Laboratoire de Géolagie du Quaternaire
de Bellevue
Laboratoires Associées (Géologie de
1'ouest africain, Marseille)
Equipes des R.C.P. (Recherches Coo-pératives sur Programme).
— UNIVERSITES françaises et africaines
De Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg
de Dakar, Abidjan, Yaoundé, Brazzaville
etc..
Participant également à ces recherches,
des chercheurs d'autres organismes.
comme
— Le B.R. G. M. (Bureau de Recherches
Géologiques et Miniéres)
— 1'U.N.E'.S.C.O.
— La F.A.O
—L'A•S.E.QU•A. (Dakar), association
scientifique, centralise les principaux résultats,
et informe les chercheus par le canal d'un
Bulletin de liaison ôuvert à tons pour exposer
lour programme de recherche et leurs résultats.

•

III — M~TTIODOLOGIE G~NÉRALE
La méthode appliquée à 1'étude du Quaternaire rejoint la méthodologie géodynamique
définie pas L. Glangeaud (1970). L'application de cette méthode implique ura certain
de conditions que 1'on s'efforce de
nombre
rem•plir et qualquer príncipes à respecter:
1 —Equipes multidisciplinaires, réunissant
si possible géologues, géomorphologues, pédologues, palynologistes, écologistes, phéhistoriens,
anthrapologues etc. . . . afira d'atteindre ura maximum de données indépendantes ou non nar
des approches et des optiques différentes.
C'est par ura faisceau convergent de techniques
et de méthodes diversas, focalisé sur ura méme
thème général, que des ~progrés peuvent se
faire, des certitudes s'acquérir.
2 —Zonis clés, sur lesquelles portent ler
études détaillées. Ces régions clés sont déterminées d'apr8s ler reconnaissances générales
et en fonction du problème central. Eles doivent
faire 1'objet dune cartographie géologique,
géomorphologique et pédologique d'après photographies aériennes, ainsi que de coupes de

~

H. FAURE — Etat des Recherches sur le Quaternaire de L'Afrique. . .
terrain aussi détaillées que possible et sur lesquelles les échantillonnages très serrés sont
effectués pour les études de laboratoire: sédimentologie, géochimie, palynologie, diatomologie, etc. . . .
3 — Recherches des éléments quantitatifs.
Sur le terrain comme au laboratoire, des mesures doivent réunir des données quantitatives
chiffrées permettant des représentations graphiques ou diagrammatiques et 1'utilisation
des méthodes de 1'informatique. Le reoours aux
méthodes structurales, mesuram tout ce qui
présent une orientation dans 1'espace, et à la
radiochronologie est fondamental. En ce qui
concerne ce dernier point, ce sont surtout les
àges rad~iométriques au Cl~ (sur Carbone or_
ganique ou carbonates) à 1'Ar/K (sur roches
volcaniques) et à 1'U/Th
(sur coraux ou
coquilles) que sont utilisées. D'autres méthodes
sont en cours de mise au Point comme Celle
dU ,,5`132,
4 — Modèles actuels. L'interprétation des
faits issus de 1'observation, des mesures et des
expérimentations, se fait à partir des études
analogues portam sur 1'actuel, corrigée sans
cesse et améliorée par la connaissance des
effets des actions passées. Un aller et retour
répété, une confrontation permanente entre les
observations ~portant sur 1'Actuel et celles ~portant sur le Quaternaire, se révèle indispensable
et nécessite une coordination et une réflexion
commune entre les chercheurs.

~`
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5 —Faits et interprétations. L'accumulation de données, leur stockage et leur traitement
par 1'informatique doit être fait avec grand coin
pour rester un élément de base toujours utilisable. Les faits doivent ainsi toujours être
séparés des interprétations dont le sens pout
évoluer au fur et à mesure de 1'acquisition de
connaissances. De même les hypothèses de
travail, moteur souvent indispensable des recherches, doivent garder un caractère de
grande souplesse; sans cesse remises en question, leurs évolution se fait souvent par palliers
successifs, stimulant et non sclérosant
le
chercheur.
6 — Continuité et discontinuité. Dans le
temps comme dans 1'espace, les régians clés
doivent permettre des observations continues,
traduisibles sur des chronodiagrammes sans
solution de continuité. Les observations dé-taillés ponctuelles doivent être intégrées dans
un cadre spatial et temporel oú les lacunes
sont réduites ou minimum. Ainsi les coupes
verticales sont placées sur des profils continus;
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les phénomènes sont suavas dans leurs évolution
plutbt qu'à travers des étapes isolées.
7 —But et finalité. Le but des études
doai tendre vers une finalité à caractère général. En effet parmi la multitude des problèmes
qui se posem aux chercheurs dans toutes les
disciplines, it faut savoir faire un choix pour que
les résultats servem finalement au grande nombre. Pour que 1'amélioration de nos connaissances apporte une contribution plus efficace à la
Science, it faut qu'elles soient focalisées sur
un thème commun à plusieurs aspects de
1'intérêt porté à noire planète.
Il faut done choisir des thèmes donc
1'intérêt final ne soai spas régional ou même
temporel mais global et général. Les régions
clés ne sont donc pas choisies pour êlles-mêmes,
anais pour les problèmes qu'elles permettent
d'aborder.
La période du Quaternaire ~n'est pas choisie
pour elle-même
mais parou qu'elle
permet
finalement de mieux préciser nos connaissances
des •mécanismes et des processus généraux de
la ~planète, qua jouent aussi bien dans 1'Actuel
qu'au cours de périodes géologiques plus
anciennes.
8 — Recherche pure et recherche appliqués.
Aucune différence fandamentale ne sépare ces
deux aspects. L'amélioration de nos connaissances de base est indispensable à une meilleure prospection, et à une meiileure exploitation des dessources naturelies.
Les exemples ne manquem pas oú la
connaissance des mécanismes en jeu intervient
directement dans les applications pratiques:
la connaissance des milieux et des sois
dans 1'agriculture.
la connaissance des formations géologiques dans 1'industrie des mines, le génie
civil, la recherche des sources d'énergie.
la Gonna?ssance des processus d'érosion
et d'accumulation, Celle des différenciations géochimiques ou mécaniques aonduisant au lessivage ou aux concentrations minérales, dans la découverte de
minéraux tels que fer, aluminium, manganèse etc. . . .
— la connaissance des variatians climatiques et de leurs implications sur les
mécanismes précédents, dans la recherche des réserves hydrogéologiques et
de leurs variations.
la connaissance des niveaux marfins et
de leurs conséquences diverses, dans la
détection des richesses sous-marines
(donc 1,4 milliards de francs lourds
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sont exploités annuellement sur les
plateaux continentaux du monde).

IV — LES GRANDS THi~MES D'ÉTiJDE
DU QUATERNAIRE
1~ —Origines et Evolution
das son milieu

de

1'Homme

I.es travaux sur ce thème sont particulièrement importants car lee traces lee plus anciennes de 1'Homme ou de son activité semblent bien provenir de 1'Afrique: Kenya,
Ethiope (Vallé de 1'Omo).
Il faut souligner 1'intérét que _ présente
1'examen des dents, Bien conservées, et parfois
assez abundantes dans lee formations des pér:odes récentes pour ètre traitées par le calcul
statistique et 1'informatique. Leur étude fait
alors
apparaitre des caractères
génétiques
dont lee variations sont rapides et fort im-

portantes pour compreendre certains problèmes
d'évolution.
2~ — Variations climatiques (Evolution de
1'environnement) reconstituées à partir de la
nature des sédiments, de leurs pollens, de leur
géochimie, avec 1'aide des méthodes isotapiques.
Nous citerons 1'exemple de résultats obtenus dans ce domaine, portant sur 1'étude des
formations lacustres et dunaires du Tchad.
L'exemple des variations du niveau de la mer,
s'y rattache aussi partiellement et constitue un
moyen de corrélation à 1'•échelle du globe.
3? — Evolution géodynamique (de 1'intérieur du globe). Atteinte à travers les recherches néotectoniques et volcanologiques
parfois associées à la géophysique (domaine
contºnental ou marin).
Deux exemples portent sur ce type de
recherches, 1'un en Afrique de 1'Ouest domaine
relativement stable, 1'autre en Afar dans la
Mer Rouge, domaine tectonique très actif, qui
semble préfigurer 1'ouverture d'un océan.
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NOVAS INFORMAÇõES ESTRATIGRÁFICAS
SÕBRE 0 QUATERNÁRIO DA PLANfCIE
COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL —
BRASIL `1'
Por
H. JOST c 2), J. F. PINTO

czl e 7;. L. LOSS c-)

•

A B S T R A C T
New atratigraphical data, suggested as modifications in the column presented by Delaney (1965),
are presented by the authors based on regional
mapping of the northern part (299 15' bo 319 South)
of the Rio Grande do Sul Coastal Plain (Brazil).
A new column is not presented considering that
the mapped area comprises only iB of the total
coastal plain.
RELAÇõES DE CAMPO

~

Os mapeamentos realizados aa longo da
re~'ão norte da Planície Costeira em questão, possibilitaram caracterizar como princapais relações de contato entre as unidades
litoestratigráficas
Quaternárias,
denominadas por Delaney (1965), e reunidas conforme mostra o Quadro I, as que a seguir serão expostas.
Quadro I
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1) —Uma nova ocorréncia da Folrmação Itapoã, situada entre Barra do Ribeiro
e Tapes, evidenciou que a mesma é sincrõnica com a unidade edafoestratigráfica denoaninada «Laterita Serra de Tapes». Ao mes-

mo tempo, é posterior ã Formação Graxaim.
o que se verifica através de um parcial recobramento desta ,pela Formação Itapoã nas
De modo similar
proximidades de Tapes.
à.s relações de contato entre as Formação
Itapoã e a Laterita Serra de Tapes, é possível extendermos o cance~ita de sincronismo
entre esta última e a Formação Graxaim,
sincronismo éste realizado através de um interdigitamento lateral.
2) — Indiscutivelmente a Formação Graxafm é mais antiga que a Formação Chui,
estando, pois correta a relação estratigráfica proposta por Delaney (ob. cit.), para
estas duas unidades.
3) — De acõrdo com o que foi anteriormente estabelecido, a Formação Itapoã é
mais jovem que a Formação Graxaim, permanecendo apenas uma necessidade de serem elucidadas as relações entre as Formações Chuí e Itapoã. Em contato direto
encontraremos estas duas unidades em vários locais:
na Coxilha das Lombas, . nas
proximidades do Balneário de Tramandaí a
2 km a oeste da Estação da Petrobrás, a
5 km a oeste de Capão da Canõa, em Passinhos a sul da Lagba dos Barros e em
Em
Rincão dos Bois a oeste de - Pinhal.
tôdos êstes locais, as Formações Itapoã e
Chui. apresentam relações , de contato segundo aquelas esquematizadas na . Fig. 1. -.
mediante subvenção do
(1) Trabalho realizado
Conselho Nacional de Pesquisás (CNPq); . e
Conselho de Pesquisas e Instituto de Geociéncias da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.
(2) Do Instituto de Geoci@ncias da Universidade
Federal do -Rio Grande do Sul.
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Em alguns locais a Formação Chui está, situada acima da Formação Itapoã. Entretanto esta situação só ocorre com as porções do tõpo da Formação Chui, provãvelmente associada a curtas oscilações positivas do nível do mar, provocando um parcial retrabalh~amento da Formação Itapoã.
De qualquer modo, o fenõmeno só ocorre
no tõpo da Formação Chui, e, seguramente a grande parte da espessura global da
Formação Chui localiza-se em sub-superffcie.
Consequentemente, o fato dos depósitos marinhos recobrirem a Formação Itapoã, é um
fenõmeno parcial e limitado aos ultimos episódios da trasgressão-regressão responsável
pela deposição da Formação Chui.
Désse modo, a Foxanação Itapoã apresenta, para com a Formação Chui, as seguintes relações cronológicas gerais:
— em cada área de sua ocorréncia ela
é mais jovem que a porção da Formação
Chui que se situa para o seu lado oeste,
mas mais velha que aquela situada para o
seu lado leste;
— suas relações só são fnú°mas com a
sequencia regressiva da Fornação Chui, não
possuindo relações com a sequência basal
transgressiva;
— em consequéncia é licito afirmar que
a Formação Itapoã é mais jovem que mais
de 90% da sequência global de sedimentação da Formação Chui.
4) —Durante os mapeamentos geológicos realizados, foi constatada a existência de
pelo menos uma unidade litoestratigráfica nova, denominada e proposta formalmente de
Formação Guaíba por Jost (1971).
„As relações de contato com as demais unidades mostram que ela é posterior ã Formação Graxaim, uma vez que nas proximidades de Barra do Ribeiro, a poucos quilômetros
para norte desta localidade, ao longo da rodovia Barra do Ribeiro-Guaíba, a Formação
Guaíba jáz sõbre a~ Formação Graxaim. Com
a Formaç"ao- Chui, a Formação Guafba apresenta relações de um certo sincronismo, pois
dentro da Formação Guaíba ocorrem leitos
de depósitos marinhos similares com a Formação Chui e topogrãficamente compatíveis
com o nível atingido pela transgressão que
determinou a deposição da secção basal da
Formação Chui. Par outro lado, o conteúdo
fossilífero da Formação Guaíba (Nonion
tysturiensis), identificada por Closs (informação verbal), é de nítida influénc@a marinha. A Foxanaçãa Guaíba, no entanto, em

vez de ser francamente marinha, apresenta
apenas aspectos de influência desta natureza,
pois sua génese foi de nítida aluviaçãa durante o período regressivo da Formação Chui.
5) —Figueiredo FQ e Schneider (1968 ),
evidenciaram, através de carta geológica da
área situada entre Porto Alegre e proximidades de Santo Antõrv'a da Patrulha, uma série de pontos em que a Formação Gravataí
de Morris (1963), se encontra em contato
com a Formação Itapoã e a Formaçã® Guaíba.
Nesta mesma carta estão registrados
locais em que as Formações Guaíba e Itapoã
possuem relações de contato. De posse desta carta, efetuamos incursões pelas áreas
chaves e constatamos que:
— a Formação Gravataí transiaiona para as Formações Guaíba e Itapoã, encontrando-se igualmente sobreposta a estas duas unidades;
— como consequência, em princípio supomoã que o evento responsável pela deposição da Formação Gra~•ataí, deve ter iniciado no final da deposição da. Formação
Guaíba e Formação Itapoã, prosseguimento
após o término da deposição- destas unidades.

v
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As principais relações estratigráficas assim resumidas encontram-se esquematizadas
na Fig. 1.
CONCLUSóES DE ORDEM
ESTRATIGRAFICA
Do que até aqui foi exposto, pode ser
resumido como principais conclusões de natureza estratigráfica, válidas de momento
apenas para a região norte da Planície Costeira, as seguintes:
— em superfície são evidenciáveis duas
regressões marinhas Quaternárias, intercaladas por uma transgressão;
— ã primeira regressão (Wiscansin?)
corresponde a época da deposição do topo da
Formação Graxaim;
— ã segunda regressão (Holoceno Inferior?), corresponde a época da deposição
do tbpo das Formações Chui e Guaíba, e a
integral deposição da Formação Itapoã;
— a transgressão marinha intercalada
entre estas duas regressões foi responsável
pela deposição da secção basal da Formação
Chui tanta sob condições de mar aberto
quanto no ~9nterior da Bacia de Pórto Alegre;
— désse modo, por ordem cronológica,
da base para o tbpo do Quaternário, encon-
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traremos uma sequência de unidades representadas pela Formação Graxaim, Formação
Chui, Formação Guaíba e Formação Itapoã.
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— a Formação Gravataí ainda permanece com posição estratigráfica pouco definida, aparentando ser ,posterior ãs Formações
Guaíba e Itapoã, mas apresentando relações
de sincronismo com o tôpo destas unidades;
— a unidade edafoestratigráfica conhecida como <Laterita Serra de Tapes» apresenta relações de sincronismo com tôdas as unidades acima mencionaáas;
— finalmente, considerando que após a
deposição da Formação Chui, Formação Guaíba e Formação Itapoã, tomaram lugar uma
série de eventos que deixaram registro mapeável recomendamos seja o conceito de
Grupo Patos, proposta por Delaney (ob. cit.)
para englobar apenas as unidades então consideradas Pleistocênic~as, seja ampliado e reuna tôdas as ur~'dades Quaternárias da Planície Costeira da Rio Grande do Sul.
— deixamos de apresentar uma nova coluna estratigráfica, motivado pelo fato de a
área estudada envolver apenas 1/a de tôda a
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Planícia Costeira, adicionado ao fato de já
de antemão conhecermos novos elementos
estratigráficos da área como um todo. Cabe,
porém, ressaltar, que as considerações de ordem estratigráfica aqui expostas visam apenas modificar as proposições fe+`tas por Delaney (ob. cit.), em base a novos elementos
de campo.
— até o presente momento, a subdivisão cronoestratigráfica proposta por Bigarella e Andrade (1965), para a Formação
Graxaim, não pode ser contestada.
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0 QUATERNÁRIO DA PLANÍCIE COSTEIRA DO
RIO GRANDE DO SUL `1'
I — A região Norte
Por
H. JOST C2>

A$STRA~CT
Following a resumé of the concepts about the
stratigraphical eyolution of the Rio Grande do Sul
Coastal Plain (Brazil), the general succession of
events in the Pelotas Basin is discussed.
Based on the variable thickness of the Basin
deposits, a differential subsidence is Supposed to
have occurréd luting Miocene-Pliocene time.
The
downwarping of the northern part of the Basin
was greater than that of the Southern. After Miocene-Pliocene time, the Basin subsided as a whole,
since Pleistocene units show a constant thickness
throughout the region.
Based on major outcropping of lithostratigraphic units, an effort was made to deduce the main
events that occured during Pleistocene-Holocene
time. The first unit following Miocene-Pliocene
deposition, the Graxaim Formation, is made up of
250 m of continental deposits which have been
traced from the actual coastal plain eastward onto
the continental shelf.
Depending upon the nature bf the sea-level
advance or retreat, the base of the Graxaim Formation, can show either a continental progressive
overlap relation with the miocene deposits and
could • be considered Pleistocene, or a substitution
overlap and be Mio-Pliocene in time.
After the
Graxaim Formation, a cyclic transgressive-regressive event took place which was responsible for the
depósition of the Chui Formation (shallow marine), Guaiba Formation (fluviatile, deltaic, estuarine), and Itapoã Formation (coastal paleodunes).
This last major event probably took place during
the. upper Pleistocene and lower/middle Holocene.
A discussion of thé morphologic evolution of
the coast along the northern part of the area is
presented, Aiso, considérations on the remaining
questions and future studies are given.

(1971). Os resultados asstim apresentados,
baseiam-se em mapeamentos geológicos realizados na região, partindo-se de um mapabase de escala 1:100.000 obtida a partir do
paralelo 29015' sul, em direção a sul, em
que, nesta primeira etapa, a área envolvida
estende-se desde aquele paralelo até o 310
(~g• 1)•
Novas etapas, cujos trabalhos de campo
já se encontram concluídos, procurarão for-

I

Fig. 1 — Mapa de localização da área

nvrRonuçAo
Trabalho subvencionado com auxílios do Con•

Os primeiros resultados de um reestudo
sistemático, da Planície Costeira do Rio Grande d~a Sul, Brasil, tomam início com este
trabalho e com o de Jost, Pinto e Loss

selho de Pesquisas e Instituto de Geociéncias
da UFRGS, e Conselho Nacional de Pesquisas
(CNPq).
Do instituto de Geociéncias da UFRGS, Parto
Alegre.
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necer elementos adicionais, até, sucessivamente, completar-se o mapeamento desta
Planfcie Costeira.
Deste modo, restringe-se, a presente
nota, apenas aos fenbmenos observados na
porção norte da mesma e o autor está ciente
sobre o fato de serem estes primeiros resultados carentes de complementação para uma
compreensão completa dos eventos que nela
se processaram.
HIST6RIC0 DA ESTRATIGRAFIA
PLANICIE COSTEIRA

DA

Carvalho (1932),
em reconhecimento
geológico pioneiro já considerava como Quaternários e Recentes os sedimentos da Planfcie Costeira do Rio Grande do Sul, atribuindo uma idade Pleistocénica e Terciária a
aancos fossilíferos encontrados respectivamente às margens do Arroio Piratini e nos
arredores de Pelotas.
Posteriormente, Morris (1963), define
pela primeira vez, uma un`.dade litoestratigráfica constituída par conglomerados depositados por processos de «flash flood» e
«sheet wash», e ocorrendo sobre os terrenos
gonduãnicos ao longo da depressão periférica e nos limites de domínio da Planície
em questão. O autor lhe dá a denominação
de Formação Gravataí e lhe atribui a idade
Terciário Superior ou Quaternário Inferior.
O mapeamento geológica realizado em
escala de 1:500.000 por Delaney (1965), contribuiu com a denominação de trés unidades
litoestratigráficas, duas edafoestratigráficas,
uma litológica e uma geomorfológica, as
quais reuniu sob a denominação de Grupo
Patos e atribuiu-lhes uma. idade Pleistocénica. Ao Holoceno relaciona uma série de depósitos (dunas, planícies de inundação, praias,
depósitos pa.lústres, lagunares, etc.), mas reconhece a possibilidade de subdivisãa do
Holoceno em duas unidades litolágicas e uma
geomorfológica.
Desse modo elaborava-se uma mais completa subdivisão da Planície Costeira do Rio
Grande do Sul em unidades estratigráficas
reconhecfveis no campo e relacionadas com
as várias flutuações do nfvel do mar durante oQuaternário.
Observe-se que, no entanto, nenhuma
referéncia é feita, por Delaney, sobre a Formação Gravatas, anteriormente designada por
Morria (ob. cit.).
Ao mesmo tempo, Bi~garella e Andrade
(1865), realizando estudas sobre superfícies

de erosão elaboradas durante o quaternário
do Brasil, estabelecem a existéncia de quatro
períodos de morfogénese anecãnica,, alternados com períodos úmidos, e propõe a subdivisão da Formação Graxaim de Delaney
(ob. cit.).
Posteriormente, Jost (1971) e Jost, Pinta 2 Loss (1971), apresentam uma reformulação da estratigrafia apresentada por Delaney
(ob. cit.), em base a elementos de campo
resultantes de mapeamentos regionais parceladcs da Planície Costeira.
SUCESSAO GERAL DOS EVENTOS
Apesar dos estudos desenvolvidos nos
últimos dez anos sobre os eventos encerrados na área de domínio da Planície Costeira
do Rio Grande do Sul, muitas controvérsias
ainda permanecem. Entretanto, independente destas controvérsias parece que os depósitos considerados como Terciários e evidenciados unicamente em subsuperfície, foram
os únicos que em virtude de seu conteúdo
foss~lifero, permitiram, através de 8 sondagens realizadas pela PETROBRAS — Petróleo Brasileiro S.A., entre 1958 e 1964, o
desenvolvimento de estudos que forneceram
elementos mais precisos.
De todos os estudos realizados, a mais
recente publicação de Closs (1970), nos permite obter uma excelente visão da estratigrafia e condicionamento genético dos depósitos Terciários encerrados na Bacia de Pelotas, a receptáculo da sed mentação Cenozoica costeira do Rio Grande do Sul.
A Bacia de Pelotas é uma bacia relativamente rasa e seus depósitos apresentam
mergulhos de baixo valor dirigidos para a
costa. Rápidas variações de espessura destes depósitos são relacionáveis a um paleorelévo acidentado, (Ghignome, 1960). Esta bacia pode ser dividida em duas partes, cuja
linha divisória situa-se no eixo Pelotas-Rio
Grande.
A porção sul apresenta as menores profundidades. Seus sedimentos possuem mergulhos regionais em torno de 0,5o e esteve
recoberta durante o Quaternário por sucessivas transgressões (Glosa, ob. cit.), as quais,
por sua vez, mostram interrelações fntimas
ae ambientes lagunares,
deltáicos e continentais.
A porção norte da bacia apresenta os
maiores valores de profundidade e o mergulho •regional dos depósitos se aproxima
de 1,50.
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Uma reunião dos dados fornecidos por
Closs (ob. cit.), ,para as sonàagens realizadas pela PETROBRAS, permite extrair, em
primei ra aproximação, uma série de elementos gerais.
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Segundo Closs (ob. cit.), a Bacia de
Pelotas não contém depósitos Cretácicos.
(Fig. 2).
Observando-se a sequência de eventos
que se sucederam a SW e NE do eixo Pelotas-Rio Grande, nota-se que a Bacia de Pelotas, a partir de um dado instante se individualizou em duas bacias menores, das qua,'s
a de NE foi nitidamente subsidente ao passo
que a de SW se mostrou incipientemente
subsidiente. Os aspectos de subsidência diferencial se observam através do contraste de
espessura de sedimentos em uma e outra,
pois enquanto a SW as espessuras atingem
um máximo da ordem de 300 metros, a NE
elas atingem
valores da ordem de 1.500
metros.
Ambos elementos menores da Bacia de
Pelotas exibem feições comuns no que tange
ã existência., sobre rochas do embasamento
cristalino, de um tapete constituído de depósitos sedimentares continentais e mixohalinos de idade Miocênica, lateralmente descontínuos e cujas maiores espessuras (100 metros), estão localizadas na região axial da
Bacia, (Mostardas), a partir de onde esta
unidade desenvolve um «pintch-out» para sul,
desaparecendo na sondagem de Cassino, reaparecendo, posteriormente, com espessura reduzida (10-20 metros), para sul desta.
Sobre o embasamento cristalino, nas
áreas de adelgaçamento dos depósitos continentais miocênicos de base, e também sobre
estes depósitos, ocorre um nítido «overlap»
transgressivo de depósitos marinhos, igualmente miocênicos, cuja espessura oscila entre 40 metros na sondagem de Ponta do Juncal, e 1.153 metros na sondagem de Mostardas, crescendo assim, consideravelmente de
espessura dos flancos para o centro da Bacia,
de Pelotas, mantendo-se o tôpo do Mioceno
marinho a uma profundidade relativamente
constante.
Concluída a sedimentação marinha Miecënica é possível conjeturar que tôda a Bacia passou a um estágio de subsidência generalizada, com variaçóes locais, pois os depósitos que se seguem possuem não só uma
espessura total relativamente constante,
como um condicionamento genético comum.

x
ì

...
Fig. 2 — Correlações efetuadas entre poços de sondagem realizadas pela Petrobrás na Planície Costeira do ìtio Grande do Sul (reg. Closs, 1970). A
localização dos poços encontra-se representada na
fig. 1.

A deposição mais significativa, após o
Mioceno marinho, pacas a ter uma natureza
dominantemente
continental, interrompida
por um número até agora desconhecido de
rápidas transgressões marinhas. A espessura dêstes sedimentos continentais oscila entre um máximo de 270 metros na sondagem
de Mostardas, decrescendo gradativamente de
vaiar de leste para oeste, até tornar-se nula
de encontro aos contrafortes do Escudo PréCambriano.
Uma transgressão marinha, representada pela Formação Chuf, que segundo Forti
(1969), é Holocênica, culmina os grandes
eventos, cujo registro se encontra retida na
Bacia de Pelotas. Na realidade, este último
evento encerra um par transgressão-regressão, de natureza marinha rasa e praial, pouco espessa (50 metros), e lateralmente descontínua. Sua maior extensão encontra-se na
região norte da Planície Costeira, recuando
seus contatos para leste gradativamente até
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desaparecer quase completamente sobre a
resta'nga da Laguna dos Patos, para reaparecer na porção sul da Planície, na altura do
paralelo de Pelotas.
Os eventos que se acham registrados na
Formação Chuf culmixraan o que denominamos
de Sequência de Sedimentação da Bacia de
Pelotas, cujo registro litalógico nos mostra
que a evolução da mesma foi fruto de uma
série de fenomenos que se repetiram. ciclicamente no espaço e no tempo, desde oMioceno até a Holoceno.
PANORAMA ESTRATIGRAFICO ;DAS
UNIDADES AFLORANTES
Transgressão e regressão são dois conceitos fundamentais no estudo da geologia
da Planície Costeira do Rio Grande do Sul,
uma vez que tóda a sedimentação Quaternária que nela se verificou, representa inúmeras ambientes deposici~onais controlados por
migrações de linha de praia. As migrações
de linha de praia constatadas ao longo de
várias secções representam elementos importantes ao conhecimento da paleogeografia,
fontes de fornecimento de matem al sólido,
ambientes deposiciona.is e mecanismo deposicional.
Na Planície em questão, enquanto é relativamente simplès observar a grande sequência de eventos, é, por .outro lado, necessário
evidenciar que algumas dificuldades foram
encontradas. Alguns aspectos dos mais d'iffceis na ~'nterpretação dos fenomenos de
transgressões e regressões ocorridos na área
de estudo se relacionam ao intervalo de tempo envolvido, taxa de suprimento de material, taxa de dispersão de detritos, todo 0
conjunto resultante de uma taxa de flutuação eustática e/ou tectonica do nível da arar,
assim com~o~ as cau4a s de migração de linha
de praia. Por outro lado, inúmeros fatores
de ordem paleoclimática e paleob'iológica engajam o elenco de problemas a estudar na
Planície em questão. Nos parece que muito
trabalho deve ser desenvolvido, antes que tais
questões tenham uma resposta a qualquer
grau de precisa,o~, em virtude da natureza indireta e especulativa dos conhecimentos
atuais acêrca dos processos de migração lateral de linhas de praia, dos processos paleociimáticos atuantes nas áreas fontes, das
oscilações cíclicas do nível do mar e o efeito
simples ou conjugad.o~ dos movimentos eustáticos e tectoscos ao longo da região em
aprêço.

Entre 1968 e 1971 colhemos a oportunidade de mapear a região norte da Planície
Costeira da Rio Grande do Sul, em uma escala de 1:500.000, e ao longa da qual foram
realizados estudos das sequências de sedimentação Quaternária desta área.
Considerados os atributos ltológicos e
biológicos dos depósitos, as possíveis condições oceanográficas que atuaram durante a
deposição das sequências marinhas, e fluviais
das sequências continentais, as condições litológicas das áreas fontes e as prováveis
taxas de suprimento de material, e estimando os intervalos de tempo correspondente a
cada episódio, tornou-se possível recompor
alguns detalhes dos eventos que tomaram lugar nesta Pianfcie, assim coma o reg~'stram
as grandes unidades mapeáveis em superfície, adicionados de alguns elementos de subsuperffcie.

•

•

a) — SEQUENCIA CONTINENTAL
POS-MIOCENO
Ao esboçarmos a sequéncia sedimentar
da Bacia de Pèlotas, ressaltamos a existkncia de um grande evento deposicianal de natureza marinha e de idade Miocênica, de
acordo com o registro fossilífero estudado por
Closs (ob. cit.), e evidenciamos igualmente
que após o Mioceno marinho, sucedeu-se uma
sequência relativamente espessa de depósitos
continentais, (Formação Graxafm), que se
distribui provavelmente da Mioceno Superior
ou do Plioceno, até o Pleistoceno Superior,
e cuja extensão, para leste, seguramente atinge. a plataforma continental, pois sua espessura ao longo da atual linha de praia atinge cerca de 250 metros.

~

•

Níveis com depósitos marinhos transgressivas se encontram intercalados nesta
sequência continental, mas a número de suas
recurrências é ainda desconhecido.
Isto posto, vemos que sobre a espessa
sedimentação marinha Miocênica ocorreu uma
sedimentação

continental

•

ocasionalmenet in-

terrompida por depósitos marinhos que naa
mascararam um grande evento de deposição
continental.
E fora de dúvida que o aporte de material sólido foi proveniente de uma área-fonte
submetida a condições climáticas cíclicas, de
natureza úmida alternastes com semi-áridas
quentes, as primeiras com índice pluviométrico acentuado, conforme noa revela a natureza química e mineralógica de paleosolos

~

A

reta que é necessário abordarmos a Formação. Graxaim inicialmente como uma grande
unidade litcestratigráfica, reconhecé-la econhecé-la coma tal, para então procurarmos
a sua subdivisão croncestratigráfica. 1a1 conceito, na entanto, não invalida a subdivisão
proposta por Bigarella. e Andrade (ob. cit.),
mas, pela contrário, favorecerá maiores subsidias ã mesma. A este respeito pudemos
constatar, durante os ma~peamentos realizados, que até o presente a proposição daqueles autõres é perfeitamente válida e os
vários elementos por éles utilizados são nitidamente •reconhecíveis no campo.
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Fig. 3 — Representação hipotética do possível
"overlap" continental progressivo entre a Formação
Graxaim e os depósitos Terciários da Bacia de
Pelotas.
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ferralíticos estudados por Jost e Formoso
(1970), desta, área,
Bigarella e Andrade (ob. cit.), estipulam
a existéncia desta ciclicidade nas áreas-fontes
e periferia d'as várias bacias Quaternárias da
costa brasile6ra, identificando-a através de
superfícies de pedimentação, pedimentos e
palecpavimentos. A partir dêste princípio, os
autôres propõem a subdivisão da Formação
Graxaim, em trés unidades trono estratigráfica denominadas de Formação Graxaim
(Illinoisan), Formação Graxaim II (Kansan) e
Formação Graxaim III (Nebraskan), cada
qual correspondendo a condições climáticas de
semi-aridez por sôbre aérea-fonte, com influéncias sôbre os sedimentos da periferia da
bacia, interrompidas por períodos de clima
úmido. béste modo, o aporte 'de material que
geio constituir a Formação Graxaim obedeceu.
em largos traços, um esquema cfclico R.esistasia/Biostasia. Assim, cada estágio deposicional da Formação Graxaim corresponde a um
período durante o qual o processo atuante na
área-fonte foi o de uma mOrfogénese mecãnica substituída por um processo de dissecação
vertical sincrbnico (?) com os períodos interglaciais.
Como resultado, é de se esperar que a
Formação Graxaim contenha, em seu interior, pelo menos duas discordãncias, separando as Formações Graxaim III e II e as Formações Graxaim II e I.
Não sabemos até que ponto podemos
considerar como dogmática a ciclicidade climática na área-fonte ,a ponto de, como contrapartida, ser possível traçar nos depósitos
continentais correlativo$ as superffcies de
discordância.
Até o presente momento, porém, do que
nos revelam elementos de superfície, nos pa-

Até a presente momento, na entanto, e
do que nos revelam os elementos de superfície e subsuperfície, nos parece que é necessário considerar que, a partir do topo da
sedimentação marinha Miocénica. ocorreu uma
continental dominante no
sedimentação
transcurso de pelo menos todo o Pleistoceno,
a partir de grande parte da plataforma continental para oeste. Como consequéncia, entre o tõpo do Mioceno e tõpo da Formação
Graxaim, podemos considerar a existéncia de
uma grande unidade 1•itoestratigráfica, passível de subdivisões, e cuja espessura é da
ordem de um máximo de 250 metros.
Em princípio, podemos considerar que a
este período corresponde, assim, a um «overlapx~ progressivo não-marinho (Gra,bau, 1960),
sobre Mioceno marinho. Encontramos, assim, uma ampla cobertura sedimentar pósmioceno, produzida pelo desenvolvimento de
grandes leques alue ais e deltas subakreos, a
partir da dissecção das áreas-fontes, e depositados sobré a superfície Miocénica. Tais
leques aluviais e demais depósitos subaéreos
certamento~ cresceram em direção a leste,
progressivamente e, em assim sendo, os úlw
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Fig, 4 — Representação
hipotética do possível
"overlap" de substituição entre a Formação Graxaim e os dépósitos Terciários da Bacia de Pelotas
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timos depósitos derivados quer da dissecação das áreas-fontes quer do retrabalhamento das porções já depositadas, como regra,
estenderam-se gradativamente ma's e mais
para leste do que os depósitos anteriores.
Em outras termos, cada leito au camada de
Formação Graxaím recobriu as anteriores
dentro da mesma Formação, ultrapassou seus
limites orientais até uma linha compatível
com a taxa de crescimento dos leques, tanto
como um todo quanta individualmente (Fig,
3). O crescimento foi continuado e consequentemente o recobrimento foi progressivo
e distanciando-se gradativamente da áreafonte.
Nêste ponto, devemos notar que nas
porções mais ocidentais e, portanto, de cabeceira de leque aluvial podem ter ocorrido
recobrimentos no sentido da área-fonte, durante períodos curtos, os quais estariam associados às rápidas ingressóes marinhas anpor
teriormente mencionadas,
responsáveis
um afogamento de nível de base e também
degradação frontal de planície de leques aluviais, forçando uma deposição mais à montante.
Por outro lado, a deposição da Formação Graxaím pode apresentar relações de
um «overlap» de substituição (Fig. 4), com
os depósitos marinhos do Mioceno, se a deposição da primeira progrediu para leste,
acompanhando o recua da linha de praia
do mar Mioceno.
Se tal suposição for verda,dzira, é possfvel encontrarmos relações de
variação de fácies da Formação Gr~axafm,
em sua base, para o Mioceno marinho, em
seu tópo. Tal situação pode nos favorecer
a tentativa de aproximar que, da base até
a~ tópo, a Formação Graxaím representa um
intervala de tempo que poderá se estender
do Mioceno Superior ou Plioceno até o Pleistoceno.
Isto posto, transparecem como elementos
estratigráficos mais impertantes até a presente momento, os que a seguir serão abordados.
Delaney (ob. cit.), denominou de Formação Graxafm a uma un'dade 1•itoestratigráfica continental, aflorante, tendo Bigarella
e Andrade (ob. cit.) feito a sua subdivisão
croncestratigráfica,
Em primeiro lugar nos parece viável,
para uma nova hipótese de trabalho, considerar como Formação Graxaim o espe"sso pacote de depósitos continenta:s que se distribuem verticalmente, desde o tõpo do Mioce-

no marinho até a superffcie. Tal critério nos
leva considerar como espessura máxima para
esta Formação 250 metros de sedimentos, aumentando, assim, aquela espessura origimalmcnte proposta por Delaney (ob. cit.) para
esta Formação (110 metros), e tomando por
base a sondagem realizada pela PETROBRÃS
em Graxaím, proximidades de Camaquã.
A partir do instante em que forem conhecidas as posiçóes estratigráficas e o
número das ingressóes marinhas intercaladas
nesta sequência, estaremos habilitados a subdividir aFormação Graxaím em unidades litoestratigráficas menores. Se a opção for no
sentido de considerá-la como constitufda de
unidades cranoestratigráficas oesquema proposto por B~igarella e Andrade (ob. a't.), é
perfeitamente válido.

~

~
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b — A SEQUENCIA MARINHA PLEISTOC~NICA-HOLOCENICA E DEPãSITOS SINCRÕNICOS.
Delaney (ob. cit.), denominou de Formação Chui a uma sequência de depósitos arenosos gerada em ambiente marinho, amplamente exposta na regiaa norte da Planície
Costeira em questão, assim como no extremo
sul desta, na localidade de Chui e municípios
vizinhos, onde está loca1'zada a secção tipo.
Esta sequência, apesar de pouco espessa
(50 metros), indiscutivelmente encerra um
par transgressão-regressão, cuja idade, segundo Farti (ob. cit.), é Holocênica, tendo
a autora se baseado no estudo de moluscos
fósseis coletados a uma profundidade de 45
metros nas sondagens de Palmares do Sul e
Cassino.
Uma análise das sondagens realizadas
pela PETROBRãS, descritas par Closs (ob.
cit.), especialmente a de Palmares do Sul,
onde ocorre a maior espessura da Formação
Chui, nos revela que esta se const4tue de
três litologias fundamentais. Uma basal (20
metros), constituída de areias e areias argilosas com pelecipodos, tratando-se nominalmente de uma coquina; uma intermediária
constitufda de argilas plásticas, localmente
arenosas ou siltosas, com 5 metros de espessura, de cor cinza e possuindo fragmentos
de conchas; uma de tõpo, com 15 metros
de espessura, expressa por areias finas, bem
classificadas, não consolidadas, localmente
argilosas e de cor cinza ou amarelo pálido.
A observação desta sucessão nos sugere
que a Formação Chui mostra, em alguns lo-
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Fig. 6 — Següéncia esquemática da evolução morfológica da região norte da Planfcie Costeira do RSo
Grande do Sul, correspondente ao período de tempo do episódio transgressivo-regressivo responsável
pela deposição das Formações Chui, Guaíba e Itapoã,
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—configuração atual
— Formação Itapoã
— Formação Guaíba
—Formação Chui

cais, uma sequéncia transgressiva-regressiva
litologicamente completa, isto é, com fácies
de águas rasas e fácies de águas mais profundas.

~+

Por outro lado, o que em superfície conhecemos como Formação Chui, em realidade
consiste das litologias arenosas que cara,eterizam as «areias de emersão», resultantes do
gradativo recuo da linha de praia para leste,

E~~C

—Formação Graxaim
— Terrenos Gonduánicos
(altos/baixos)
— Terrenos Cristalinos
—

Areas-fonte ativas

durante o estágio regressivo, estando as fácies de águas mais profundas situadas em
subsuperffcie, sobre 'rls assim denominadas
«areias de submersão», resultantes do estágio transgressivo.
Assim, durante a fase transgressiva, infiltrando-se inicialmente pelos vales de drenagem mais acessíveis, e progredindo após,
sobre as áreas mais altas até atingir uma
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estabilização a uma cota de aproximadamente
15 metros acima do nível atual, o oceano
invadiu
a
área
continental,
originando
da Barra do Ribeiro paga norte, uma costa
do tipo submergente, com o desenvolvimento
de afogamentos fluviais e gerando feições
morfológicas do tipo «Ria» (Fig. 5a).
De Barra do Ribeiro para sul, em virtude
dcs terrenos apresentarem cotas progressivamente maiores, a linha de ,praia limitava o
oceano de uma planície arenosa constitufda
pela Formação Graxafm, planície esta que
se alargava gradativamente para sul.
Na região situada a norte do paralelo
de Barra do Ribe~'ro, com sua morfologia do
,tipo «Riaa>, presenciamos a individualização
de uma bafa, bloqueada parcialmente por
uma ilha constituída por terrenos pré-Cambrianos, representada pelas elevações de
Porto Alegre e Viamão. Esta baia possuis,
desse modo, duas vias de comunicação livre
com o max: uma pelo norte dos elevados de
Porto Alegre, e outra pelo oeste dos mesmos.
O braço oeste, cujo remanescente é o Estuário do Guaíba, apesar de mais estreito que
o de norte, era a menos obstruido, pois além
de apresentar poucas ilhas submersas era
também o mais profundo, como .o comprovam as ainda existentes altas profundidades
(60 metros), existentes nas vizinhanças da
Península de Itapoã. Contrariamente, o braço norte era mais amplo, pelo menos na área
em comunicação direta com o mar, mas também ornais raso, pois encontrava-se parcialmente obstruído por um alinhamento de pequenas ilhas na direção NE, na altura da
atual Coxilha das Lombas, formando o que
formalmente denomi pomos de «Barreira de
Lombas».
Daí concluímos que, durante este perfodo
transgressivo, se desenvolveram dois grandes
episódios sedimentares:
— de um lado, depositaram-se finas pacotes de depósitos sedimentares marinhos
dentro de uma bacia restrita, sob condições
de bafa, em que as flutuações negativas do
nível do mar favoreceram um aporte de uma
certa massa de detritos fluviais, determinando, assim, a individualização de uma unidade
litoestratigráfica formal nova, aqui denominada de Formação Guafba. Tôda esta massa
de detritos recobriu as depósitos da Formação Graxaim já anteriormente retidos neste
ambiente paleogeográfico, o conjunto toda
originando o que denominamos de «Sequéncia Sedimentar» da «Bacia de Porto Alegre».

Tôda esta terminologia é aqui formalmente
introduzida nos conhecimentos geológicos da
Planfcie Ccsteira da Rio Grande do Sul;
— uma ampla bacia oceãnica rasa a
leste, em atuante retrabalhamenta das unidades mais antigas de um lado e de outro
recebendo uma volumosa carga elástica nova
proveniente da área continental, na, qual, se
materializou a Formação Chuf.
A medida que, após o clímax do episódio
transgressivo, progredia a fase regressiva
consequente, a Bacia de Fo~rto Alegre foi sofrendo uma sluviação cada vez maior, tornando aFormação Guaíba progressivamente
mais espessa.
Do que nos revelam os elementos de
campo, o episódio regressivo teve uma natureza oscilante, isto é, a cada rápida regressão corresponde. tanto um perfodo de estabilização temporária do nível do mar quanto
uma nova, curta e rápida transgressão.
A um primeiro estágio regressivo curto,
corresponde a formação de um primeiro cordão de dunas sobre a Barreira de Lombas
estendendo-se para sul sabre a planície axenosa existente entre Barra da Ribeira e Tapes A construção deste cordão de dunas
(Fig. 5b), se efetuou durante um perfodo de
estabilização do nível do mar ocorrido após
uma primeira oscilação negativa do nível do
mar e na área da Barreira de Lombas ele se
estabeleceu sabre uma restinga retida por
esta barreira, a qual obstruiu a comunicação
d~. Bacia de Parto Alegre com o mar aberto
pelo braço de norte. Este cordão de dunas
foi considerado por Delaney (o~b. cit.), como
sendo a Formação Itapoã.
Um novo e rápido abaixamento do nível
da mar, seguido de uma breve estabilização,
fez surgir novos afloramentos da Formação
Chuí ao longa de uma planície arenosa, baixa
e lagunar, em cuja limite oriental se formou
novo cordão de dunas, sabre nova restinga,
aprisionando um corpo d'água (Laguna, dos
Barros), sucedendo-se ao mesmo tempo os
seguintes eventos (Fig. 50);
— inicia de desenvolvimento de uma restinga alongada, segunda a direção NE, a
partir dos <inliers» de Tórres, isolando um
corpo d'água em comunicação ampla com
o mar pelo sul;
— colmatação de algumas «Rias» ao longo da escarpa oriental d'a «cuesta» gonduãnica;
— progressiva colmatação da Bacia de
Porto Alegre por um processo de aluvíação
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constante. A éste tempo, no interior da Bacia de Porto Alegre, individualizam-se duas
massas d'água, uma situada a oeste (a
maior),. euma- situada a norte dos altos de
Porto Alegre (a menor), interligadas par
um estreito canal de éscoamento, cujos remanescentes atuais e respectivos são o Estuário do Guafba, os banhados de Grav'ataí
e Chico-Lumã e o Rio Gravataí. Este último,
nessa época, se constituis provãvelmente em
uma réplça do atual canal de São Gonçalo,
que interliga ias Lagunas Patos e _Mirim.
Novos estágios de abaixamento seguidos
de estabilização do nível do mar se processaram, novos cordões de dunas surgiram e a
grande restinga no leste evoluiu, aprisionando um sistema lagunas imediatamente a
oeste, e os processos evoluíram até proporcionar uma .configuração costeira conforme
o ilustra a Fig. 5d.

~

A última estabilização de nível do mar
téve como efeitos a geração do atual sistema de dunas e praias, prosseguindo a colmataçãa das bacias anteriormente individualizadas. A este períoda corresponde igualmente uma série de outros fenômenos deposicionais e erosivos e que encerram as eventos geológicos por nós considerados como
desenvolvidos a partir do Holoceno médio até
os dias atuais, e cuja amplitude, natureza e
significado estão sendo objeto de investigação.
CONCLUSÕES
Do que nos revelam as relações de
campo obtidas até o presente momento ao
longo da Planície Costeira do Rio Grande do
Sul, é possível extrair um certo número de
generalizações quanto aos seus aspectos evolutivos e que nos proporcionam um ponto
de partida para as etapas de estudos futuros.
Inicialmente, tais relações nos peranitem
assegurar que a Formação Graxaím foi deposiba•da sob condições de nível de mar baixo
durante grande parte do período de tempo
necessário à sua deposição. Mesmo assim,
esta unidade seguiu um esquema de sedimentação cíclica, condicionado principalmente a
flutuações climáticas pelas quais a região foi
afetada, conjugadas, possivelmente com flutuações de nível de mar. Em função do tipo
de relação de contato existente entre a base
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da Formação Graxaím e os depósitos marinhos do Terciário, podemos aventar a possibilidade de que o período correspondente
ao evento deposicional desta unidade se estende desde o M`oceno até o Pleistoceno
Superior (Wisconsin?), com interrupções ciclicas reconhecíveis hoje ao longo dos limites
desta unidade com as áreas cristalinas, através de feições erosionais fossilizadas.
Se for correto o raciocínio anteriormente
exposto, o evento transgressivvo-regressivo
que erodiu parte da topo mais superior da
Formação Graxaím, e responsável pela deposição das Formações Chuí e Guaába, teve
início no Pleistoceno Superior através da
fase transgressiva, prcdongando-se, de modo
ofclico, até o Holaceno Inferior a Médio, para
o que os estudos paleontológicos já forneceram uma primeira aproximação. Em face
disso, a Formação Itapoã, representada pelos cordões de paleodunas associadas ao
evento regressivo e resultantes do retrabalhamento das unidades mais antigas sob regime eólico costeiro, deve ser ignralmente holceénica.
Devemos, finalmente alertar para o fato
de que tais aspectos estão sujeitos a uma
canfirmação mediante datações a serem realizadas utilizando o método do Carbono 14.
De qualquer modo, os grandes eventos estão
reconhecidos.
Adicionalmente, estudos estão sendo realizados com o intuito de detalhar os aspectos
de interações área-fonte/bacia deposicional,
neotectônica e inumeros efeitos correlativos
ã evolução, paleoclimatologia e sedimentação como complemento aos até agora realizados ao longo da Planície Costeira do Rio
Grande do Sul.
AGRADECIMENTOS
O autor deseja expressar seus agradecimentos aos profs. Luiz Roberto Silva Martins (IG/UFRGS), Paulo Miranda de Figueiredo F.o (IG/UFRGS), João José Bigarella
(UFP), Jair Ferreira Pinto (IG/UFRGS),
pelas críticas e sugestões aos conceitas aqui
emitidos. 'Os agradecimentos são extensivos
ao Conselho de Pesquisas e Instituto de Geociéncias da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, bem como ao Conselho Nacional de Pesquisas cujas subvenções possibïlitara.m arealização dos trabalhos de campo elaboratório.

62

r

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

gia", 3:3-76, Porto Alegre, 1970.
DELANEY, P. J. V. (1965) — Fisiografia e geologia de superfície da Planície Costeira do Rio
caç8o Especial", 6:1-105,

Pórto

Grande do Sul — "Escola de Geologia, PubliAlegre, 1965.

FORTI, I. R. S. (1969) —Cenozoic mollusks from
the drill-holes Cassino and Palmares do Sul of
the Coastal Plain of

Rio Grande do Sul —

"Iheringia, Geologia", 2:55-155,
1969.

Põrto Alegre,

i

JOST, H. (1971) — "O quaternário da Região Norte da Planício Costeira do Rio Grande do Sul,
Brasil" — Univ. Fed. Rio Grande do Sul, Instituto de Geociéncias, Curso de Pós-Graduação
— Tese de Mestrado, 1971 (inédito).
JOST, H. e FORMOSO, M. L. L. (1970) — "Contribuição ao reclonhecimento da Laterita Serra
de Tapes" — U.F.R.G.S., Inst. de Geociéncias,
Porto Alegre, 1970 (inédito).
JOST, H., PINTO, J. F. & LOSS, E. (1971) —
"Novas informações estratigráficas sóbre o quaternário da Planície Costeira do Rio Grande do
Sul, Brasil" — XXV Congresso Brasileiro de
Geologia Anais, São Paulo, 1971 (inédito).
MORRIS, R, H. (1963) —Geologia geral das quadrículas de Gravataf, Taquara e Rolante, RS,
Brasil — "Publicação Especial da Escola de
Geologia', 5:1-38, Porto Alegre, 1963.

w

GLOSS, D, (1970) — Estratigrafia da Bacia de Pelotas, Rio Grande do Sul — "Iheringia, Geolo-

GRABAU, A. (1960) — Principles of atratigraphy
— "Dover Pub., Inc.", vol. II — N. York.

»

CARVALHO, P. F. (1932) —Reconhecimentos geológicos no Estado do Rio Grande do Sul —
"Serv. Geol. Min. Brasil, Boletim", 66:1-72, Rio
de Janeiro, 1932.

GHIGNONE, J. I. (1960) — Reconhecimento gravimagnético na Bacia de Pelotas — "Bol. Tec.
Petrobrás", 3(2):73-79, Rio de Janeiro, 1960.

b

r

BIGARELLA, J. J. & ANDRADE, G. O. (196b) —
Contribution to the study of the Brazilian Quaternary — "Geological Society of America Special Paper", 84:433-461, Boulder, Colorado, 1965.

ESTUDO DOS TRONCOS DE ÁRVORES
«LINHITIFICADOS» DOS ALUVIÕES ANTIGOS DO
RIO PINHEIROS (SÃO PAULO) : SIGNIFICADOS
GEOCRONOLóGICO E POSSÌVELMENTE
PALEOCLIMÁTICO .
Por
KENITIRO SUGUIO ii>

-.

ABSTRAiCT
Fossil wood fragments

transformed in lignite

occurring within
Pinheiros and Tiete rivers old
alluvial deposits (São Paulo City) are known from
long time ago.
^

Geochronological significance by radiocarbon
dating method
and
possibily paleoclimatological
significance by identification bf the fossil wood
plants are considered in this work.
In conclusion, an age superior to 40,000 Y.B.P.,
and a probable tropical and pluvial paleoclimate are
suggested as the environmental condition in which
these plants grow up.

I N T R O D U Ç A O,
^

_

Os aluviões antigos dos rios Pinheiros e
Tieté, no que concerne aos aspectos sedimentológicos (constituição granulométrica e mineralogia dos minerais pesados e de estruturas sedimentares), já foi assunto de trabalho anterior realizado por éste A.
A ocorrência de troncos «linhitificados»
dentro désses depósitos, principalmente no
«pôrto de areia» da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira da U.S.P. foi referida no trabalho supra citado (Suguio e Takahashi, 197~0~). Foi também feita alusão ã
ocorrência da marcassita (FeS2), que é distinguida da pirita pelo seu menor péso especifico
e menor dureza, além de menor resistência ao
intemperismo, associada aos troncos. Essa associaçã,o ocorre sob a forma de substituição, incrustação ou preenchimento dos troncos de árvores «linhitificados». A marcassita é encon-

trada como mineral autígeno, tal como a pirita,
formado durante a diagênese apor cristalização
de sulfetos ooloidais, e indicaria ambiente redutor.
Esses troncos foram anteriormente estudados por Tolentino (1965) , que efetuou análises
químicas e determinou também algumas propriedades físicas terminando por concluir que
se tratava de um material indicando baixo grau
de fossilização. Segundo éste autor as amostras déste material por êle analisadas pertencem a um linhito xìlóide, carvão situado logo
depois das turfas na escala de fossilização progressiva de materiais vegetais.
No presente trabalho aipresentamos alguns
resultados de datação absoluta pelo prxesso do
C14 e de classificação dos possíveis géneros das
plantas que teriam dado origem a êstes linhitos.
Em seguida procuramos tecer algumas considerações sóbre as prováveis condições climáticas reinantes na área por ocasião da formação dos depósitos sedimentares que contém ésses
troncos «linhitificados».

Deixamos aqui consignados os nossos sinceros agradecimentos ao Mr. John P. Kempton
e Mr. Neil F. Shimp, ambos do Illinois State
Geological Survey pelas datações pelo radiocarbono feitas nos Estados Unidos; ao Dr. Noriyuki Nasu e Sr. Hiromi Kobayashi, da Uni(1)

Departamento de Paleontologia e Esiratigrafia
do Instituto de GeociAncias e Astronomia da
Universidade de São Paulo.

64

~

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA

versidade de Tóquio, pelas datações feitas no
Japão; ao Eng. Agrónomo João Peres Chimelo
e Dr. Edgard Ghilardi, do Agrupamento de
Anatomia da Divisão de Madeira do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de
São Paulo pela identificação das madeiras
fósseis.
MODO NATURAL DE OCORRENCIA
TRONCOS «LINHITIFICADOS»
Os troncos de madeira <linhitificados»
ocorrem dentro dos sedimentos arenosos grosseiros e oonglomeráticos em camadas a profundidades superiores a 10 m da superfície
atual do terreno.
Os sedimentos arenosos apresentam conspícuas estratificações cruzadas, que já foram
esquematizadas no trabalho de Suguio e Takahashi (1974, fig. 6, p. 566). E, troncos de
diâmetros variando desde 15 a 20 cm, e até
mais, ocorrem em grande profusão com comprimentos de dezenas de cros. até 2 a 3 m. Geralmente êstes troncos acompanham camadas
frontais das estratificações cruzadas, ora com
disposição horizontal (perpendicular ao corte
do barranco vertical), outras vezes com disposição oblíqua (paralela ao corte do barranco
vertical), mas sempre dispostos de acôrdo com
as camadas frontais.
Constata-se, macroscòpicamente, a existência de estruturas vegetais e a presença de
cristais de marcassita disseminados na massa
e concentrados no interior das fraturas. A
consistência é elevada e a densidade baixa. O
pêlo específico aparente determinado por Tolentino (1965) levou a um valor de 1,074 -+0,003 g/cm~. A côr predominante é a preta
mas existem fragmentos com ooloração acastanhada clara, onde as estruturas vegetais são
aparentemente mais nítidas. Parece que a côr
preta corresponde a um estágio de fossilização
mais avançada, enquanto que a côr acastanhada
representaria fossilização mais incipiente.
DETERMINAÇAO DE IDADE
Na presente comunicação apresentamos
datações pelo método do radiocarbono efetuadas
em quatro amostras dos troncos acima citados,
coletados de dentro dos sedimentos aluvionares
antigos. Estas datações foram feitas nos Estados Unidos (Illinois Statee Geological Survey
— I . S . G . S .) e no Japão (University of Tokyo
— TK).

Os materiais foram coletados em dois
níveis, em cortes aproximadamente verticais
expostos no «porto de areia» da Cidade Universitária da U.S.P., separados entre si por
uma espessura de cërca de 6 m de sedimentos.
A idade dêsse material estando no limite
superior de aplicabilidade do método do radiocarbono (aproximadamente 50.000 anos), em
ambas instituições não fai possível determinar
senão a idade mínima desses materiais. No
entanto, os técnicos do I . S . G . S . acreditam
que a idade máxima não seria superiora 50.000
anos, bastando para comprovar esta hipótese
trabalhar com maior quantidade de amostra.
Dëste modo remetemos ¢vais duas amostras em
maior quantidade ao I . S . G . S . , que procurará
assim determinar a idade máxima.

vr

As idades determinadas para as quatro
amostras foram
Amostras
ISGS-43
ISGS-34
TK-91
TK-92

Idades
Maior
Maior
Maior
Maior

que
que
que
que

44.604
43.540
43.300
43.500

Y.B.P.
Y.B.P.
Y .B. P .
Y.B.P.

►

(Y. B. P. _ «years before presente»)
Portando, a idade dos troncos «linhitificado» e, portanto dos sedimentos arenosos grosseiros que contém ësses troncos corresponderia
aproximadamente ao período glacial Würm
(Europa) ou Wisconsin (Estados Unidos) do
Hemisfério Norte.
r
IDENTIFICAÇAO DOS TRONCOS
x=çces troncos para os quais foram determinadas idades mínimas absolutas foram
também submetidas ã identificação no Agrupamento de Anatomia da Divisão de Madeira
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paula
Por se tratar de material fossilizado, nem
tôdas as estruturas puderam ser verificadas,
razão porque as identificações não puderam ser
feitas até espécies, conseguindo-se estabelecer
até os gêneros presentes. Foram confeccionadas cêrca de 20 lãminas seccionando-se os
materiais em cortes: transversal, radial e tangencial. Dos materiais examinados, apenas 10
permitiram observar alguns detalhes, dos quais
5 não possibilitaram identificar os gêneros, mas
foi verificado que dois eram géneros da família
Leguminosae e três não se tratavam de Legu-

•
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em climas tropicais parece ser bem sugestiva
para a associação. A Miconia, por outro lado,
distribuída por 900 espécies, apresenta-se com
enormes fôlhas, é uma das árvores da mata
tropical pluvial de flores pequenas e inconspícuas. Parece que existem possibilidades de
se ter uma idéia do clima na época em que
floreceram essas plantas, porém no momento
o assunto não está resolvido, principalmente
pela dificuldade de definição das espécies e pela
falta de um estudo sistemático de associações
vegetais viventes do Brasil.

minosae. Mas, no mínimo, 5 exemplares permitiram chegar aos respectivos géneros que são:
Myrocarpus sp., Piptadenia sp., Centrolobium
sp., Miconia sp., e Sloanea sp. Os trés primeiros
pertencem à família Leguminosae, e o quarto
e o quinto gêneros às famílias Melastomataceae
eElaeoca.rpaceae, respectivamente. As espécies
não puderam ser identificadas, como seria de
se desejar, mas foi observado, por exemplo, que
nos gêneros Myrocarpus e C~antrolobium existiam estratificações dos raios ou ~parénquimas
radiais. Esse é um caráter evolutivo dentro do
reino vegetal, significando que são -plantas dos
mais evoluídos na escala de evolução das mesmas. Os caracteres distintivos que permitiram
as identificações dos materiais estão indicados
nas 19 fotomicrografias.

Porém, fato bem sugestivo é a a~.sociação
formada por cinco gêneros fazendo pensar em
um clima tropical e a predominãncia de alguns
dos géneros em região de mata tropical pluvial
Deve-se considerar ainda o fato que as texturas dos sedimentos que contém ésses troncos
sejam, muito embora, um reflexo de processos
fluviais em área tectônicamente ativa do que
de processos climáticos, a constituição das
argilo-minerais já é muito mais significativa.
Aparecendo sòmente a caolinita entre os argilominerais sugere clima altamente lixiviante na
área fonte, que no caso é constituída por rochas
metamórfieas do Grupo Açungui (Pré-Cambriano) e sedimentos da Formação São Paulo
(Pleistocene ?) .

Dentro dos vasos foi muito bem observada,
em alguns casos, a presença de resina (vide
fotomicrografia n~ 10 — Czntrolobium sp. —
corte transversa.l). Essa resina corresponde
certamente ao resíduo de extrato etéreo de
aspecto ceroso, cheiro agradável, coloração castanha escura, identificado como a cêra de Montana por Tolentino (1965) . Segundo este autor
os extrativos etéreos perfazem 0,58'/c (base
sêca) da amostra analisada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

'

Os cinco géneros de plantas acima especificados sãe todos viventes, mas a Sloanea, por
exemplo, já é citada no Enceno da Inglaterra.
Quanto ao «habitat» dessas plantas a definição
seria imprecisa em virtude da não identificação
das espécies, mas a predominãncia da maioria
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E muito interessante verificar que tòdas
essas evidências, embora não sejam por sf definitivas, sã.o sugestivas de um clima tropical
pluvial que teria imperado nessa época distante
de nós de mais de 40.000 anos, portanto correspondente ao último período glacial do Hemisfério Norte (Wúrm da Europa ou Wisconsin
dos Estados Unidos).

BIBLIOGRAFIA

~

r

SUGUIO, K. e TAKAHASHI, L, I. (1970) — "Estudo dos Aluviões Antigos dos Rios Pinheiros e
TietB, Sdo Paulo, SP" —Anais da Acad. Bras.
de Cién., vol. 42, no 3, p. 555-570, Rio de
Janeiro.

TOLENTINO, M. (1965) — "Algumas considerações
sóbre um carvão da bacia de São Paulo" —
Publicação no 135 da Escola de Engenharia de
São Carlos, da Univ, de São Paulo, Geol. na 13,
p. 29-33, São Carlos (SP).

66

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO IIE GEOLOGIA

~

•

FOTOMICROGRAFIA No 1
Corte transversal mostrando raios (traços verticais
escuros), fibras (parte mais clara entre os raios)
predomin&ncia e alguns
em
e vasos geminados
solitários.
Género Miconia sp. — Famflia Melastomataceae.

FOTOMICP,OGRAFIA No 2
Corte tangencial mostrando raios uni e bisseriados
baixos.
Género Miconia sp. —Família Melastomataceae.

FOTOMICROGRAFIA No 3
Corte radial mostrando raios heterogénos, constituídos de células eretas e células procumbentes, e vasos.
Género Micon{a sp. — Família Melastomataceae.

FOTOMICROGRAFIA No 4
Corte transversal mostrando vasos (predominantemente em cadeia e também solitários e geminados),
parénquima axial paravascular e fibra (parte clara).
Género Myrocarpus —Família Leguminoeae.
FOTOMICROGRAFIA No 5
Corte tangencial mostrando raios uni e bisseriados
com estratificação imperfeita, vasos e cristais de
oxalato de cálcio.
Género Myrocarpus ap. —Família Leguminoeae.
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FOTOMICROGRAFIA N4 6
Corte radial mostrando raios homogéneos, parénquima axial, fibras (parte clara) e vasos.
Género Myrocarpus sp. — Familia Leguminosae.

FOTOMICROGRAFIA No 7
Corte transversal mostrando vasos (solitário, geminado e múltiplo), parénquimas radial e axial, e fibra
(tecido de resisténcia).
G~_iero Piptadenia ap. — Familia Leguminosae.

FOTOMICROGRAFIA N4 8
Corte tangencial mostrando raios (uni, bi e trisseriados, predominando os bisseriados), vasos e elementos vasculares.
Género Piptadenia sp, —Família Leguminosae.

FOTOMICROGRAFIA No 9
Corte radial mostrando fibras, raios heterogéneos
e resina dentro dos vasos.
FOTOMICROGRAFIA No 10
Corte transversal mostrando vasos (solitário, geminado emúltiplo, com predomináncia dos múltiplos),
alguns com resinas e raios arqueados pela compress8o dos sedimentas superpostos.
Centroiobtium sp. — Famflia Leguminosae.

G@nero Piptadenia ap, — Familia Leguminosae.
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FOTOMICROGRAFIA No 11
Corte tangencial mostrando raios unisscriados muito
bem estratificados.

~

Género Centrolobium sp. —Família Le~uminosae.

FOTOMICROGRAFIA Na 12
Corte radial mostrando raios homocelulares ou h~omogéneros, constituídos sòmente de células procumbentes e um vaso.
Género Centrolobium sp. — Família Leguminosae.

FOTOMICROGRAFIA N9 13
Corte tangencial mostrando raias multisseriados, e
em menor número uni e bisseriados.
Género Eloanea sp. —Família Elaeocarpac~ae.

~

FOTOMICROGRAFIA N9 1º
Corte radial mostrando raios heterogéneos e altos.
Género Sloanea sp. —Família Elaeocarpeceae.
FOTOMICROGRAFIA NQ 15
mostrando
vaso geminado em
Corte transversal
escala bem ampliada, e parénquima axial e fibras
(parte clara).
Género Myrocarpus sp. —Família Leguminosae.
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FOTOMICROGRAFIA No 16
~~ +

Corte tangencial mostrando raios uni e bisseriados.
vaso (parte escura) e fibra (parte clara).
Género Myrocarpus ap. —Família Leguminosae.

i
FOTOMICROGRAFIA No 17

~

Corte tangencial mostrando pontuações intervasculares areoladas alternas, (detalhe das pontuações
na parede do vaso).
Género Centrolobium ap. —Família Leguminosae.

i

ì
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FOTOMICROGRAFIA No 19
Corte radial mostrando raios heterogénems constituídos de células eretas e probumbentes em maior
detalhe do que na foto no 3.
Género Miconia sp. —Família Melastomataceae.

FOTOMICROGRAFIA Nº 18
~

Corte tangencial mostrando as mesmas pontuações
na parede do vaso em maior detalhe.
G@nero Centrolobium ap. —Família Leguminosae.

CARACTERfSTICAS GRANULOMÉTRICAS
MATERIAIS DE ESCORREGAMENTOS DE
CARAGUATATUBA, SÃO PAULO, COMO SUBSíDIO
PARA 0 ESTUDO DA SEDIMENTAÇÃO
NEOCENOZóICA DO SUDESTE BRASILEIRO

r

Por
SETEMBRINO PETR.I e KENITIRO SUGUIO tll

i

A B S T R A C T
A controverted
problem within the Brazilian
Quaternary Geology, that is, the possible deposition
environments of the neocenozoic sediments of continental origin, is dealed with in this paper.
A sedimentalogical study of a great landslide
cccurred at March 1967 near the town of Caraguatatuba, State of São Paulo, was made. The grain
size frequencies of the landslide sediments were
submitted tb the graphic statistical method developed by Sahu (1964), and compared wiht older sediments. The lithologies of the pebbles and cobbles
were determined.

n

Without refuting the climatic fluctuation possibilities in the Brazilian Quaternary we hope to
bring some contribution in considering other pt~ssible genetic interpretation of the correlative deposits.

I N T R O D U Ç A O

~,

i
,.

Com os s€dimentos cretáceos da Formação
Bauru terminou a última fase de extensa sedimentação no Sudeste Brasileiro. Depois do
Cretáceo a sedimentação ocorreu em bacias isoladas, geogràficamente limitadas, espalhadas
rão só pela antiga bacia sedimentar do Paraná,
como também pelo embasamento cristalino precambriano. A maior parte de seus sedimentos são formados por depósitos rudáceos. A
idade é predominantemente neocenozóica e a
espessura não ultrapassa poucas centenas de
metros sendo, comumente, da ordem de apenas
poucas dezenas de metros.
Como algumas dessas bacias isoladas ocupam áreas onde se situam cidades importantes,
como é o caso de São Paulo, elas foram desde
longo tempo, objeto de atenção, sendo já conhecidas desde o século XIX. Já os primeiros

pesquisadores procuraram associara génese
desses sedimentos a características climáticas.
Moraes Rego (1933, p. 250), por exemplo, atri
buia a deposição das camadas de São Paulo, a
inundações de difícil escoamento, processadas
em clima semi árido. Éle considerou as camadas de São Paulo como «red beds» (camadas
vermelhas) verdadeiros. Na época, as camadas vermelhas eram consideradas como depo
sitadas em clima semi-árido. De qualquer maneira, as cõres variegadas dos sedimentos da
Formação São Paulo são secundárias como provam os perfis de sondagem. Almeida (1955,
p. 27), admitiu clima úmido tropical não diferindo fundamentalmente
do atual para o
ambiente de formação desses sedimentos, baseados no predomínio
absoluto de quartzo nos
arenitos, e, entre os minerais pesados só os
mais estáveis, reduzido grau de arredondamento e esfericidade dos grãos arenosos e auséncia de lateritos singenéticos e de concentrações de evaporitos.
Apesar de se encontrar, com frequên~~ia
nesses pesquisadores até os meados da década
de cincoenta, referéncias às condições climáticas que teriam imperado nessas bacias de deposição, não se prxurava, então, estabelecer
um padrão geral de variações climáticas nos
diversos tempos geológicos do capítulo mais recente da história da Terra. Posteriormente foi
tentado o estabelecimento désse padrão climático por diversas equipes de geólogos do país.

(1)

Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, Instituto de Geociéncias e Astronomia da
Universidade de Sãb Paulo,
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7~stes pesquisadores foram influenciados por
autores franceses com experiência na geologia
do Quaternário Tropical da África, e que visitaram oBrasil na última metade da década
de cincoenta. Cailleux e Tricart (1957) mencionaram aimportância das flutuações climáticas no Brasil Sudeste.
A tentativa de estabelecimento de um padrão de variações climáticas é oompreensível e
louvável, pois poder-se-ía então, chegara pontos de referência para correlações cronológicas
e forneceria bases mais sólidas para melhor
conhecimento do nosso Quaternário. Os principais argumentos para deduções climáticas derivaraYt;~ da pressuposição da importância absoluta, com desprezo de qualquer outro fator, de
i%a evolução integrada, lenta, da paisagem
(biostasia), que ocorreria nos intervalos úmidos
em contraposição, a intervalos agressivos de
erosão (rexistasia), responsáveis pelo rápido
recúo de encostas, extensão de pedimentação
e aparecimento de pediplanos, que ocorreria nos
intervalos semi-áridos. A presença dêstes intervalos secas seria reconhecida por duas características, uma de natureza geomorfológica,
isto é, o aparecimento de superfície aplainadas
interpretadas como remanescentes de pedimentos; outra de natureza sedimentalógica, isto é,
o aparecimento de sedimentos grosseiros, dispostos sem ordem, em matriz mal selecionada
e ocorrendo desde a base até o tôpo das formações geológicas das bacias. O intervalo úmido seria reconhecido por sedimentos finos, pouco espessos, podendo existir depósitos grosseiros só na base.
Aceitando essas suposições
como certas,
testemunhariam clima semi-árido, a maioria de
nossas formações
neocenozóicas,
tais como,
Formação Guabirotuba, Formação Alexandra,
Formação Pariquera-Açu, Formação São Paulo
e do Vale do Parazba (Bigarella, Mousinho e
Silva, 1965b, p. 130).
Muitos dêsses depósitos seriam formados durante vários intervalos
sêcos intercalados por fases úmidas, mas seriam os intervalos sêcos os responsáveis pela
maior massa de sedimentação.
Ide acõrdo com essa escola, que poderíamos
chamar de climática, a grande maioria dos
nossas sedimentos continentais seria formada
em condições de clima sêco. Analisemos, separadamente, as duas principais evidências para adedução dos climas semi-áridos pretéritos,
utilizadas pelos pesquisadores da geologia quaternária brasileira.
a) Pediplanos e pedimentos — Porções
de superfícies aplainadas são freqüentes em

nossas paisagens. Sua interpretação como pediplano é discutível, mórmente quando o que
se encontram seriam apenas remanescentes de
pediplanos e pedimentos poupados pela erosão.
~ possível que tais superfícies pudessem ter
sido aplainadas ;por água corrente em qualquer
clima como supuseram Leopold et Al. (1964,
p. 497). Muitas superfícies aplainadas do tõpo
das formações são mais provàvelmente motivadas pela deposição e não pela erosão, como foi
demonstrado na Formação Rio Claro por F~ílfaro e Suguio (19fi8) .
b) Sedimentos rudáceos — A maioria dêsses sedimentos possuem características granulométricas e estruturas sedimentares próprias
de depósitos formados a partir de um meio de
grande viscosidade.
Os depósitos da Formação Superior da Bacia de Taubaté, da Formação Pariquera-Açu e Formação São Paulo
teriam se formado a partir de rios com drenagem anastomosante («braided
rivers») (SuA drenagem
guio, 1969; Franzinelli, 1970).
anastomosante ocorre quando a carga de detritos em suspensão é maior do que a capacidade de transporte do rio; êste não conseguindo transportá-lo, deposita a sua frente e
então ~é obrigado a desviar o seu curso, bifurcando-se edeixando uma ilha de sedimentos a
sua frente. ]Este tipo de drenagem é comum
em climas semi-áridos, mas não é exclusivo
dêstes podendo ocorrer em clima úmido sempre que o rio carrega grande carga de sediFoi verificado pelo autor «junior»
mentos.
dêste trabalho, que não comuns nos rios japoneses, onde os rios possuem, em geral, alta
declividade na região das montanhas, mas descendo nas planícies costeiras tais declividades
caem bruscamente, onde então formam padrões de rios anastomosamente. Nestas planícies, tal é a quantidade de materiais trazidos
pelos rios que freqüentemente os leitos atuais
dos rios se acham em nível mais alto do que
os terrenos das duas margens, então diques sâo
construídos ao longo dos rios para evitar o
problema das inundações. Tais tipos de rios
anastomosamente são também freqüentes em
nossas baixadas litorãneas úmidas em vista da
grande carga de sedimentos transportados da
Serra do Mar. A Serra do Mar é uma feição
tectõnica atualmente ainda ativa.
Em áreas
onde há ativo levantamento de blocos a aceleração da erosão faz com que o tectonismo
ascenda a importância primordial em relação
aos agentes que atuam no sítio de deposição
ou nas suas redondezas (Krumbein and Sloss,
1963, p. 428-429, fig. 11-9). Zagwijn (1963, p.
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187) , estudando a Estratigrafia do Pleistoceno
da Holanda baseado nas mudanças de vegetação e do clima, notou que as variações cíclicas
de seqüências grosseiras e finas não estavam
associadas ãs variações de temperatura e, portanto, se causadas por flutuações de climas sêcos e úmidos, esta não tinha relação alguma
com as flutuações termais. Julga Zawijn mais
provável que as variações cíclicas de sedimentos
grossos e finos
se devessem a variações no
gradiente de rios par causas tectônicas; durante as fases de gradientes íngremes sedimentos
grosseiros se formariam, enquanto que durante
as fases de gradientes mais suaves, depósitos
finos correriam. Esta ausência de relações entre as flutuações de temperatura e flutuações
de clima séco e úmido também foi observada
na Holanda por Brouwer (1963, p. 139, fig. 16).
Durante a última glaciação, êle notou dois intervalos de temperaturas mais frias, a primeira acompanhada de clima úmido e a segunda
acompanhada de clima séco (o fronte glacial da
última glaciação não atingiu a Holanda).

A

~

~

w

Se examinarmos a literatura sôbre o problema das flutuações climáticas no Quaternário, notaremos que não há uniformidade de
opinião s"obre o reflexo dos intervalos glaciais
das altas latitudes nas regiões de baixa latitude. Ultimamente tem havido, contudo, tendëncia para se admitir aumento de pluviosidade nos intervalos glaciais nas regiões de latitudes intermediárias e diminuição de pluviosidade nas regiões tropicais. Dêsse modo, por
exemplo, a Saara teria se tornado mais úmido
e Congo mais seco, durante os intervalos glaciais (Fairbridge, 1963, p. 356-360). Essas variações dentro de um continente invalidam
qualquer tentativa de correlação de âmbito continental. Como afirmou Oakley (1964, p. 90),
a elaboração de um esquema fidedigno de cronologia relativa para o Pleistoceno da África
tem sido retardada por dúvidas sôbre a validade de muitas das evidéncias apontadas como
provas de mudanças climáticas nas regões tropicais eequatoriais. O mesmo se aplica para
a Asia tropical e subtropical.
No Estado de São Paulo e regiôes limítrofes de Minas Gerais encontram-se depósitos de pequena extensão geográfica e pequena
espessura, similares aos da bacia de São Paulo
quanta ã fitologia e estrutura. De acôrdo com
Almeida (1952, p. 53) tbdas essas camadas indicam um episódio sedimentar antigo processado em rêde de drenagem essencialmente idêntica aatual. Uma região sujeita a flutuações
climáticas extremas dificilmente conservaria
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tão extensa rëde de drenagem por longo temde Fúlfaro e Suguio
po. Estudos recentes
(1968) e Franzinelli (1970) , respectivamente
sôbre depósitos das Formações Rio Claro e
Pariquera-Açu, ressaltaram a estreita relação
dêsses depósitos com a drenagem atual. Fúlfaro eSuguio demonstraram que os depósitos da
Formação Rio Claro ocupam um paleocanal paralelo ao curso atual do rio Corumbataí e o seu
alinhamento está relacionado
a tectonismo
recente.
Esses exemplos servem para demonstrar a
necessidade de não se perder de vista a possibilidade da influência do tectonismo, interferindo oom as condições climáticas na modelagem
dos sedimentos. Além disso torna-se necessário melhor definição do que consiste o clima
semi-árido dos autores que defendem a idéia
da influência preponderante do clima no tipo
dos sedimentos. De acôrdo com as evidências,
parece que grande número de sedimentos cenozóicos brasileiros se formaram a partir de
corridas de lamas e de detritos embebidos em
água, dos quais os escorregamentos atuais ao
longo da Serra do Mar constituem exemplos.
E possível que chuvas concentradas em pequenos intervalas de tempo, alternadas com intervalos sëcos, pudessem,
eventualmente, ter
prevalecido durante certos estádios do Cenozóico. Os têrmos de Bernard (in Oakley, 1966,
p. 87), displuvial para os tempos de chuva concentrada e interpluvial para os intervalos secos
seriam preferíveis ao têrmo semi-árido.
Em suma, desejamos deixar claro que não
ramos contrários ã idéia de que tenha havido
flutuações climáticas no Brasil, durante o tempo Quaternário. Essas flutuações, no entanto,
não devem ter sido âmbito continental e os intervalos de tempo, entre as fases sêcas e chuvosas, não devem ter sido neceSçàriamente longos e estas fases não foram necessãriamente
extremas. Atualmente existem só áreas geogrâficamente restritas dentro do continente sul
americano, onde as condições sêcas são extremas e essas regiões estão relacionadas a cadeias de montanhas que servem de anteparo ãs
correntes úmidas. Já o continente africano exibe áreas bem extensas de deserto e a tendência,
em geral, é para climas bem mais sêcos no
lado africano e bem mais úmidos no lado brasileiro. As condições dos dois continentes no
passado não seriam necessâriamente iguais. Já
De Martonne (1940, 1944, p. 175) preconizava
que a amplitude das flutuações climáticas deveriam ter sido bem mais fracas no Brasil do
que na Afríca.
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Queremos deixar expressos os nossos sinceros agradecimentos à geóloga Elena Franzinelli pela permissão de uso dos dados sôbre a
Formação Pariquera-Açu e pelo processamento
de dados em computador eletrônico, e ao Sr.
José Humberto Barcelos, estudante de pós-graduação do IGA/USP pebo auxílio prestado nos
trabalhos de campo e nas realizações das análises granulométricas das amostras coletadas
em Caraguatatuba.
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Ao longo da Serra do Mar são freqüentes
os escorregamentos de massas rochosas intemperizadas, ora de âmbito restrito, ora de caráter
alga mais amplo, cuja ocorrência coincide com
períodos de chuvas excepcionalmente intensas
e prolongadas. Pelo caráter catastrófico, em
virtude dos danos que causam às populações
locais, são famosos os escorregamentos que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro, no Estado
da Guanabara e em Santos, Estado de São
Paulo.
A supersaturação dos solos 'por água provoca uma diminuição de resistência ao cizalhamento, permitindo o início quase que simultâneo de todos os escorregamentos de materiais
profundamente decompostos das encostas da
serra. Esses materiais são mantidos em equilíbrio instável em encostas bastante íngremes,
em virtude da granulação geralmente grosseira,
que define assim um maior ângulo de repouso,
portanto uma maior resistência aos cizalhamentos, durante os períodos sêcos ou de chuvas
normais. Porém, as chuvas que caem copiosamente na região funcionam como um «agente
lubrificante», que rompe o equilíbrio já por si
precário dessas massas decompostas, que são
deslocadas encosta abaixo, depositando-se bruscamente nas baixadas. Segundo Pichler (1957,
p. 70), os taludes das encostas dos morros são
bastante inclinados na região de Santos, e para
ângulos até 459 essas encostas são cobertas por
camadas de solo, mas quando êstes ângulos são
superiores a 459 já ocorre geralmente o afloramento das rochas frescas. Há quem reconheça
certa periodicidade nos grandes escorregamentos, o que deve estar certo se considerarmos
como corretas as suposições de certa periodicidade nas precipitações pluviométricas maiores
reconhecidas por outros, já que êstes intimamente se interrelacionam.
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Foram por nós estudados materiais de
escorregamentos ocorridos em março de 1967,
com preenchimento do Vale do Rio Santo Antõnio, em Caraguatatuba. Nestes escorregamentos, aproximadamente 2 milhões de toneladas
de areias, seixos e matacões entremeados de
pouca argila deslizaram dos morros vizinhos
preenchendo o vale do rio, com desastrosas conseqüências para os habitantes de Caraguatatuba
e causando sérios transtornos para os turistas
de São Paulo em visita a esta cidade (Vide
foto n? 1) .
Atualmente, decorridos 4 anos dos eso~rregamentos, são ainda notáveis profundas cicatrizes deixadas pela remoção de material escorregado, carregando consigo tôda a vegetação
que florescia sôbre êste material nas encostas
dos mornos vizinhos, em nítido contraste com
as áreas vizinhas incólumes (Vide foto n9 2).
Até hoje estão preservados alguns troncos de
madeira dos escorregamentos, muito embora a
maior parte tenha desaparecido por decomposição ou pela coleta, que fizeram os moradores
das vizinhanças, para uso como lenha.

FISIOGRAFIA,

GEOLOGIA

E

CLIMA

Os taludes das encostas são bastante pronunciados, sendo freqüentes valores superiores
a 309 e capa de solo residual que recobre os
mesmos é de mais de 20 m nos topos e adelgaça
para alguns metros nas encostas.
Uma grande falha transcorrente, sugerida
no mapa do relatório para as Centrais Elétricas de São Paulo 5/A (CESP) do trabalho
executado em 1967 pela Rodio S/A e Hidroservice (firmas de Engenharia Civil de São
Paulo), separa a escarpa da Serra do Mar do
Morro do Jaraguá, situado a leste do Vale do
Rio Santo Antõnio, delimitando o ponto terminal norte, montante do citado vale (Vide mapas, figs. 1 e 2).
As estruturas geológicas regionais, tanto
de direção de gnaissificação, como de outras
falhas subsidiárias, às quais freqüentemente
associam-se-lhes intrusões de diques de diabásio, seguem padrão geral NE.
As rochas metamórficas que constituem
esta parte da Serra da Mar sã,o predominantemente gnáissicas, tendo sido reconhecidas as
variedades: gnaisse facoidal com intercalações
de gnaisse granítico e gnaisse leptito leucocrático (granulito). Nos planos de falha supramencionados estão associadas faixas milonitizadas ediques de diabásio.
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Foto ne 1 —Vale do rio Santo Antõnio preenchido
por materiais de escorregamentos, visto do alto da
Serra do Mar.
(Caraguatatuba — SP) —Foto: Suguio (1971)

Foto n4 2 — Aspecto das cicatrizes deixadas nos
morros circundantes ao cale do rio Santo Antõnio
pela remoção dos materiais escorregados em março
de 1967.
(Caraguatatuba — SP) —Foto: Suguio (1971)
i/

A região é bastante quente e úmida, o que
favorece intensa decomposição esferoidal das
rochas. O mapa de isoietas do período 19381954 do Atlas Pluviométrico do Brasil indica
para a região da Serra do Mar, inclusive Caraguatatuba, uma pluviosidade superiora 2000
mm/ano. A razão dessa intensa pluviosidade
está ligada ao anteparo natural que constitui
a Serra do Mar, como uma barreira às massas
de ar úmidas provenientes do Oceano Atlãntico.

REGOLITOS DO EMBASAMENTO
MATERIAIS ESCORREGADOS

E

Características gerais
Os materiais dos regolitos variam naturalmente com a constituição local da rocha
gnáissica, mas de um modo geral é nítido 0
mal selecionamento quanto ao tamanho das
partículas e blocos, ocorrendo desde argila até
matacões de alguns metros.
No Vale do Rio Santo Antõnio os materiais escorregados, que preenchem o vale, se
disp5em de modo diferente a montante e a
jusante de um estrangulamento (estreitamento
do vale), que ocorre a cêrca de 1 Km da grande
falha supramencionada. A montante predo-

minam os matacões, enquanto que a jusante
predominam seixos e areias, que cada vez mais
diminuem de granulação rumo à foz do rio,
rno Oceano Atlãntico.
E interessante notar que o arredondamento
atingiu partículas até seixos relativamente pequenos (10 a 20 cm até 1 a 2 cm de diãmetro),
apesar do insignificante transporte, sòmente em
virtude da decomposição esferoidal. (Vide
foto n° 3).
Os materiais carregados por escorregamentos, devido ao fluxo viscoso e pequeno
transporte, apresentam-se sem estratificação,
mas em pequenos barrancos que margeam o
atual curso do rio Santo Antõnio, com típica
feição anastomosante (Vide foto no 4), jã
estratificações são notadas. A fenômenos posteriores aos escorregamentos, ocorridos nos
últimos quatro anos, atribuímos a completa
ausência de materiais argilosos nos sedimentos
de escorregamentos, bem como o aparecimento
das estratificações cruzadas e gradacionais incipientes.

~r

r

Composiça'o mineralógica
As amostras coletadas e analisadas quanto
à composição mineralógica e distribuição granu-

w
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Foto nv 3 — Seixos de gnaisses arredondados encontrados entre os materiais dos escorregamentos.
(Caraguatatuba — SP) —Foto: Suguio (1971).

Foto nv 4 —Aspecto do leito atual do rio Santo
AntBnio (vista dirigida para montante da ponte na
entrada de Caraguatatuba.
(Caraguatatuba — SP) —Foto: Suguio (1971).

lométrica são em número de 19, das quais 6
pertencem •aos regolitos do embasamento precambriano, 5 aos materiais dos escorregamentos
e 8 aos materiais dos escorregamentos posteriormente retrabalhados pelo rio Santo António.
Quanta â composição predominam fragmentos líticos (gnaisses em grande abundância errais raramente quartzito, micaxisto, diabásio, etc.), apresentando também freqüentemente fragmentos feldspáticos, mais ou menos
caolinizaüos, nas frações de grânulos e seixos.
Nas frações arenosas predomínio absoluto do
quarta é notado, sendo acompanhado de bastante moscovita (Vide tabela I).

Em resumo, tanto os constituintes das
frações grosseiras (grânulos e seixos), como
das frações finas (areias) são quase todos resultantes do retrabalhamento de dois tipos de
gnaisses que ocorrem na área. Constituem exceção as raros fragmentos de diabásio, micaxistos
e quartzitos.

~

A

~

~~

Nas amostras de regolitos (amostras do
grupo R) as composições dependem muito do
ponto amostrado, sendo localmente isentas de
fragmentos maiores (granulito) ou contendo
sómente seixos de gnaisse (gna,isse granítico
facoidal) .
Nos produtos de retrabalhamento de materiais dos escorregamentos (amostras do grupo
A) verifica-se uma diminuição de quantidade
de seixos nos sedimentos, em relação aos materiais escorregados prâticamente intactos (amostras do grupo E). 17isso decorre também uma
diminuição das variedades litológicas dos seixos
e grânulos dos sedimentos de escorregamentos
retrabalhad~as.

Distribuição granulométrica
Analisadas as 19 amostras coletadas, foi
verificado que as frações argila e silte (partículas menores que 4;062 mm) sòmente foram
encontradas nos regolitos, com predomínio
absoluto de areias, grânulos e seixos em outras
amostras. A granulometria grosseira, ,pequena
quantidade de argila e o estado de completa
ausência de coesão do material escorregado
possibilitaram uma intensa percolação de águas,
após os escorregamentos, eliminando assim a
pouca argila eventualmente existente por
ocasião dos escorregamentos.
As amostras analisadas (sem os seixos)
foram calculadas e os resultados lançados em
curvas acumulativas, usando-se o papel de probabilidade aritmética, e escala ~ de Wentworth,
de onde foram extraídos os valores de Mz (diãmetro médio), vl (desvio padrão gráfico in-
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~curui~ao

rieo

r

Iluso), SkI (assimetria gráfica inclusa) e KG
(curtose gráfica) segundo fórmulas propostas
por Folk e Ward (1957) (Vide fig. 3a -3c).
Os resultados dos cálculos dos parâmetros
supra referidos para amostras de Caraguatatuba
estão resumidos na tabela IIa. Para confronto
são mostrados os mesmos valores para os 3
grupos de amostras da Formação PariqueraAçu na tabela IIb.
As indicações «tódas as frações» significam distribuição total da amostra analisada e
«fração areia» significam distribuição granulométrica da fração areia, recalculada da distribuição total com eliminação de partículas
maiores que 2 mm (grãnulos e seixos) e menores que 0,062 mm (siltes e argilas).

w

Verifica-se que as médias dos diãmetros
médios das amostras de Caraguatatuba situam-

}

Es cAu

FIGURA 30- CURVAS ACUMULATIVAS DAS FREOÚENCIAS GRANULOMETRIGAS DE REGOLITOS
DE GNAISSES DO EMBASAMENTO CRISTALINO.
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FIGURA 3b- CURVAS ACUMULATIVAS DAS FREOUENCIAS GRANULOMETRICAS DE SEDIMENTOS
DE ESCORREGAMENTOS JA RETRABALHADOS.
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FIGURA 3c -CURVAS ACUMULATIVAS DAS FREOUENCIAS GRANULOMETRICAS DE SEDIMENTOS
DE ESCORREGAMENTOS NAO RETRABALHADOS.
K. S.119T11

se em forno de 1,00 ~, valor indicativo de material bem mais grosseiro do que as amostras
da Formação Pariquera-Açu (em forno de
3,40 ~), quando distribuições de tódas as frações são consideradas. Quando são oonsideradaa
distribuições das frações areia, os valores de
Mz das primeiras amostras pouco são alterados,
enquanto que nas amostras da Formação Pariquera-Açu são bastante modificados em virtude
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da maior participação de frações argilosas no
segundo conjunto. A mesma tendência é verificada em relação aos valores de desvios padrões, significando que as seleções granulométricas das frações arenosas dos dois conjuntos
de amostras possuem valores similares. Os
valores médios das a-tsimetrias e curtoses, tanto
nas amostras de Cara,guatatuba, quanto nas
amostras da Formação Pariquera-Açu apontam
curvas aiproximad~amente simétricas.
Em seguida, as características granulométricas, depois de processados os cálculos foram
lançados no gráfico mostrando diferenças entre
os ambientes de sedimentação, desenvolvido por
Sahu (1964) . Embora o grande mérito do
gráfico dêste autor tenha sido justamente o de
diferenciar os ambientes pretéritos de sedimentação, nás utilizamos mais os conceitos de energia e viscosidade de deposição, fatores básicos
considerados no desenvolvimento do método.

Pariquera-Açu ficaram localizados na área dos
sedimentos fluviais, sendo os primeiros de mais
alta energia e menor viscosidade. Os pontos
correspondentes aos regolitos do embasamento,
naturalmente sem o mesmo significado dos
sedimentos, que são materiais transportados,
foram lançados para efeito de comparação, a
fim de se ter uma idéia do grau de modificações
introduzidas aos materiais dos escorregamentos
durante o transporte, ainda que a curta distãncia e em meio de alta viscosidade. Como se
pode verificar na figura 3, essas modificações
Foram muito pequenas.
Foi interessante também verificar, que os
três conjuntos de baixo para cima, em que
foram subdivididas as 27 amostras da Formação
Pariquera-Açu (Franzinelli, 1970), indicaram
aumento de energia rumo ao tôpo, o que deve
ser um dos reflexos das variações de nível de
base na foz do Ribeira de Tguape (SP),' por
falhamentos, conforme foi constatado apor Fetri
e Suguio (1971).
Os sedimentos dos terragos do rio Mogi-Guaçu situaram-se nos limites entre dois ambientes de deposição (ambienta fluvial e ambiente de turbidez) mostrando viscosidade maior
e energia mais fraca do que os dois conjuntos
presentes. Segundo Gandolfi (1968) o fato de
se localizar no limite entre dois ambientes seria o resultado de uma diagénese incipente

Os dados das amostras de Oaraguatatuba
foram comparados no mesmo gráfico, wm os
da Formação Pariquera-Açu e com materiais
dos terraços do rio Mogi-Guaçu (interior de
São Paulo) com a finalidade de oferecer alguns
elementos para um melhor conhecimento da
génese das sedimentos neocenozóioos (Vide figura nq 4).
Os pontos correspondentes aos dos sedimentos dos escorregamentos e da Formação
roo
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IIa

Valores extremos e médìos dos parâmetros dA FOLK e WARD (1967) nas amostras de regolitos, sedimentos de escorregamento e sedimentos de escorregamentos retrabalhados (Caraguatatuba -Estado de São Paulo) .

Mz

d

Fraçgo areia
SkI

Tôdas as frações
SkI
QI

Ka

Mz

-

0,62
4,11
0,45

1,65
1,05
0,62

1,58
1,01
0,44

1,59
1,30
0,90

1,~0~2
0,76
0,53

3,02
1,12

-

0,74
0,14
0,50

- 0,17

1,72
1,37
0,95

-

0,51
0,24
0,11

1,09
0,80
0,63

2,72
1,48
0,15

1,60
1,59
4>61

Grupo Máximo . .
I Médio
Mínimo . .

5,06
3,32
0,91

4,20
3,23
2,01

Grupo Máximo . .
II Médio . ..
Mínimo . .

ó,9s
3,64
1,72

4,41
3,14

Grupo Máximo . .
III Médio ...
Mfnimo . .

5,43
3,40
0,86

4,44
3,28
2,40

2,1s

TABELA

QI

Ka

1,s2

-

0,26
0,11
0,Uó

1,09
0,73

-

0,39
0,04
0,08

1,42
0,98
0,68

-

1,47
0,14
0,57

1,65
0,85
0,36

IIb

Valores extremos e médios dos parâmetros de Folk e Ward (1957) nas amostras da Formação
Pariquera-Açu (Vale do Ribeira de Iguape -Estado de São Paulo).

Mz

Tôdas as frações
SkI
QI

Grupo Máximo . .
A Médio . . .
Mínimo ..

2,13
1,19
0,09

2,26
1,31
0,59

Grupo Máximo . .
E Médio ...
Mfnimo ..

0,90
0,52
0,33

1,45
1,25
1,02

Grupo Máximo ..
R Médio . . .
Mínimo ..

2,60
1,37
0,58

1,9s
1,58
1,31

Frayã,o areia
SkI

Ka

Mz

0,61
0,10

2,62
1,30

- o,ls

o,77

2,12
1,11
0,33

0,98
0,58

0,20
0,04
4,10
0,41
0,18
0>05

1,84
1,10
0,83

1,11
0,74
0,56

1,32
1,07
0,88

1,24
0,76

-

dêsses sedimentos. Assim, com o incremento
dos processos diagenéticos haveria uma melhor
definição de campo no qual se enquadram esses
sedimentos no gráfico de Sahu.
CONSIDERAÇbE5 FINAIS
A génese dos sedimentos neocenozóicos no
Brasil tem sido diferentemente interpretada de
acôrdo com duas escolas, a climática e a tectônica. 1?e acôrdo cam os adeptos do primeiro grupo êsses sedimentos foram formados em
clima árido ou semi-árido, o que condicionaria salta viscosidade do meio de transporte.
Os nossos estudos favorecem mais uma interpretação de sedimentos nitidamente fluvial,
em ambientes muitas vezes favorecidas por tectônica de falhamentos. Os sedimentos atuais,
formados por escorregamentos aqui estudados,
possuem muitas características comuns aos sedimentos neocenozóicos e foram formadas em
uma das regicïes mais úmidas do Brasil. Que-

1,83

OI

1,28

Ko

0,19
0,09
0,56

1,43
1,09
0,85

1,11
0,89

0,14
0,04
0,02

1,02
0,91
0,85

1,24
1,14
1,Os

0,13
0,48
0,02

1,02

%2s

-

1,27
0,85

remos assim mostrar que sedimentas rudáceos,
mal selecionados, podem ocorrer sem ligação
com o clima árido ou semi-árido, por vêzes em
ambiente completamente antagônico, de alta
pluviosidade, quando condições fisiográficas
(oamo é o caso dia escarpa da Serra do Mar)
propiciam a formação de tais depósitos sedimentares.
A quase completa ausência de frações argilosas nas amostras dos escorregamentos de
Caraguatatuba em confronto com a quantidade
substancial de argilas nas amostras da Formação Par'_quera-Açu significaram diferenças de
viscosidade na deposição dos dois sedimentos,
mas mesmo éste fato não senamu os ambientes
de sedimentação dos dois conjuntos no gráfico
de Sahu. A génese dos sedimentos de Caraguatatuba, apor escorregamentos repentinos, não
coaduna com aus5ncia total ou escassez de materiais argilosos nesses depósitos; desta maneira, escassez de frações argilosas nas rochas
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matrizes deve ser a causa principal (pouca argila devido à incipiente alteração de um dos
minerais formadores: feldspatos) .
O fato de terem sido encontrados predominantemente seixos de quartzo e quartzito nas
amostras da Formação Pariquera-Açu também
vem corroborar com a idéia de intensa intemperização e maior retrabalhamento em ambiente fluvial. Em contraposição, os sedimentos dos
escorregamentos de Caraguatatuba, embora tenham sofrido um processo intempérico bastante violento o retrabalhamento do material foi

pequeno, assim predominam fragmentos lfticos
entre os seixos.
O vale preenchido pelos escorregamentos
de Caraguatatuba é aberto para o mar e drenado pelo rio Santo Antõnio, que está incessantemente retrabalhando os sedimentos, e com
o tempo acabará eliminando-os completamente.
Mas, se tais fenómenos ocorressem em uma
bacia fechada que, embora sendo de características espasmódicas, repetisse com algum ciclismo, os materiais empilhados poderiam construir depósitos de espessuras consideráveis.

1
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ESTADO ATUAL DE CONHECIMENTOS DO
PRÉ-CAMBRIANO SUPERIOR SUL BRASILEIRO;
UMA SfNTESE
Por
J. M. V. COUTINHO cl~

A

A

,Nesta exposição sintetizam-se os conhecimentos geológicos sobre oPré-Cambriano Superior no Sul do Brasil, englobando naquela
categoria apenas os grupos: Porongos no Rio
Grande do Sul, Brusque em manta Catarina e
Açungui-São Roque nos Estados do Paraná e
São Paulo. Outras unidades superiores, como
Maricá, Bom Jardim e Camaquã no Rio Grande
do Sul, Itajaí em Santa Catarina e Castro, Camarinha e Guaratubinha no Paraná certamente pré-devonianas e algumas, possivelmente
também pré-cambrianas, deverão ser tratadas
neste simpósio, por outros relatores.
Uma excelente síntese histórica sobre a
controvertida estratigarfia daquelas unida_
der gauchar poderá ser encontrada em Ribeiro (1970) e sobre as paranaenses, deve-se
citar as notáveis contribuições de Muratori,
Fuck, Bigarella, Marini e Trein em diversos
capítulos de «Geologia do pré-devoniano e
intrusivas subsequente da porção oriental do
Estado do Paraná», Bol. Paranaense de Geo_
ciéncias n.oe 23 a 25, 1967.

mente. Embora paire sobre estes trabalhos
dúvidas levantadas por defensores de pontos
de vista diferentes, foram eles escolhidos como
base de discussão por serem recentes, minuciosos, apresentando ainda síntese de con.
tmvérsias anteriores.
Grupo Maricá -- Eo-paleozóico (éo-cambriano)
discordància

Grupo
Porongos

Pré-Cambriano
Superior

Granitos (Encruzilhada, Caçapava etc.). Intrusivos na
Formação Vacacaf.
Formação Cérro Mantiqueiras. Básicas, ultrabásica eseu metamorfitos, intrusivas ou superpostas à
Formação Vacacaí.
Formação Vacacaí. Metaconglomerados, filitos, meta-basitos,

meta-arenitos,

quartzitos, márartores, metarriolitos, muscovita

•

3 —GRUPOS PORONGOS —
RIO GRANDE DO SUL
1.

Estratigrafia e Citologia

xis-

tos, rochas de contato.
Formasão Cambaí. Essencialmente ~naisses migmatfticos.

Reproduzimos aqui a coluna geológica
interessando ao Grupo Porongos tal como a
encaram Ribeiro et al (1966) e Tessari e
Picada (1966) no levantamento que fizeram
M~

nas quadrículas de Caçapava do Sul e Encruzilhada do Sul respectivamente. São essas
as quadrículas mais conheciáas geologica-

discordância
Embasamen".o cristalino (Formação
Encantadas) —Pré-cambriaruo (médio `: )

(1) Instituto de Geociéncias —
São Paulo.

Universidade

de

84

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRAiSILEIRO DE GEOLOGIA

Idades K/Ar: de granitos ± 580 m.a. (Lavras tipo «Rapakivi», ± 550 m.a.) de vulcanitos ácidos; 470 a 510 m.a. (Dados do Cen_
tro de Pesquisas Geacronolbgicas U.S.P.).
a) Formação Cambai —Tanto quanto
a
Formação Encantadas
(Embasamento
Cristalino) é formada essencialmente de
gnaisses sendo as duas, portanto, litologicamente índistingufveis. Ribeiro et. al. (1966)
utilizam relações de contrato como critério
de separação. Gnaisses inferiores discordantes da Formação Vacacaf pertencem ã formação Encantadas. Quando concordantes,
incluem-se na Formação Caml;af, interpretada como Formação Vacacaí mais intensamente metamarfizada, sendo esta a relação
mais comum. Por seu turno, Jost e Villwock
(1966) informam que sempre que a Formação Vacacaf entra em contato com gnaisses
migmatíticos inferiores (Cambaf) observa-se
discordãncia estrutural e litológica, com de_
senvolvimento de conglomerados na formação
superior contendo seixos de inferior. Estes autóres isolam e promovem a Cambaf ã categoria de Grupo, abaixo do Porongos.
Tendo em vista o esclarecimento deste
tipo de dúvida, parecem aconselháveis trabalhos de refinamento mais generalizado, especialmente no campo estrutural e geocronológico.
Registre-se ainda o ponto de vista de
Goni et al. (1962) colocando a formação
Cambai no Pré-cambriano inferior e os de
autóres anterla-es como Carvalho (1932) e
Leinz et. al. (1941) que também separavam
xistos, quartzitos e calcários no Algonquiano e grraisses no Arqueano.
b) Fnrmaçã,~ Vacacaá — ~ a formação
mais importante do Grupo Porongos equivalendo ao próprio grupo para os autóres
anteriores ã decada de 60.
Salvo em casos isolados de rochas pouco
metamarïizadas, a Formação Vacacaf é representada por rochas xistosas de natureza
e distribuição muito variável.
Na fólha de Caçapava há filitos emuscovita xistos
(estrada Caçapava-Lavras,
Passo de Bossoroca, Picada dos Tocos); me_
tagrauvacas, metatufitos e metabasitos bem
como seus correspondentes mais metamórficos; clorita xistos, clorita actinolita xistos
e anfibolitos (leste do granito Caçapava,
BR-290) ; quartzitos e sericita quartzitos
(Cérro dos Porongos e Serra das Encanta_
das); quartzitos carbonosos (Mata Grande);
mármores (Passo das Palmas, Serra das Encantadas, Jafba-Porongos e Pedreiras, Gran-

de); leste de Caçapava e estrada da Pro.
dução); meta-arcósios, metariolitos e metatufitos ácidos e seus derivadas; muscovita
xistos (Cérro dos Porongos, Jafba, Torrinhas,
São Simão, Passo da Conceição, Dario Lassance, etc. nos municfpios de Pinheira Machado e Bagé); meta-conglomerados (arroio
São Sepé e leste do arroio Candiotinha no
município dz Pinheiro Machado). A legenda
da mapa de Ribeiro et. al, inclui ainda metaandesitoa.
Na folha de Bom Jardim, recém editada,
e que representa um detalhamento 1:50.000
da anterior, Ribeiro informa que a distribuição dos diversos tipos de rocha é generalizada, variando os tipos à curta distãncia
mas repetindo-se nas mais diversas áreas.
Entretanto, ao norte da fólha bem como na
parte média da borda leste do granito Caçapava, predominam rochas não xistosas e
de baixo grau metamórfico derivadas de rochas vulcãnicas e sedimentares elásticas.
Estas passam, nas demais áreas, aos típicos
metamorfitos da formação: anfibalitos, quart_
zitos, rochas carbonatadas, mica xistos, meta-conglomerados.
Na fólha de Encruzilhada, Tessari e Picada informam que a Formação Vacacaf é
representada essencialmente por xistos afli_
co-aluminosos (numerosas combinações mi_
nerais em sericita xistos). Cibam também
quartzitos e calcários marmorizados. Raras
ardósias e talco xistos.
Na fólha «Cabeceiras do rio Vacacaf»,
Jwt aponta os sericita xistos novamente
como a litologia mais comum da formação
Vacacaí estando ela si representada por duas
sequéncias nítidas: uma basal com quartzitos, meta-conglomerados e sericita xistos e
outra de tôpo, em fácies «flysh», com grau_
vacas, clorita xistos, calcários marmorizados.
Em outras regiões do Estado com serviços de levantamento menos adiantado, a
Formação Vacacaf parece estar também representada essencialmente por filitos ou sericita xistos associados a outros metamorfi_
tos de origem sedimentar elástica. (cf. Jost
e Pinto, 1974).
Salvo pela interpretação de Melcher e
Mau, não se observa muita discordãncia entre os estudiosos, quanto à identificação litológica da Formação Vacacaí. Aqueles autóres, consideram as encaixantes próximas do
granito Caçapava como «Série» Maricá metamorfizada em contato. A esta conclusão
teriam sido levado pela observação de passa-
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gem gradual de sedimentos e vulcanitos andesiticos e riolíticos não metamorfizados para
rochas xistosas, ao longo de contatos do
«stock~ de Caçapava. Melcher e Mau chegam mesmo a redefinir a fitologia da «Sériea~
Maricá para incluir, ao lado de sedimentos
elásticos, também efusivas ácidas e intermediárias. Todavia, J. F. Robertson geólogo
que trabalhou com Melcher e Mau, discorda
daquela interpretação, atribuindo aa rochas
de contato, ã série Forongos (F. Vacacaí)
Subjazendo à Formação Maricá, em discordância angular. Na fôlha de Bom Jardim,
Ribeiro volta a afirmar a natureza metamórfica das encaixantes próximas do «stock» de
Caçapava englobando-as na Formação Vacacaí com fitologia muita variada e incluin_
do metabasaltos. O autor empresta grande
importância estratigráfiea a este tipo de ~rocha, adesconhecida nas sequências da Formação Maricá ou do Grupo Bom Jardimb.

f

I3e moda geral não existe discussão
quanto ã posição cronológica dos típicos me_
tamorfitos d~o Grupo Porongos (F. Vacacaí),
no Pré-Cambriano Superior. Sua dotação
absoluta deve, entretanto, ser aumentada de
certo valor, caso a Formação Maricá e outras pré-devonianas sejam afinal também
incluídas naquela divisão.

A

~

c) Formação Cérro Mantiqueira —Foi
definida originalmente por Goíii et. al. (1962)
como um conjunto de ultrabásicas (peridotitos) localmente serpentinizados eassociados
a Tochas silicáticas calcomagnesianas, cor_
tendo a Formação Cambai e sotopostos à
Formação Vacacaf do Grupo Porongos. Naquele trabalho os autôres descreviam também uma formação (Cérro de Ouro) compos_
ta de metamorfitos básicos (clorita. xistos,
actinolita xistos etc.) acompanhados de mármores magnesianos e metamorfitos ultrabásicos. Posteriormente, Ribeiro et. al. (19fi6)
notando a equivalência litológica das duas
formações e acreditando que as rochas da
Formação Cérro Mantiqueira também cortram aFormação Vacacaí e, inclusive, a sobrepõem, preferiu suprimir a denominação
Cérro de Ouro, elevando a Cérro Mantiquei_
ras ,para posição estratigraficamente superior ãFormação Vacacaí no Grupo Porongos.
rPar seu turno, Jost e Villwock, embora
também fundindo as duas formações de metamorfitos básicos, numa só (a mesma Cérro
Mantiqueiras), preferem entretanto intercalá-la na porção basal da Formação Vacacaf.
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O resumisira, embora não familiariazado
com os problemas da geologia de campo gaucha não pode fugir de declarar sua impressão
sobre a controvérsia. Não está clara a necessidade de se criar uma formação independente para tocYas as rachas básicas e ul.
b:abásicas.
Aparentemente
rochas
estas
comportam-se estratigraficamente como os
anfibolitos e outros metamorfitos básicos espalhados em todos os horizontes de outros
grupos pré-cambrianos sul brasileiros. Não
representam necessariamente um magmatismo ofiolítico de fase orogênica. Funcionando
como sedimentos, mas sem posição estratigráfica definida, o agrupamento de tais ro_
chas mereceria no máxima e tão somente a
denominação de fácies recorrente e não, formação.
d) Granitos — Na área pré-cambriana
levantada em 1:250.000 do Rio Grande do
Sul, ocorrem numerosos corpos graníticos
de tamanhos variados. O maior, mais de
1.000 Kmz, toma o nome de Complexo de
Encruzilhada do Sul.
Existem também
«strocks» médios com cerca de 200 km2 (Caga,pava do Sul, Lavras do Sul) e outros me_
nores.
Ribeiro et. al. (1966) supõem a «grosso
modo» contemporãneos, todos os granitos da
fôlha de Caçapava, i.é. Lavras, São Sepé,
Ramada e Caçapava. Já na ooluna geológica separam os granitos Caçapava e Encruzilhada no Pré-Cambriano superior, incluindo
os granitos Lavras, Ramada, São Sepé e
Cérro da Cria no eo_paleozóico. Em seu último trabalho Ribeiro (1970) admite a possibilidade eo-paleozóica inclusive para o Granito Caçapava, posterior talvez aos andesitos
mas não aos riolitos e dacitos.
Já em 1960, Melcher e Mau informavam
que o Gaanito Caçapava era intrusivo na
Formação Maricá (?) e vulcanitos associadas. Suposta verdadeira esta muito contestada afirmação, o Granito Caçapava e, provavelmente todos os granitos semelhantes,
deverão realmente subir na coluna estratigráfica para o eo_paleozóico. Suporta esta
idéia, a dotação K/Ar de 500 m.a. para o Granito Caçapava, efetuada no Massachussets Instituto of Tecnology, transcrita em Melcher e
Mau.
O Granito Lavras e outros menores também são intrusivos na Formação Maricá e
em vulcanitos. O Lavras tipo Rapakivi foi
datado (I~/Ar) em 580 m.a. no Centro de
Pesquisas Geocmnológicas, U. S . P. Ribeiro
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dispõe de vários outros dados, algo discre.
pontes, mas, supondo válida para argumentar, a idade média de 570 m:a. para todas
os granitos do Rio Grande do Sul, (e especificamente o de Lavras), então a Formação Maricá e andesitos associados desceriam
na escala geocronológica, para o Pré-cambriano superior.
As informações disponíveis indicam que
o Complexo de Lavras é composicionalmente
heterogéneo, variando desde granitos até dioritos na sequéncia alcali-cálcica. O astock»
de Caçapava é variável entre granito e granodiorito nos «stocks» de São i,3epé, Ramada e
Cérro da Cria a litologia se situa entre granito
e quartzo-monzonito. O complexo de Dom Feliciano éessencialmente granítico mas pode variar para granodiorito. O Granito Cordilheiras
se associa a migmatitos e é composicionalmente
variável. O Granito Campina chega a ser alcalino dentro de composições graníticas. As análises modais no Complexo de Encruzilhada
apontam normalmente composições graníticas,
raramente quartzo monzonfticas.
As texturas em São Sepé, Ramada e
Cérro da Cria variam de porfirítica (quartzo
monzonitos) a equigranular (granitos róseos). 7lavras é essencialmente porfixftico
(Rapakivi?). Caçapava é porfirítico. Dom
Feliciano é equigranular, raramente porfiróide. O Granito Cordilheira tem estrutura variável, parcialmente gnáissico e migmatítico.
O Granito Campina é equigiranular. No Complexo Encruzilhada os autores reconhecem
uma textura granular média (granodioritos
e granitos leucocráticos), porfiróide (grani.
tos leucocráticos) e granular grossevra (granitos hololeucocráticos).
O «mise en place» de todos os granitos
é considerado em geral como do tipo intrusivo forçado. Registre-se entretanto a dis_
cord&ncia de Goni et. al. que atribuem a
origem de alguns pelo menos, a processos
de granitização «in situ».
Quanto a outras litologias plutõnicas,
registra Tessari e Ficaria, na fõlha de Encruzilhada do Sul, a ocorrência, previamente
apontada por Formoso e Carraro, de um
labradorito (Anortosito Capivaríta) incluído
no Grupo Porongos. Também ocorre naquela
fblha um sienita gnáissico (Piquiri) de origem ígnea, intrusivo na Formação Vacaraí
e mais antigo que o Granito Encruzilhada.
2.
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Como já se informou, o Grupo Poron_
gos exibe graus abaixas de metamorfismo

regiornal. Excluídas suas partes gnáissicas
basais (Formação Cambai), que alguns autõres colocam no Pré-Cambriano inferior, a
fácies normal seria a xisto verde, como 0
demonstra a predominância de filitos a seri_
cita, entre os representantes peliticos.
Toâavia existem áreas (Ribeiro, 1970),
p. ex. ao norte do Granito Caçapava, em
que o grau metamórfico atingido foi mínimo.
As rochas não têm xistosidade, e, ao microcópio é possível inferir ausência de recristalização. Até mesmo so contornos de frag_
mentos vireos em tufitos, são preservados.
A fácies corresponderia provavelmente à zeolítica de Turner. A litolagia é formada de:
meta-arcósios, metagrauvacas, metassiltitos,
meLa.tufitos, metabasaltos e meta_andesitos.
Acrescida. de conglomerados, é esta a litologia da Formação Maricá de Melcher e Mau.
Tais rochas graduam_se para outras xistosas,
sem solução e continuidade.
De modo geral, na zona de influência de
intrusóes graníticas, o grau metamórfico aumenta, desenvolvendo_se rochas cornubianfticas associadas a outras, turmalinizadas, feldspatizadas, greisenificadas ou ainda, injetadas
de veios quartzosos e pegmatíticos.
No Grupo Porongos, os autõres consultados reconhecem a existência de importantes sistemas de falhas NE-SW com centenas de quilõmetros de extensão, com rompo_
nente horizontal de deslocamento, de até
dezenas de quilõmetros. Falhamentos secundários são comuns. Registram-se também falhas tencionais NW-SE com rejeito
vertical e menos amplas que as anteriores.
Outras sistemas com tendência radial, são
localizados ao redor de corpos graníticos. Em
alguns casos verificou-se cavalgamento de
blocos empurrados de NE sobre linha de
fraqueza com curva convexa para SW. Cataclasítos de tipos variados são encontrados ao
longo de todas as falhas.
A época do inicio de movimentos em
alguns sistemas NE.SW remontaria ao Précambriano superior como o demonstram as
relações com granitos, mas os movimentos
teriam se prolongado intermitentemente pox
vários períodos afetando até o glacial.
As estruturas de dobramento são caracterizadas com anticlinais e sinclinais de grande ou médio porte, com eixos .NE-SW e variaçóes locais para N-S, NW-SE e E_W. Ao
redor do granito Caçapava, a Formação Va..
cacaí (Maricá para. Melcher e Mau) foi soerguida como domo ou anticlinal mais empi-
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nado. Mencionam_se também, na fõlha de
Caçapava, grandes arqueamentos, associados
a sistemas de falhas.
Estratificação e xistosidade em metassedimentos são em regra, praticamente coincidentes e orientados preferencialmente para
NE.SW.
3. Condições de sedimentação
Segundo Jost (1970) que estudou a formação Vacacaf na porção sul do município
de São Gabriel, o Grupo Porongos (— Formação Vacacaí .}. Formação Cérro Manti_
queiras) se depositou em trés fases de sedimentação caracterizadas por associações litológicas distintas, relacionadas a condições
prngressivamente diferentes num ambiente
geossinclinal.
A primeira fase, pre_«flysh», constituise de conglomerados arenosos e leitos subordinadas argilosos. A segunda fase é uma
aequéncia «flysh» clássica; alternância de
arenitos e folhelhos, os primeiros apresentando localmente estratificação cruzada ou gradacional. A terceira Pase caracteriza-se por
ambiente deposicional calmo, subsidéncia diminuída na bacia e contraste tectõnico amainada entre bacia e área fonte. Depositam-se
neste ambiente, lamas e sedimentos químicos
calcários.
Erupções ofioliticas iniciaram_se ao final
da primeira fase, com material ultrabásico.
Intensificaram-se a,o máximo, no meio da
segunda fase com vulcé.nicas andesfticas, terminando no inicio da terceira fase, ainda
com andesitos.
A fonte dos sedimentos seria em sua
maior parte, o Grupo (Formação ?) Cambaf,
já metamórfica.
Esta sequéncia positiva de eventos,
assim determinada por Jost, aparentemente
não constitui regra generalizada na Formação Vacacaf. Outras autôres, trabalhando a
leste cTa área acima, não a identificaram.
GRUPO BRUSQUE —SANTA CATARINA
1. Estratigrafia e Citologia
Grupo Itajaí (eo-paleozóico?)
discordância
Grupo
Essencialmente filitos, calBrasque
cários e dolomitos metamórficos.
Pré-Cambriano
Quartzitos e mica xistos
subordinados.
Superior
Em vários locais não precisados, intrusões de granitos circunscritos.
discordância ?
Complexo Cristalino
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Dominam as rochas epimetamórficas em
fácies xisto verde. Não há descrições pormenorizadas, recentes.
3. Condições de sedimentação
Nada consta na literatura consultada.
Aparentemente equiparável aos Grupos Porongos e Açungui —São Roque.
III —GRUPO AÇUNGUI — SAO ROQUE
PARANA E SAO PAULO
O pré-cambriano superior nos Estados
do Paraná (Grupo Açungui) e São Paulo
(Grupo São Roque) são aqui reunidos para
maior facilidade de exposição. Os últimos
levantamentos demonstraram a continuidade
geográfica de ambos, devendo nestas condi.
çõea, prevalecer o nome Açungui, prioritário.
1. Estratigrafia e Citologia
Marini et. al. (1967), coligindo as informações adiantadas por Bigarella e Salamuni
(1956 a 1959) e Marini, assim estabelecem, na
página seguinte, a coluna do Grupo Açungui,
no Estado do Paraná.
A divisão adiante transcrita pode ser extrapolada para o Estado de São Paulo, onde
as litologias e caracterfsticas gerais das formações pré-cambrianas são as mesmas. I.evantamenta recente efetuada em 1:50.000 no
sul do Estado de São Paulo por Gomes et. al.
assim o demonstra.
Fuck et. al. (1969) opõem algumas res~
trições à, divisão estratigráfica acima, por
força da insegurança no traçado dos limites
das unidades e de suas espessuras, bem como
auséncia de evidéncias de diferentes diastrofismos determinantes de uma crononologia estratigráfica sensível. Entretanto reconhecem que se trata, de uma separação útil
econõmicamente, em especial no que se refere ãdistribuição dos diversos tipos de rochas
calcárias.
Do ponto de vista puramente estratigráfico, Petri e Suguio (1969) também opõem
restrições, abaixo relatadas.
a) Formação Setuva —Esta formação
inferior, localizada em quatro núcleos no Estado do Paraná apresenta toda a fitologia.
estrutura e grau metamórfico atribuível ao
Complexo Cristalino, o que deixa dúvida
quanto ã real existéncia de discardé.r►cia entre o Complexo Cristalino e o Grupo Açun_
gui. Segundo Marini et. al. talvez os próprios migmatitos do Complexo Cristalino
constituam as porções basais da Grupo Açungui.
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Várias formações eo-paleozbicas
discordância

Grupo
Açungui
Sãb Roque

Pré-Cambriano
Superior

Granitos intrusivos
Formação Agua Clara —
Filito-calcário, calcário e
metabasitos.
EstTomatolitos.
discordãncia?
Formação Votuverava —
F'ilitos, quartzitos, calcários emetabasitos.
discordãncia?
E'orma,ção Capiru — Dolomitos, quartzitos, filitos e
metabasitos Collenias
discordância
Formaçã.o Setuva — Gnaisses, quartzitos, quartzo xistos, xistas e metabasitos.
discordância? (contatos em
geral tectônicos)

(Complexo cristalino (migmatitos, xistos,
uitrabásicas).
Idad:es K/Ar e
Rb/Sr:

Granitos sintectônicos
±- 650 m.a.
Granitos tarditectônicos
± 600 m.a.
Granitos postectbnicos
± 540 m.a.
(Dados do Centro de Pesquisas Geocronológicas da
U.S.P.).

No contato superior da. suposta Formação Setuva, Bigarella e Salamuni identifica
ram conspícua discordãncia angular com a
Formação Capiru sobreposta, no Morro Setuva. Trata-se todavia de caso isolado (temse notfcias de trabalho esclarecedor neste
Congresso, de Ebert e outros). Em geral, o
contato entre as Formações Setuva e Capi_
ru é gradacional, passando-se imperceptivelmente dos xistos de uma para os filhos de
outra.
No Estado de São Paulo os mesmos
problemas perduram. Melfi et, al. observam
passagem gradaciorlal no sul do Estado mas
em geral, o contato entre tfpico Grupo Açungui e migmatitos do Complexo se faz por
falha. Ao norte da Capital de São Paulo
Coutinho (1955) observou uma possível discordância entre Grupo Açungui e Complexo,
coma ocorréncia, na base da primeira, de

conglomerados com seixos da segunda. Entretanto este oontato é, em geral, mascarado
por falhamento (Hennies, 1967).
Os mesmos tipos de problemas são também discutidos no Rio Grande do Sul onde a
Formação Cambaí é perfeitamente equiparável à Setuva no grau metamórfico, estruturas e relações espaciais com as formações
superiores e inferiores.
Pode-se afirmar atualmente que a relação, generalizada no Paraná e São Paulo,
entre Grupo Açungui e Complexo de Emba..
sarnento é uma de falhamento. Hasui et. al.
(1969) inclusive abordam o problema do ponto de vista tectbnico antes que estratigráfico identificando o Grupo São Roque como
bloco embutivo entre dois outros do Complexo.
Em semelhantes condições a Formação Setuva
perde muita de sua identidade. Sua fitologia
característica ocorrendo no seio das epime.
tamórficas do Grupo Açungui —São Roque
serra atribuível, ora a fenbmenos de aumento
de grau metamórfico local (met. de contato),
ora a restos do embasamento separados por
falha, do corpo principal.
b) Formação Capiru — Constituída
fundamentalmente de dolomitos, intimamente engranzados a quartzitos e filhos. Os geólogos paranaense identificam dois ramos desta formaçâo, ambos paralelos ã costa mas
O ramo
separados por outras formações.
norte foi anteriormente denominada Forma.
ção Itaiococa por Almeida (1956). Entre os
dois ramos não há qualquer ligação ou continuidade física mas há semelhanças litológicas, fossilfferas (Collenia), de relacionamento basal e de fácies metamórfico. Nestas
condiçbes, Marini et. al. preferem equiparar
os dois ramos numa só posição estratigráfica
e numa mesma formação; Capirú. Peb_ri e
Suguiu (1969), por outro lado, restabelecem
a Formação Itaiacoca independente da Capi_
rú. Argumentam, baseados na inexisténcia
de continuidade física entre ambas que, apode
ter havido semelhança de ambientes de sedimentação em áreas discretas em tempos diferentes~ ou ainda, contemporaneidade, sem
continuidade física. Em ambos os casos não
se admitiria fusão de unidades estratigrá,ficas.
No Estado de São Paulo oramo norte
da Formação Capiru (Itaiacoca) desaparece
por baixo de sedimentos paleozóicos à altura
de Itapeva e o ramo sul gradualmente se
aproxima da costa, terminando muito afila-
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do a NE de Cubatão, SP, embutido em extensa falha.
c) Formação Votuverava — composta
dominantemente por filitos, secundados por
calcários, quartzitos e conglomerados. É a
unidade litcestratigráfica mais espêssa do
Grupo Açungui —São Roque. E também a
mais extensa, aflorando continuamente desde
o Paraná até o nordeste da Capital de São
Paulo onde termina acunhada e embutida
tectônicamente, no embasamento.
As relações de contato entre Formação
Votuverava e Formação Capirú, são confusas
e contraditórias, na expressão de Marini et.
al. Geralmente o contato é Falhado mas a
julgar pela posição geográfica relativa, presumir_se-ia a superposição cronológica e esbratigráfica da primeira. Mais uma vez, Petri
e Suguiu discordam. Acreditam que os sedimentos de uma (Ibaiaccea e Capirú) se interdigitariam nas da outra (Votuverava) como
resposta a flutuações isostáticas. Os sedimentos da primeira, próximos da costa e
neríticos seriam portanto apenas fa.cialmente
diferentes dos da segunda, depositados mais
longe mas ainda contem~porãneos.
d) Formação Agua Clara —Estruturada
essencialmente em rochas carbonatadas; cal.
cários e filitos carbonatados, além de filitos
e quartzitos. A Pobreza de afloramentos e
o estágio inicial de investigações não permitem estabelecer com segurança as relaçces
espaciais com ias outras formações do Grupo
Açungui — São Roque. Presumivelmente é
a formação mais superior do Grupo, a julgar
pela natureza de estromatolitos observados
por Almeida e posição geográfica da formação. Esta unidade só foi até agora estudada no Paraná, não se conhecendo seu prolongamento em São Paulo.
e) Granitos — As formaçôes epimetamórficas do Grupo Açungui — São Roque,
bem como os gnaisses, xistos e migmatitos
vizinhos, acham-se invadidos por numerosos
corpos graníticos de natureza sin, tardi ou
postectônica. Alguns afloram em área extensa constituindo batólitos com vários mi.
lhares de quilbmetros quadrados.
O maior deles, Três Córregos, aflora
continuamente desde Itaiacoca no Paraná até
proximidades de Capão Bonita em São Paulo,
onde some por baixo de capa de sedimentos.
Trata-se de um granito ou quartzo monzoeito porfiróide (fenoscristais de micrcelfnio
róseo ou esbranquiçado). O mesmo aspecto
macroscópico e natureza mineralógica exibem
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os granitos dos maciços de São Roque, Itaqui, Cantareira e Mairiporã, intrusivos em
metassedimentos (F. Votuverava?) em São
Paulo. Nesta mesma faixa, outros corpos
graníticos são algo diferentes; os maciços
de Sorocaba e São Francisco têm tendência
equigranular grosseira por vêzes com maior
desenvolvimento de plag:xlásios, e seu feldspato potássico é ortoclásio pertítico. O maciço de Anhanguera é equigranular grosseiro
e leucocrático. O Granito Três Corações separa aFormação Capirfi, ramo norte (Itaiacoca) das formações Votuverava e Agua Clara. Os demais citados são intrusivos no Grupo São Roque — (Bloco São Roque — Formação Votuverava?).
Outros corpos graníticos são citados no
Paraná; Cerne, equigranular médio; Piedade, idem; Rio Abaixo, equigranular grosso;
Mono Grande, porfiróide e Varginha, equigranular e lxalmente porfiróide.
Oa autôres paranaenses descrevem ainda
um grande corpo granítico, Cunhaporanga
separando o Grupo Açungui de migmatitos,
no limite NEW da faixa metassedimentar.
Trata-se de rocha de gran grossa, porfiróide,
localmente equigranular, com microclfnia e,
por vezes ortoclásio ou microclfnio de baixa
triclinicidade. Aparentemente é semelhante
ao Granito Sorocaba.
Oubro tipo de granito descrita no Paraná é um róseo hololeucxrátia~ equigranular
circunscrito pelo Granito Cunhaporanga, ao
sul de Castro. Os característicos gerais são
semelhantes ao chamada Granito Itu de São
Paulo e ambos parecem pertencer a uma
faixa de ocorrência paralela à costa e dela
afastada entre 100 e 200 lun.
Resta finalmente assinalar a presença no
Paraná e Sul de São Paulo de vários corpos
de granitos de tendência alcalina ou francamente peralcalinos (neste caso com ortoclásio pertítico e anfibólio sódico). Os maciços
conhecidos: Marumbi, Graciosa, Alto Turvo,
Guaraú e Mandira também mostram tendência aconstituir um colar de intrusões pamalelas ã costa, dentro die migmatitos costeiros. E provável que levantamentos futuros
detectem novas intrusões alcalinas na Serra
do Mar em São Paulo, no prolongamento da.
quela faixa. Os granitos alcalinos aqui citados são nitidamente tardi ou postectônico.
Metamorfismo e Estruturas
As rochas do Grupo Açungui —São Roque sofireram durante a orogêneae, um me2.
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tamorfismo epizonal que as situou de modo
geral na fácies xisto verde. Como litologia
típica, desenvolveram-se filitos na sequência
argilosa e clorita xistos e epidoto anfibalitos
na sequência básica. Antigas intrusões básicas podem também se achar levemente reLrometamorfizadas, constituindo epid'_oritos e
epidiabásios.
Em auréolas d.e metamorfismo e nas porções basais do grupo, o metamorfismo aumenta de grau, atingindo a fácies anfibolito
e desenvolvendo gn~aisse e mica xistos (com
granada, estaurolita, cianita, etc.) , na sequéncia argilosa, e anfibolitos bem recrístalizados na sequéncia básica. Os últimos por
vezes contém piroxénios ou granada.
As estruturas de dobramento mais comumente observadas obedecem a um padrão
de anticlinais e sinclinais assimétricas, de
eixos NE-SW. Ao norte de São Faulo (capital) o Grupo forma um sinclinórium. Nas
áreas em que predominam filitos, prevalecem dobras apertadas ou mesmo isoclinais.
Os mergulhos das camadas, segundo Fuck
et. al., são fortes, muitas vezes verticais.
Em São Paulo parece que esta seria a regra
apenas em zonas mais tectonizadas por falhamento, especialmente em contatos com o
Complexo Cristalino e junto a intrusões graníticas. Fora destas áreas o mergulho tende
a médio (3ü a 70°). A xistosidade, geralmente éparalela aos planos de estratificação, atravessando-a apenas nas cristas de
dobras e nas áreas de mergulho brando da.s camadas. Na zona entre Api'af e I,poranga oúltimo fato é nitidamente observado.
O Grupo Açungui —São Roque é limitado com a Embasamento migmatítico por
extensos falhamentos NE-SW. Em São Paulo
pelo menos, o fenomeno já se acha suficientemente documentado (Henries et. al., Coutinho). Tais falhas, iricia.das no Pré-Cambriano (contemporãneas aos esforços orogenéticos) são de natureza inicial transcorreste. Devem também atravessar o próprio corpo de metassedimentos no sul de São Paulo.
Há indfcios também, de Palhas de empurrão
a noroeste de Rio Branco do Sul e no Falhamento de Cubatão em São Paulo. Nos gran_
des falhamentos NE-SW ou em direções paralelas pouco afastadas, os movimentos,
agora normais, devem ter-se continuado por
todo o Paleozóico e até mesmo Cenozóico,
como o demonstram evidéncias geomomfológicas e sedimentares recentes.

Fraturas tencionais ou falhas NW-SE
são muito frequentes, cortando migmatitos no
Grupo Açungui no Paraná e Sul de São Paulo. Serviram de condutos para a subida de
magma basalto toleítico no Eo-cretáceo.
3.

Para Marini et. al. (1967), avaliando as
opini$es próprias e de autõres anteriores, o
Grupo Açungui se depositou em condições
marinhas em fácies nerítica de geossinclinal.
Segundo Almeida (1964) o grupa é um cor_
junto de sedimentos detrlticos do Geossinclineo Paraíba depositado em ambiente tectonicamente ativo de ortogeossinclinal. Parece não persistir dúvidas entre os estudiosos
quanto à origem marinha dos sedimentos;
assim, o indicam a grande espessura do pa,.
cote, natureza e estruturas preservaàas dos
sedimentos e a existéncia de calcários organógenos e bioclásticos. Por outro lado, a
espessura de sedimentos dobrados, assim
cano o magmatismo ofiolftico e granftico
associados indicariam o desenvolvimento de
condições de geossinclinal.
A Formação Capiru, baseada na estrutura elástica da maior parte dos sedimentos
Maríni et. al. afirmam que se individualizou
em ambiente nerítico de águas razas e movimentadas.
Na Formação Votuverava, oa calcarenitos da porção inferior, intercalados a camadas rudáceas, parecem indicar também um
ambiente neritico de mar relativamente razo
e águas movimentadas. Na porção média
desta formação, o espésso pacote argilo-siltoso indicia maior distância da costa, próprias de zonas intra.geossinclinais. Os conglomerados intercalados neste nfvel sugerem
mudanças abruptas do ambiente de deposição.
A Formação Agua Clara, essencialmente
calcária com estruturas estromatoliticas indicam ambiente biohermal. A estratificação
cruzada em quartzitos atesta, ambiente subaquático de águas rasas.
Ao norte da Capital de São Paulo, em
pequeno trecho da Fa:mação Votuverava (? )
Coutinho descreve ambiente de aedimentação
essencialmente igual 'ao que Jost (1970) in_
terpreta em São Gabriel, Rio Grande do Sul.
Observa-se em São Paulo uma sequéncia
positiva de eventos de deposição relacionados a condições progressivamente diferentes
pre-Kflysh~;
num ambiente geossinclinal;
(conglomerados, arcósios e grauvaques) ; se-
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quëncia ofiolítica (?) (básicas meta-morfizadas = anfibolitos); aflysh~; arenitos e folhelhos e, finalmente, uma fase de ambiente
deposicionai calmo, com argilas e calcários.
Esta sequência se repete, invertida, de sul
para norte, caracterizando um sinclinal,
Em alentado e minucioso trabalho, Petri
e Suguiu estudam os metassedimentos do
Grupo Açungui — São Roque ao Sul de São
Paulo. A finalidade do trabalho foi o esclarecimento dos ambientes de sedimentação.
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Em vários pontos, discordam dos autores
paranaenses. Concluem que o palco da sedimentação foi uma bacia marinha cuja borda
se situava a norte e oeste.
Parte dos depósitos foi formada em ambiente misto de planície de maré. Para sul
e este os sendimentos se depositaram em
mares de profundidade cada vez maior mas
não ultrapassando os limites da antiga plataforma continental.
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GEOLOGIA DA FÔLHA DE ITARARÉ, SP E PR (* )
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A folha de Itararé localiza-se entre as
paralelos 240 00 e 240 30' Lat. Sr, e meridianos 490 00' e 49~ 30' Long. W Gr., possindo área de 2.814 quilbmetros quadrados.
Seu mapeamento geológico foi executado
pela PROTEC —Projetos Técnicos e Obras
de Engenharia Ltda. como parte do Projeto
Ribeira, do Departamento Nacional da Pro_
dução Mineral, cujo objetivo era o da elaboração de seis cartas geológicas adjacentes
(Apiaf, Capão Bonito, Cérro Azul, Eldorado,
Guapiara e Itararé), em escala 1:100.000,
cobrindo área total de aproximadamente
16.900 quilbmetros quadrados.
Na parte meridional d;a área, aparecem
rochas epimetamórficas pertencentes ao
Grupo Açungui, bem carro rochas granfticas
associadas.
Metassedimentos carbonáticos,
filitos e quartzitos constituem os térmos dominantes dentro da segiiéncia epimetamórfica. As rochas carbonáticas, de composição
predominante dolomítica, aparecem em duas
faixas individualizadas, alongadas na direção
NE. Na mais importante, dolomitos afloram
continuamente desde as proximidades de Vila
Branca, PR, até adiante de Bonsucesso, 5P,
com extensão superiora 30 quilómetros. Ro.
chas filític'as e xistosas formam pequenas
faixas entremeadas a outras rochas metassedimentares. Quartzitos, entretanto, apresentam-se

com fregiiéncia,

e

destacam_se

prontamente na topografia, constituindo espigões alongados que realçam as estruturas
regionais. Em vários locais, foram observa-

^

das gradações
e metarcóz'_os.

entre

quartzitos,

metarenitos

Rochas graníticas, com composição variando entre adamellitos e quartzodioritos,
aparecem em duas regiões da folha (complexo granftico Trés Córregos-Itapirapuã no
canto SE, e Cunhaporanga no canto SW). Um
pequeno «stock» foi ainda assinalado na extremidade sul (granito Vila Branca). Todos esses
corpos apresentam contatos intrusivos em
relação ãs metamórficas regionais. Predomi_
nam as variedades porfiróides, onde aparecem
cristais maiores de microclínio em matriz
hipidiomórfica granular constitufda de quartzo, plagioclásio e biotita. Diques de granitos
pórfiros, intrusivos nas metamórficas regionais, foram também assinalados.
Em toda a região norte, sedimentos devonianos e peroro-carboniferos da Bacia do
Paraná cobrem as estruturas do Grupo
Açungui, com nítida discordância angular.
Trata-se de arenitos da, Formação Furnas,
aos quais se sobrepõem arenitos do Grupo
Tubarão, com discordãncia erosional. Foram
observados alguns diques de diabásio, de idade presumível mesozóica.
Síntese da evolução geológica da área
correspondente ao Projeto Ribeira., que inclui
uma interpretação global das informações
contidas nas seis fôlhas mapeadas, será fornecida em trabalho a ser publicado futuramente
na Revista Brasileira de Geociências.
(')

Ver mapa geolõgico
fim deste volume.

no envelope

especial, no

GEOLOGIA DA FõLHA DE CÊRRO AZUL, SP E PR (~ )
Por
C. B. GOMES - I. BITTENCOURT - U. G. CORDANI — IGA/USP - E. C.
DAMASCENO — DEM/EP/USP - H. LELLIS — PROTEC, SP G. C. MELCHER — DEM/EP/USP - A. J. MELFI — IGA/USP

A fólha de Cérro Azul localiza_se entre
os paralelos 240 30' e 25~ 04' Lat. S, e meridianos 480 00' e 48a 30' Long. W. Gr.,
possuindo área de 2.814 quilómetros quadrados. Seu mapeamento geológico foi executado pela PROTEC — Projetos Técnicos
e Obras de Engenharia Ltda. como parte do
Projeto Ribeira,, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, cujo objetivo era o da
elaboração de seis cartas geológicas adjaceri.
tes (Apiaf, Oapão Bonito, Cérro Azul, Eldorado, Guapiara e Itararé), cobrindo área total de 16.900 quilómetros quadrados.
A fólha apresenta essencialmente rochas
metamórficas epizonais, pertencentes ao Grupo Açungui, associadas a rochas granfticas
intrusivas. Filitos e mica xistos constituem
a unidade litológica do Grupo Açungui de
maior expressão geográfica. Apresentam ge_
ralmente estratificação conspícua, devido à
alternãncia de estratos de diferentes naturezas, incluindo-se aqui leitos de metassiltitos, calcários,
calco
xistos,
metarenitos,
quartzitos e rochas anfibolíticas.
Rochas dolomfticas constituem uma faixa continua de direção NE na região de Vila
Branca. Outras rochas carbonáticas, incluindo calcários e calco xistos, aparecem em várias regiões da fôlha, com pequenas intercalaçóes ou corpos concordantes maiores, como
nas proximidades de Ribeira, a W de Cérro
Azul, e próximo ã localidade de São Sebastião. Quartzitos ocorrem com fregiiéncia,
como intercalaçóes notadamente na região
denominada Anta Gorda, no centro SE da
quadrfcula.
Rochas gná is¢icas aparecem na extremidade SE da Pólha, tendo sido incluídas na

(•)

Ver mapa geológico no envelope especial, no

Formação Setuva, considerada integrante do
l~rupo Açungui.
O complexo granítico mais importante da
área é o batólito Três Córregos-Itapirapuã o
qual atravessa a fôlha de SW a NE. Corpos menores ocorrem a NW, denominados granitos
Vila Branca e Cunhaporanga, e também a
SE, granitos Morro Grande e Varginha. Em
geral, são porfiróides, com cristais maiores
de microclínio em matriz constituída por
quartzo, plagi~xlásio e biotita. Sómente o
granito Varginha difere dos demais, por ser
sensivelmente equigranular e por apresentar-se intensamente cataclasado.
Um sistema de diques de diabásio subverticais, de direção NW, corta a região.
Alguns possuem extensão superiora 20 quilômetros. Foi também assinalado um grande dique de diorito pórfiro, junto ã porção
SW da fólha, que pertence ao mesmo sistema de fraturas.
Diversas ocorréncia.s de rochas alcalinas
ocorrem na área: os maciços de Tunas e
Itapirapuã, que incluem rochas sieníticas
associadas a outras variedades alcalinas, e
os pequenos necks fonoliticos de Mato Préto,
Barra do Teixeira e Sete Quedas.
Sedimentos inconsolidados de origem fluvial aparecem ao longo dos vales dos maiores rios, como o Ribeira de Iguape, o Catas
Altas, o Turvo e o Açungui.
Síntese da evolução geológica da área
correspondente ao Projeto Ribeira., que inclui
uma interpretação global das informações
contidas nas seis fôlhas mapeadas, será fornecida em trabalho a ser publicado futuramente
na Revista Brasileira de Geociéncias.

fim deste volume.
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A fõlha
de
Guapiara localiza-se entre
os paralelos 24° 00' e 24° 30' Lat. S, e me~rid'anos 48° 30 e 49° 00 Long. W. Gr.,
possuindo área de 2.814 quilõmetros quadrados. Seu mapeamento geológico foi executado pela PROTEC — Projetos Técnicos s
Obras de Engenharia como parte do Projeto
Ribeira, do Departamento Nacional de Produção Mineral, cujo objetivo era o da elaboração de seis cartas geológicas adjacentes
(Apiaí, Capão Bonito, ~C@rro Azul, Eldorado,
Guapiara e Itararé), em escala 1:100.000,
cobrindo área total de aproximadamente
16.900 quilbmetros quadrados.
rochas
epimetaNa área, predom'.nam
mórficas pertencentes ao Grupo Açungui P
rochas graníticas associadas. Metassedimentos argilosos, formando espéssas camadas de
filitos e/ou mica xistos, apresentam-se interestratificados com rochas carbonáticas na
parte central da fõlha, e associados a rochas
quartizíticas na sua porçâo nordeste. Calcários e dolomitos formam corpos lenticulares, em geral exibindo estrutura bandada
enquanto que quartzitos puros constituem
camadas de grande
expressão
topouáfica.
Conglomerados, anfibolitos, anfibólio xistos.
metass'ltitos e metarenitos foram
assinalavariações
dos, em geral
como
litológicas
locais dos metassedimentos. Rochas cálcio
silicatadas também aparecem em associação
estreita com calcários e dolomitos.
Grande parte da
rochas graníticas, de
intrusivas
tidamente
(•)

fõlha é ocupada por
textura porfiróide, ninos metassedimentos

O complexo granítico
do Grupo Açungu°.
mais importante é uma extensão do grande
batólito Três Córregos que atravessa a área
da folha, de SW a NE. Corpos isolados, mas
de natureza, composição e textura semelhantes,
foram mapeados, e denominados, de acordo
com sua lo~alizaçã.o geográfica, complexo granítico Espírito Santo, Vargem Grande, Apiaf e
Campina do Veado.
da
quadrícula
Na parte setentrional
aparecem sedimentos devonianos, de caráter
arenoso (Formação Furnas), e permo-carbonífe_os (Grupo Tubarão), com litologia muito
semelhante, dificultando sobremaneira a sua
distinyão no campo. Predominam os sedimentos permo-carboníferos, que na área de
Itapeva, transgridem sobre os devonianos
assentando-se diretamente nas rochas do
Grupo Açungui.
Diques de diabásio, de dimensões variáveis, subverticais, e com orientação gerai
para NW, ocorrem em número cons'derável
na fõlha, em especial na sua parte NE. Os
maiores alcançam
extensão superiora 10
quilômetros.
•Sedimentos cenozóicos inconsolidados d.
origem fluvial, que apresentam alguma importância, aparecem nos vales dos rios Apiaí
Mirim, Apiaf Guaçu e São José do Guapiara
Síntese da evolução geológica da área
correspondente ao Projeto Ribeira, que inclui uma interpretação global das informações contidas nas seis fõlhas mapeadas, será
fornecida em trabalho a ser publicado futuramente na Revista Brasileira de Geociências.

Ver mapa geológico no envelope especial, no fim deste volume.

GEOLOGIA DA FÕLHA DE CAPÃO BONITO, SP (~ )
~
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Por
J. S. BE'1-1->ª.NCOURT — IGA/USP — PROTEC, SP - V. J. F'ULFARO
V. A. V. GIRARDI - S. PETRI — IGA/USP

A fôlha de Capão Bonito localiza-se entre os paralelos 24 000' e 24~ 30' Lat. S, e
meridianos 48~ 00' e 48~ 3q' Long. W, possuindo área de 2.814 quilômetros quadrados.
Seu mapeamento geológico foi executado
pela PROTEC —Projetos Técnicos e Obras
de Engenharia Ltda, como parte do Projeto
Ribeira, do Departamento Nacional de Pro.
dução Mineral, cujo objetivo era o da elaboração de seis cartas geológicas adjacentes
(Apiaí, Capão Bonito, Cêrro Azul, Eldorado,
Guapiara e Itararé), em escala 1:100.000,
cobrindo área total de aproximadamente
16.900 quilômetros quadrados.
Em toda a área da fôlha predominam
pertencentes
rochas epimetamórficas
ao
Grupo Açungui, bem como intrusões graní-

i

.~

ticas associadas. As rochas epimetaxnórficas
são constituídas por metassedimentos argilosos, arenosos e carbonáticos. As rochas arenosas e argilosas ocorrem nas porções N e
S da quadrícula onde formam espêssas camadas interestratificadas e acham_se representadas por filitos, metaarenitos, metassiltitos, quartzitos e sericira xistos. Ocasionalmente, mica xistos afloram junto à porção
SE da quadrícula.
As rochas calcárias, que ocorrem preferencialmente na região W da fôlha, constituem camadas espêssas ou lentes intercaladas a filitos e metassiltitos. Quartzitos, ocor_
rendo associados a filitos, metassiititos e
metarenitos
formam
comumente as cristas
mais salientes da topografia. Em íntima
relação com as rochas calcárias, aparecem
anfibólio xistos, rochas cálcio-silicatadas e
hornfels cálcio-silicatados, estes ao longo de
bordas de corpos intrusivos.
Parte ponderável da área da quadrícula
é ocupada por intrusões graníticas de grande

porte e corpos subordinados. Os seus con_
tatos são em geral concordantes com as
estruturas dos metassed•imentos regionais.
Apresentam textura porfiróide e composição
variável entre granito e adamellito.
O maciço mais importante da fôlha é o
granito Agudos Grandes, que ocupa toda a
sua parte central, estendendo-se de SW para
NE. Na parte NW, observa-se a extremiNE. Na parte do batólito Trës Córregos-Itapirapuã, bem como os pequenos maciços denominados Barreiro, Lavinha, Freguesia Velha e Capuava. Na parte SE da fôlha, aparece a extensão NE do granito Itapeúna e os pequenos
corpos denominados Aboboral, Xiririca e Salto.
Na parte norte da quadrícula, ocorrem
sedimentos paleozóicos permo-carboníferos do
Grupo Tubarão, os quais recobrem as estruturas do embasamento cristalino com nítida
discordància angular. As litologias predominantes são areno-argilosas.
Diques de diabásios de idade mesozóica,
frequentes na região W, cortam as rochas
metassedimentares e intrusões fgneas. Têm
direção NW, mergulhos subverticais, comprimentos de vários quilómetros, e espessuras
variando de centímetros a 50 metros.
Sedimentos de origem flúvio-glacial, de
idade cenozóica, ocorrem ao longo dos prin_
cipais rios da região, sendo conspícuos os
visíveis nos vales dos rios Quilombo, Dois
Irmãos, Etá e Ribeira de Iguape.
Síntese da evolução geológica da área
correspondente ao Projeto Ribeira•, que inclui
uma interpretação global das informações
contidas nas seis fólhas mapeadas, será fornecida em trabalho a ser publicado futuramente
na Revista Brasileira de Geociências.

w
(') Ver mapa geológico no envelope especial, no fim deste volume.
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GEOLOGIA D~A. FÔLHA DE APIAí, SP E PR (~*)
For

A

G. C. ME'LCHER — DEM/EP/USP - U. G. CORDANI — IGA/USP - E. C.
DAMASCENO — DEM/EP/USP - V. A. V. GIRARDI — IGA/USP - C. B. GOMES
— IGA/USP - H. LELLIS — PROTEC, SP - A. J. MELFI — IGA/USP
A folha de Apiaf situa-se entre os parale.
los 24~ 30' e 25e 00 Lat. S, meridianos 480 34'
e 490 00 Long. W. Gr., possuindo área de 2.814
quilómetros quadrados. Seu mapeamento geológico foi executado pela PROTEC — Projetos Técnicos e Obras de Engenharia
Ltda. como parte do Projeto Ribeira, do
Departamento Nacional da Produção Mineral, cujo objetivo era o da elaboração de seis
cartas geológicas adjacentes (Apiaf, Capão
Bonito, Cérro Azul, Eldorado, Guapiara e
Itararé), cobrindo área total de 16.900 quilómetros quadrados.
Predominam na área metassedimentos
pertencentes ao Grupo Açungui, em associação com rochas graníticas de natureza in_
trusiva. O complexo metamórfico evidencia
zonas de grau nitidamente diverso. As rochas epimetamó'rficas são formadas em sua
maior parte por filitos, com térmos carbonáticos e argilosos subordinados. Os filitos
ocupam grande parte da região meridional
da fólha., cobrindo também parte cia zona
sudoeste. As intercalações calcárias e do..
lomfticas restringem-se quase que exclusivamente ãporção meridional.

i!►
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A maior parte da área, setentrional da
quadrfcula é constituída por rochas meta_
módicas
predominantemente
mesozonals,
xistos, ãs quais se associam gnaisses e migmatitos: Passagem gradual de filitos para
xistos foi observada em vários locais.
Metassedimentos qu~artzosos são muito
abundantes, porém, raramente formam camadas homogéneas, de espessura considerável, passíveis de representação cartográfica.
A maior intercalação quartzítica, com dezenas de quilbmetros de extensão, ocorre na
região meridional e corresponde ãs serras de
São João e São Miguel, a SW de Barra do
Turvo.
Numerosas ocorréncias anfibolíticas foram observadas em associação com arretas_
sedimentos argilosos, em particular na porção
oriental d~a folha, junto às margens dos rios
Ribeira de Iguape e Pardo. Contudo, face ã

sua pequena área de exposição não constam
do mapa geológico.
Quatro complexos graníticos foram delimitados: Itaóca, Três Córregos-Itapirapuã,
Apiaí e Alto Turvo. Um pequeno «stock», eventualmente ligado ao granito Varginha, aflora
nas proximidades de Epitácio Pessoa. Os maciços Trés Córregos-Itapirapuã e Apiaf ocupam a
porção noroeste da quadrícula, o Itaóca situa-se
na sua região centro-norte, enquanto que o
Alto Turvo confina-se à parte sudeste.
As observaçbes efetuadas indicam que os
granitos Trés Córregos-Itapirapuã e Itaóca são
corpos pós tectbnicos. Este último provocou metamorfismo de contato nos metassedimentos
encaixantes, com a auréola estendendo-se por
vários metros. Petrogràficamente, eÇ~-z intrusivas possuem composição entre granito
granod~iorita e textura variável de equigranular a porfiróide, com a segunda caracterizada pela presença de fenocristais de microclínio em matriz hipidiomórfica granular de
feldspato potássico, oligoclásio, quartzo e biotita. Mineralógica e texturalmente, as rochas
graníticas do Alto Turvo e Apiaí são muito
semelhante ãs descritas atrás.
Diques de diabásio, orientados preferencialmente para NW, quase sempre verticais,
com espessuras ao redor de 20-50 m, estão
distribuídos por toda a área.
Duas ocorréncias de rochas gábricas foram também assinaladas. A primeira, correspondendo ao corpo de Apiaí, tem dimensões maiores, constituindo um corpo alongado
segundo ENE. Associa-se a metassedimentos
argilosos, argilo-arenosos e carbonáticos do
Grupo Açungui. Determinação geocronológi.
ca relaciona-o com o vulcanismo basáltico
mesozóico. A segunda, a intrusão de José
Fernandes, apresenta forma ovalada e encontra.se inteiramente encaixada em filitos.
Síntese da evolução geológica da área
correspondente ao Projeto Ribeira, que inclui
uma interpretação global das informações
contidas nas seis fólhas mapeadas, será fornecida em trabalho a ser publicado futuramente na Revista Brasileira de Geociéncias.

(•) Ver mapa geológico no envelope especial, no fim deste volume.
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A fõlha de Eldorado localiza-se entre os
paralelas 240 30' e 250 0{Y Lat. E, e meridianos 48~ 00' e 48e 30' Long. W. Gr., possuindo área de 2.184 quilõmetros quadrados. Seu
mapeamento geológico foi executada pela
PROTEC — Projetos Técnicos e Obras de
Engenharia Ltda, como parte do Projeto
Ribeira, do. Departamento Nacional da Pro_
dução Mineral, cujo objetivo era o da elaboração de seis cartas geológicas adjacentes
(Apiaf, Capão Bonito, Cérro Azul, Eldorado,
Guapiara e Itararé), cobrindo área total de
16:900 quilõmetros quadrados.
A região apresenta predominãncia de
rochas epi a mesometamórficas, associadas
a, rochas graníticas de natureza diversa. Me~assedimentos pertencentes ao Grupo Açungui aparecem na parte setentrional. Trata_
se de filitos, que passam gradualmente a mica xistos na parte central da fôlha. Algumas
intercalações de calcários e dolomitos foram
assinaladas, a maior delas constituindo o calcário dolomftico silicoso da Tapagem.

~

Na parte S e SE da fôlha, os mica xistos
interealam_se com rochas gnáissicas e migmatíticas. Em alguns lugares, como no perfil efetuado ao longo do rio Turvo, parece
haver transição completa entre essas litologias. Em outros, os contatos são tectônicos.
Rochas calcárias, quartzites e anfibolitos
aparecem formando pequenas intercalações,
tanto nos gmaisses, como nos mica xistos.
Algumas variedades de migmatitos, de cará_
ter mais básico, e apresentando evidências de
polimetamorfismo, ,parecem representar rochas do antigo embasamento dos sedimentos
do Grupo Açungui.

As rochas graníticas da quadrfcula for_
mam cinco maciços isolados denominados
Guaraú, Mandira, Alto-Turvo, Itapeúna e
Agudos Grandes. Os três primeiros apresentam tendéncia alcalina,, textura equigranular
e caráter nitidamente intrusivo, o'ra nos mica
xistos, ora nos gna.isses regionais. Os complexos graníticos de Itapeúna e de Agudos
Grandes, situados na parte setentrional do
mapa, de tipo porfiróicle, são intrusivos predominantemente em rochas epimetamórfica..
Alguns diques de granito pórfiro foram assinaladas associados ao maciço do Guaraú.
Diques de diabásio mesozóicos, de dimen~
sões variáveis com orientação geral NW, opa•
retem especialmente no canto NE da fôlha,
Além disso, em sua parte central, ocorre o
maciço alcalino de Jacupiranga, localidade
clássica do género, formado no cretáceo finfe_
rior. Jacupira-nguitos e p?roxenitos constituem a
maior parte do corpo alcalino, com participação subordinada de peridotitos, ijolitos e
nefelina sienitos. Na parte meridional da
intrusão, situa-se um importante corpo carbonatítioo.
Sedimentos cenozóicos de origem fluvial,
com grande expressão geográfica, foram
assinalados nos vales dos rios Ribeira de
Iguape e Jacupiranga. Na parte sudeste da
fôlha, vé-se também uma pequena área coberta por sedimentos recentes, de origem
marinha.
Síntese da evolução geológica da área
correspondente ao Projeto Ribeira,, que inclui
uma interpretação global das informações
contidas nas seis fãlhas mapeadas, será fornecida em trahalho a ser publicado futuramente
na Revista Brasileira de Geociéaicias.
(*)

Ver mapa geológico no envelope especial,
no fim deste volume.

(') Ver mapa geológico no envelope especial, no fim deste volume.
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ESTUDO GEOCRONOLóGICO PELO MÉTODO Rb-Sr,
DE ROCHAS GRANfTIGAS INTRUSIVAS NO GRUPO
AÇUNGUI (1'
Por
U. G. CORDADTI cz) e K. KAWASHITA c~)

ABSTRACT
Rb-Sr whole determinations on granitic rocks
intrusive into the Açungui Group of Southern Brazil, or associated to its Basal Complex, allow t~
the interpretation of the geological evolution of
this part of the Ribeira orogenic belt.
Six samples of granitic rocks from syntectonic
or latetectonic bodies, including the porphyritic
adamellitea of Pirituba type, occurring near São
Paulo, were analysed. Although ali the samples
have a high normal Sr content, they follow a
reference isoehron of 608 ± 48 m.y., with initial
Sr87/~r~ó ra`_io of 0.712.
Nine samples of granitic rocks from postectonic bodies, including the Itu, Ibiuna, Guarau, and
Graciosa granites, indicated a reference isochron
87

SB

of 541 -~- 11 m.y., with initial Sr /Sr ratio of
0.709. Some bP these rocks exhibit a very high
Rb content, and their Rb-Sr ages are practically
independent fron the initial ratio,
These results confirm and improve former interpretations of the evolution of the Açungui
Group, Based only on K-Ar determinations.
IIVTRODUÇAO
As rochas epizonais que constituem o
Grupo Açungui, nos Estados de São Paulo e
Paraná, fazem parte do Cinturão orogérrico
Ribeira (* ), localizado ao longo da costa oriental da América do Sul, entre o sul do Estado
da Bahia e o Uruguai e ativo no final do préCambriano, pertencendo portanto ao Ciclo orogénico Brasiliano. Tais x+ochas representam,
possivelmente, o melhor exemplo de sedimentos que ,preencheram a mencionada unidade
geotectónica, e que tomaram parte na sua
evolução metamórfica.
(1) Com auxílio do CNPq.
(2) Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP.

Trata-se de metassedimentos, que apresentam graus de metamorfismo regional variável,
desde faties xistos verdes, na parte IVW, em
contato com os sedimentos da Bacia do Paraná,
até faties anfibolito, na região costeira Atlãntica. Embora seja fato comprovado que muitas rochas gnáissicas e graníticas desta última
parte constituem_se no antigo embasamento da
unidade geossinclinal, ainda não é possível estimar quantitativamente a sua proporção, em
relação às rochas do cinturão, que também
ocorrem, metamorfoseadas em faties anfibolito.
Vários corpos intrusivos, de natureza granítica, são assinalados na região, associados
tanto às rochas epimetamárficas, como às rochas gnáissicas. Alguns trabalhos geológicos
importantes na região sul de São Paulo, e no
Estado do Paraná, conseguiram estabelecer as
relações de campo das rochas do cinturão orogénico, incluindo vários complexas magmáticos
intrusivos. (Fuck et al, 1967; Hasui et al, 19&9;
Melfi et al, 1965; Marini et al, 1967).
O presente trabalho tem por objetivo caracterizar, por meio de dados mais significativos (análises Rb-'Sr em rocha total), alguns
dos eventos formadores das rochas graníticas
assocìadas ao Grupo Açungui.

(') Em trabalhos anteriores, esta unidade era
denominada "Cinturão orogénico Paraiba", segundo
proposição de Ebert (1957). Entretanto, verificouse posteriormente que a Pm.-Paraiba s.s. de Ebert
era mais tntiga, e pertencente ao embasamento do
cinturão (Delhal et al, 1969). Neste trabalho se•.
guimos su;eatão de Almeida et al (no prelo), adotando a d enominação "Cinturão brogénico Ribeira'
para a unidade geotectónica do final do pré-Cambriano.
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Métodos Experimentais
Todas as análises foram efetuadas no
C.P.G., em amostras de rocha total. Tanto
Rb como Sr foram determinados por diluição
isotópica, em espectrõmetro de massa tipo
Reynolds, ao qual foi adaptada uma fonte sólida. As técnicas empregadas nas análises encontram-se descritas em Kawashita (1969),
assim como os dados relativos ã precisão analítica. As constantes empregadas nas determinações são:
total

87
em Rb

~Rb

-1

-11

87
~Rb

= 27>85%

— 1,47 X 10

anos

Os erros experimentais das determinações
são da ordem de 2% para análises individuais
de Rb, ou de Sr. Os valores relacionados na
Tabela I, referentes ãs idades convencionais
calculadas, são limites máximos esbimados. Os
erros individuais foram levados em conta no
traçado das linhas isócronas, efetuado segundo
as técnicas ,prescritas por Shields (1963), com
coeficientes de confiança. de 95% (critério 20 ).

ção inicial Sra 7 /Bras. No caso de rochas graníticas, analisadas em rocha total, a referida
hom~ogerrização corresponde, na grande maioria
dos casos, ao evento de formação do conjunto
de amostras, e a época calculada corresponderá
à idade da rocha. Para este tràbalho foram
traçados dois gráficos, ©primeiro para rochas
consideradas tarditectõnicas, e osegundo para
rochas consideradas postectõnicas no contexto
do ciclo orogenético que afetou o Grupo Açungui. Em ambos os casos trata-se de isócronas
de referéncia porque as amostras não provém
da mesma unidade, mas de vários maciços graníbicos isolados. Tais maciços apresentam
grandes identidades mineralógicas e petrográficas, e situação tectbnica semelhante, o que
permite considerá-los como pertencentes à mesma categoria. Isto torna significativas as isócronas traçadas, embora não se possa dizer que
as amostras sejam seguramente cogenéticas.
ISÓCRONA DE REFERENCIA
ROCHAS TAROITECTbNCAS

Resultados e Discussão
Os resultados das determinações Rb-Sr em
rocha total de 15 amostras graníticas intrusivas no grupo Açungui, ou no seu embasamento,
encontram-se na Tabela I. Pode ser verificado,
pelo exame da tabela, que a variação
Rbcst/Srt
nas rochas analisadas foi consiJt
derável, desde 0,1 até 40. Com exceção de 3
amostras com relação Rb/Sr muito baixa, foram calculadas as idades convencionais Rb-Sr,
—
assumindo-se o valor Sr/ 97 /Bras inicial
= 0,708. Para as amostras ricas em Rb e pobres em Sr (JB-1, AM-PE-1, GB-54 e M0.257)
os resultados assim alcançados são significativos, visto que os valores obtidos nos cálculos
são praticamente independentes de possíveis variações na razão inicial. Entretanto,
para as demais amestras, os valores da relação
Sr87/Bras inicial assumem grande importância nos cálculos, o que se reflete nos erros
muito grandes atribuídos às idades convencionais, de até 30-35%.
Os dados analíticos provenientes de análises Rr-Sr são examinados normalmente através de gráficos com linhas isócronas, os quais,
para oonjuntos de amostras cogenéticas, podem
fornecer ao mesmo tempo a época, da homogenização isotópica do Sr no conjunto, e a rela_

Figura 1
Seis amostras situam-se próximas da isócrona de referéncia de 608 ± 48 m.a., com
relação inicial ~Sra7 /Bras = 0,712 (figura 1).
Duas delas pertencem ao maciço da Serra da
Cantareira (Granito tipo «Pirituba» — amostras UC-Cant-1 e RF-3/1607 A), nitidamente
intrusivo no Grupo Açungui, considerado tarditectõnico por Hasui et al (1969). Trés outras
(amostras JMC-3, JMC-7 e JMC-8) provém
de corpos semelhantes ao da Serra da Cantareira, mas intrusivos em rochas gnáissicas ,que
provavelmente constituem o embasamento do
Grupo Açungui, no 114unicfgio de São Paulo. A
última (amostra AM-1~) provém de corpo granítico com situação geológica semelhante, no
Município de Campinas. As seis amostras possuem os mesmos caracteres mineralógicos e
variam entre adamellitos e granodioritos, frequentemente com textura porfiróide.
A idade da isócrona de referéncia obtida,
608 ± 48 m.a. (ao nível de confiança de

Irstudo Geocronológico pelo Método Rb-Sr, . . .

Idade Convencional*
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95%), é aqui considerada como referente a
uma fase de intrusões tarditectônicas na evolução do Cinturão orogenético Ribeira.

provém de corpos nitidamente intrusivos no
grupo Açungui, como os de Itu (ITU-1), Ibiuna
(JB-1), Guarau (GB-54) no Estado de São
Paulo,
Outra
considerados
pós-tectónicos.
(amostra AM-PE-1) provém de um granito
turmalinífero de Perus-SP, um pequeno stock
intrusivo em rochas xistosas do grupo Açungui.
As restantes provém de corpos intrusivos em
rcchas gnáissicas do litoral do Estado do Faraná., que parecem constituir o embasamento
do grupo Açungui na região. Uma caracterís-

>; possível que a dispersão dos pontos em
relação à isócrona de referéncia reflita apenas
pequenas variaçóes na relação ~Sr87 /Sr86 inicial, de amostras não genéticas, mas essencialmente de mesma idade. Entretanto, não
pode ser excluída a possibilidade de algumas
das amostras analisadas terem sido formadas
em épocas um pouco diferentes, em outra

~

ISÓCRONA DE REFERÉNCIA
ROCHAS POSTECTONICAS
•

s

Rbe%Sreó
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~

(SrBT/5r86a ~ 0. 709
Rb 1,47 x 10 anos I

Figura 2
fases orogenéticas distintas do mesmo ciclo. E
possfvel, por exemplo, que algumas das amostras sejam na verdade representantes da fase
sintectenica principal do final do pré-Cambria_
no, cuja idade mais representativa, 620 ± 20
m.a., foi obtida em isócronas Rb-Sr e pelo método U-Pb em zircões de gnaisses granitbides.
migmatitos e gran?tos na região da Serra dos
õrgãos (RJ). (Delhal et al, 1969).
As nove amostras restantes alinham-se de
maneira conspícua segundo uma isócrona de
referéncia de 541 ± 11 m.a. (figura 2), com
relação inicial SrBT/Sr86 = 0.709. Trés delas

fica importante de todas estas roohas é a sua
tendéncia alcalina mais ou menos pronunciada,
o que se reflete especialmente no valor muito
alto da relação Rbcacai/Srtota~ de algumas
amostras. (Ver Tabela I).
A idade obtida para a isócrona de refer@ncia, de 541 ± 11 m.a. (ao nível de confiança de 95%), representa na opinião dos
autores o melhor valor para a fase pos-tectbnica principal do Cinturão orogénico Ribeira,
o que colocaria esta fase já no Cambriano inferior, segundo as estimativas mais aceitas a
respeito da escala do tempo geológíoo.
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Embora a dispersão dos pontos em relação
isócrona seja pequena, aqui também os deslocamentos poderiam ser explicados por pequenas variações em relação à razão inicial
SrB~/Srss de amostras não cogenéticas, ou
por pequenas variações na época de formação
de algumas das amostras, as quais poderiam
pertencer a distintos eventos, embora sempre
pos-tectônicos. A incerteza maior é relativa à
amostra PG-3, situada muito perto da origem,
que representa em verdade um tipo litológico
distinta das demais, sem a nítida tendência
alcalina. Entretanto, foi incluída no conjunto,
porque pertence aparentemente ao maciço granítico da Graciosa, de onde provém também
as amostras A-249-B e A-469.

à

]r interessante comparar as idades convencionais das rochas pos-tectônicas, incluídas na
Tabela I (as quais variam entre 460 -±- 140 e
570 -~ 150), com o resultado da interpretação
da linha isócrona. Os dados isolados, embora
concordantes dentro dos erros experimentais
assum'_dos, não fariam supor uma contemparaneidade de formaçãa das amostras, o que no
encanto resulta muito sugestivo pelo exame da
figura 2.
CüNCLUSfiFI:~
As determinações de idade pelo método
Rb-Sr em rocha total aqui apresentadas, em
rochas granfticas intrüsivas no grupa Açungui,
indicaram, como eventos evolutivos importantes uma fase tarditectõnica com cérea de 610
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m.a., e a fase pos-tectônica principal com
cérea de 540 m.a. Embora estas devam ser
as principais épocas de formação dos granitos
intrusivos no grupo Açungui, a .possibilidade de
outros eventos tardi ou pos-tectônicos não pode
ser -excluída.
E interessante notar que as relações iniciais de ambas as isócronas não diferem muito
do valor Sre7/Srgs = 0.71, o que sugere a
formação dos magmas granfticos a partir do
material do próprio cinturão orogénico, ou seja
sedimentos aos quais adicionou-se considerável
quantidade de material vulcãnico, separado do
manto superior durante os primeiros estágios
da evolução da unidade. Ao mesmo tempo, tal
valor indica que os granitos nã:o se originaram
por pal~ingênese do material que constitufa a
infra-estrutura do cinturão orogénico.
Cabe assinalar ainda que os dados deste
trabalho, em sua essência, confirmam e acrescentam importantes pormenores ao esquema
para a evolução do Grupo Agungui já imaginado por Cordani e Bittencr~urt (1967) e por
Hasui e Hama (1972), com base em determinaçães pelo método K-Ar. Fela natureza das
análises, executadas pelo método Rb-Sr em
rocha total, os dados aqui apresentados são os
que possuem o maior valor interpretativo do
conjunto atualmente disponível sôbre o Grupo
Açungui, pois referem-se a eventos geológicos
importantes e definidos, em que ocorreu formação de rochas magmáticas.
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LOCALIZAÇAO DAS AMOSTRAS ANALISADAS

UC-Cant-1

Adamellito porfiróide
Maciço Cantareira
Serra da Gantareira, Município
de São Paulo, SP.

AM-PE-1

Turmalina granito —Pequeno
<stock» intrusivo em xistos
Pedreira Peccicacco» — Perús,
Município de São Paulo, SP.
Col.: A, J. Melfi

ITU-1

Granito — Macicco de Itu
8 Km E. de Itu, na estrada para
Cabreuva — Município de Itu,
SP,
Col.: A. J. Melfi

GB-54

Granito —Maciço do Guaraú
Rodovia 'Sãa Paulo —Curitiba,
Km 283 —Município de Jacupiranga, SP.
Col.: U. G. Gordani

Col.: U. G. Gordani

b

RE-3/1607 A Granodiorito porfiró'de —
Maciço Cantareira
Serra da Cantareira — Município de São Paulo, SP.
Col.: R. Ellert

JMC-3

Gnaisse adamellítico turmalinífero —Maciço de Aracaré
Est. Aracaré - Itaquaquecetuba Município de São Paulo, SP.

~

Col.; J. M. C. Coutinho

JMC-7

JMC-8

AM_1 a

JB-1

Adamellito porfiróide — Maciço
de Mauá
Estrada da Pedreira, Mauá —
Município de São Paulo, SP.
Col.: J. M. C. Coutinho

Gnaisse adamellítico —Maciço
de Itaquera
Pedreira da E.F.C.B. —Itaquera
— Município de 'São Paulo, SP.
Col.: J. M. C. Coutinho

Granito gnáissico, embasamento
do Grupo Tubarão
Estação warlos Gomes — Município de Campinas, SP.
Col.: I. Bittencourt

Granito — Maciço de São
Francisco
Estrada velha Sorocaba-Piedade,
a cërca de 12 Km de Sorocaba,
SP.
Col. : J. Bettencourt

PG--3

Granodiorito gná~issico —Maciço
da Graciosa
Túnel Capivari — Cachoeira -Município de Antonina, Pr.
Col.: B. Minioli

A-294 B

Granito —Maciço da Graciosa
Bl000 encontrado no rio Cacatu,
N. de Antonina, Pr.
Col.: U. G. Gordani

A-469

Granito — Região de contato
do Maciço da Graciosa
Proximidade do rio Cacatu, N.
de Antonina, Pr.

MO-159

Granito — Maciço Anhangava
Cérca de 1 Km de Piraquara, Pr.
Col.: U. G. Cordani

MO-257

Biotita Granito — Região de
contato do Maciço do Marumby
com migmatitos
Cérca de 1 Km W da Estação
de Engenheiro Lange, Município
de Morretes, Pr.
Col.: U. G. Gordani
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ESTUDO DOS ELEMENTOS-TRAÇOS E
ACESSóRIOS DAS GALENAS DO VALE
DA RIBEIRA (SP)
Por
J. CASSEDANNE ü)

A B S T R A C T

~

The present work shows that the trace-elements
distribution is not related to the intrusive granites and metamorphism.
The copper distribution has been controlled by
sedimentary processes which involve the presence of Mg0 and Si02.
Other elements show a strip pattern distribution nearly SW-NE which possibly reflects a
parallel zoning to an old coast line.
Tectonic processes have later promoted remobilization of dart of these elements and further
delyosition along an NW-SE axis perpendicular
to all mineralization trends.

1 — INTROIIUÇAO

w

Além de T. Knecht (1929) que correlacionou as mineralizações plumbozincíferas encaixadas no Grupo Açungui com os veios de diabásio que o atravessam, todos os demais autores
que estudaram o distrito metalífero do .Vale da
Ribeira, até êstes últimos anos, concordam em
dar uma origem magmática a estas mineralizações (M. Rêgo — 1933, G. M. de Oliveira —
1937, A. Barbosa & al. — 1946, A. F. Barbosa
— 1955 & 1956, entre outros).

Cassedanne & M. Lasserre (1969, 1970 & no
prelo), eliminam completamente a possibilidade
de uma filiação das mineralizações a partir dos
granitos intrusivos. Só a ucorréncia de Itapirapuã deu uma idade diferente das demais.
Em face de uma parte desses resultados,
G. C. Melcher (1968) procurou no Vale da Ribeira enes regiões adjacentes, uma fonte supridora possível de minério singenético. 200 rochas de tipos variados foram analisadas, porém,
nenhuma deu um teor ultrapassando o clark
geralmente admitido para o chumbo e o zinco.
Algumas vezes mesmo os teores obtidos foram
inferiores a êste.
Apesar disto, o autor acima citado, aproveitando outros argumentos, manteve a sua hipótese relativa à origem das jazidas.
MAPA ~ALEOGEOGRAFICO CAS FORMACOES CARBONATiCAS
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As jazidas cambro-silurianas, para E. de
Oliveira (1925), seriam assim hidrotermais
epigenéticas e posteriores ao metamorfismo do
Grupo Açungui e a sua fase tectônica principal
(intrusão dos granitos Pirituba).
Porém, as observações de campo demonstram que não existe nenhuma relação estreita
entre os granitos e as mineralizações do Vale
da Ribeira.
As datações recentes das jazidas, pelo método dos isotópos do chumbo, tanto por E. C.
Damasceno (1966 & 1967) como por J.
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nossa disposição uma

série de

análises de galena provenientes do Vale da
Ribeira, retomamos o problema com a finali(1)
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dade de tentar de resolvê-lo, com o estudo dos
elementos em traços na galena.
No presente trabalho nos propomos relatar os resultados obtidos e as conclusões alcançadas.
Por razões que em seguida explicaremos,
iniciaremos por um breve estudo das rochas
encaixando as mineralizações.
2 —ESTUDO DAS ROCHAS ENCAIXANDO
AS MINERALIZAÇõES
Lembramos que a grande maioria das mineralizações plumbozincíferas do Grupo Açungui são encaixadas em formações carbonáticas.
As conclusões alcançadas durante o estudo
petrográfico detalhado daquelas são:
— as mineralizações localizam-se geralmente em calcários, em doiomitos silicosos ou
nos termos de transiçâo entre êstes dois golos,
sem uma determinada preferência.
— a repartição espacial das ocorrências de
chumba e zinco não sofre nenhuma influ.ncia
da paleogeografia.
risses resultados já foram parcialmente
publicados (J. Cassedanne & Z. F. de Mello
-- 1974). É possível complementá-los atualmente a partir de todas as análises químicas
que dispomos (Cf. J. Cassedanne & Z. F. de
Mello — em preparação), particularmente para
o Vale da Ribeira.
O transporte dos teores em Mg0 sôbre um
mapa mostra que, num fundo geralmente inferior a 5% se destacam duas zonas ricas (Vide
o esbôço em anexo). A primeira, amais importante, corresponde ao grupo de ocorrências
conhecido sob o nome de Mina do Rocha. A
segunda é representada por algumas análises
dispersas entre a Aberta do Leão e Espírito
Santo. Nenhuma relação com as estruturas
atuais ou os granitos intrusivos pode ser posta
em evidência.
Igualmente, o transporte dos teores em
Si02 no mesmo mapa permite põr em evidência,
num fundo muito pouco silicoso, duas zonas
mais ricas. A primeira se estende das pesquisas
do Rocha até ãs de Furquia, ande quartzo e
feldspatos detrfticos são abundantes, e passa ao
Norte entre as ocorrências de Bon Ruque e de
Bueno. Os teores são sempre superiores a 10%
SiOz. A segunda corresponde a uma série de
Ilhotas isoladas onde, com exceção de Jagua-

tirita, os teores são da ordem de 8 a 9% de
Si02.
Essas diversas ocorrências alinham-se
sôbre um arco de círculo muito aberto subeoncordante com as direções regionais, ao inverso
da primeira zona, muito oblíqua sôbre as
mesmas.
Em função dos dados precedentes e dos
estudos de S. Petri & K. Ruguio (1969), de
J. J. Bigarella & al. (1867) e de F. F. M.
de Almeida (1957) é possível tentara reconstituição paleogeográfica seguinte, do ambiente
de sedimentação das formações carbonáticas do
Vale da Ribeira: entre duas bacias, uma limitada pelo continente ao NW e a outra se
afundando em direção do oceano atual, uma
nana alta ou uma ruga do fundo, em arco de
circulo, funcionou como armadilha para o
quartzo e os feldspatos detríticos trazidos pelos
rios do velho continente e espalhados por correntes locais. De outro lado os teores elevado
em Mg0 provavelmente são devidos a uma dolomitização penecontemporãnea da sedimentação, sob um clima quente, duma faixa quase
emersa, do arco precedente.
Anotaremos, para apoiar essa hipótese, que
os calcários pseudoolfticos e as estruturas de
algas, encontrados localmente, documentam um
amb?ente de mar raso elocalizam-se unicamente perto do alto-fundo precedente. Bste fica
aproximadamente paralelo ao litoral definido
por S. Fetri & al. (op. cit.).

~

3 —ESTUDO DOwS ELEMENTOS EM
TRAQOS
Foi essencialmente efetuado a partir de
análises industriais e espectrográficas de galena, único mineral do qual foi feita uma série
de determinaç5es suficientes para tentar uma
interpretação regional que se restringirá ao
Vale da Ribeira até a mina de Braço da Pescaria ao NE.
Os resultados obtidos (Vide tabelas I &
II) foram plotados sôbre vários mapas do Vale
da Ribeira e as curvas de isateores traçadas
(Vide os esbôços).
Estudaremos sucintamente cada um déles
referente aos elementos dosados. Cada série
de análises, conduzida por métodos diferentes e
sôbre quantidades não comparáveis (500 g grosseiramente separados de um lado e alguns
gramas catados abaixo de ume, lupa binocular
r_o outro) será objeto de alguns comentários.
A fim de homogeneizar os dados, no caso,
das análises industriais, -todos os teores obtidos

w

~

~

n

J. CASSEDANNE —Estudo dos Elementos-Traços e Acessórios das Galenas do. . .
foram recalculados como se referindo ã galena
pura (86,8% Pb), quer dizer, abstração feita
das impurezas.
Os resultados _obtidos são os seguintes, por
elementos.

A
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de Lageado em particular), com algumas irregularidade ao Sul dó Ribeirão do Rocìia.
Quanta as análises espectrográficas, acusam
só uma zona rica nas pesquisas do Ribeirão
da Rocha e pontos isolados em Pinheiros e, em
Furquia.

Prata
Estanho
As análises industriais mostram um acréscimo progressivo do teor em prata em direção
SE , e Sul, ã partir do Norte, oom um golfo
excepcionalmente rico, de direção NW-SE, c~xjo
eixo corresponde as ocorrências de Pinheiros e
Lageado s.s.
As análises espectrográficas confirmam o
golfo precedente. e põem em evidência uma outra
zona rica Zle eixo NNE-SSW na região das pesquisas do Rocha. Esta é fortemente oblíqua
sbbre aquela de Lageado.
Ouro
E sempre em quantidade desprezível na
galena, como o ,germãnio; o cromo, o itérbio, o
escãndio, o étrio, o cwbalto, o vaná,dio, . o molibdénio, o gálio, o boro e ,o berílio.
Zinco

•

As análises industriais mostram um enriquecimento do Norte para o Sul, com um golfo
incluindo
uma
zona excepcionalmente rica
(mais de~4%) com centro no eixo Pinheiros-Furnas.
Ferro
As análises industriais dão um mapa de
isoteores lembrando fortemente o do zinco.
Cobre
As análises industriaìs põem em evidência
três pequenas zonas ricas com mais de 0,5%
Cu, ao Sul do Ribeirão do Rocha, em Lageado
s.s. e no Morro do Chumbo.
As anál?ses espectrográficas permitem
ainda extend'ér a primeira zona do Río Ribeira
ao Norte,, até o Ribeirâo Grande no Leste.
Bismuto

~
As análises industrìais mostram uma diminuição de teor do Norte para o Sui (região

As análises industriais mostram um enriquecimento do Norte' para o Sul com um golfo
excepcionalmente rico seguindo o eixo Furnas
— Casa Velha.
As análises espectrográficas confirmam
Lste enriquecimento com curvas onduladas ao
SW.
Manganê5
As .análises espectrográficas mostram uma
diminuição do teor do Norte para o Sul e para
o SE, com um golfo sbbre o eixo Pinheìros —
Lageado. Ao SW as curvas torcem-se para
NW.
Cádmio
Fatos análogos aos precedentes observamse• para êste elemento: Entretanto, as curvas
ao SW tomam uma direção submeridiana.
Estrbncio
As análises espectrográficas mostram uma
diminuição dos teores do Norte para o Sul e
para o SE, como sempre um golfo sóbre ~o eixo
Pinheiros'— Serra dos Motas.
Bário
Os resultados obtidos lembram os do estrbncio.
Arsênio
Os teores aumentam do ,Norte para o Sul
com, no eixo precedentemente assinalado, uma
zona excepcionalmente rica entre Pinheiros e
Furnas e um ponto análogo em Bassetti (Pesquisas do Rocha) .
Em resumo: as descrições precedentes permitem concluir que há um aumento dos teores
do Norte para o Sul e para o SE dos elementos
seguìntes: Sb; As, Sn, Fe, Zn e Ag.
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MAPAS DE ISOTEORES DOS ELEMENTOS ACESSORIOS
E EM TRAÇOS NAS GALENAS DO VALE DA RIBEIRA
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Os elementos seguintes, ao contrário, mostram um comportamento inverso: Ba, Sr, Cd,
Mn e Bi .
O cobre é independente.
4 --- CONCLUSÕES

ZINCO -Análises industriais

A priori, a repartição dos elementos em
traços poderia ser sòmente devido:
— a influëncia das intrusões graníticas, numa
hipótese genética magmatista.
- - ao metamorfismo que atingiu a região e
que cresce do NW para o SE (A. J. Melfi
& al. — 1965), remobilizando elementos em
traços nos metassedimentos,

BISMUTO -Análises

— ao antigo ambiente
paleogeográfico que
condicionou a deposição das formações carbonáticas, numa hipótese genética sedimentarista,

industriois

— a tectònica
facilitando a circulação dos
fluídos em qualquer hipótese.
Muitos dados nos faltam relacionados com
o comportamento dos oligo-elementos nos sulfetos, porém segundo a compilação de M. Fleischer (1955) observa-se que a quantidade de Sb,
Ag e Bi contida nas galenas cresce como aumento de temperatura de formação das jazidas,
ao inverso do arsënio. O cádmio é indiferente
ã temperatura.

CADMIO -Análises espectrográficas

•m

p.p,m,

4 — 1 — Em relação as intrusões graníticas
O estudo da repartiS~o dos elementos-traços das galenas demonstra indiscutivelmente
que não existe nenhuma ligação espacial entre
ëles e os granitos intrusivos.
Isso confirma as idéias emitidas por G. C.
Melcher (op. cit.) e contradiz completamente
uma possível origem magmática das mineralizações.

ANTIMONIO -Análises industriais

4 -- 2 — Em relação ao metamorfismo
O grau do metamorfismo cresce em direção
SE. ~ nesta direção que deveriam se encontrar os teores máximo dos elementos típicos das
galenas de alta temperatura.
Observa-se uma excelente coincidëncia com
essa hipótese para a prata e o antimõni4.

J.C.

Ao

o arsénio comporta-se anormalmente
variando em sentido inverso do que era de se
esperar. A mesma coisa acontece com o bismuto.
Desses resultados pode-se concluir que o
metamorfismo que afetou a Série Açungui não

contrário,
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têm ligação com a repartição atual dos elementos em traços nas galenas.
4 — 3 — Em relação a paleogeografia
Convëm estudar separadamente o cobre e
os outros elementos, o primeiro apresentando
uma repartição aberrante em
relação aos
outros.
Porém, se se confrontar o esbôço paleogeodas zonas ricas em
gráfico de distribuição
quartzo (e acessoriamente em feldspato) detriticos, e das dolomíticas, com a repartição do
cobre, observa-se uma concordãncia notável no
Oeste do Ribeirão Grande e na zona de Lageado. Só o Morro do Chumbo situa-se nas
vizinhanças imediatas do arco detrítico-dolomítico precedentemente definido.
Parece assim que a repartição do cobre no
Vale da Ribeira é estreitamente regida por fenõmenos sedimentológicos.

grosseiramente NW-SE ou NS, não pode ser
relacionado simplesmente a um afastamento
mais ou menos importante do litoral pois existe
quase sempre, nos mapas de isoteores, um eixo
de direção NW-SE.
Z±sste, com teores mais fortes ou mais fracos que os vizinhos, passa pelas ocorrências de
Pinheiros — Furnas e Lageado — Serra dos
Motas e pleitea a favor de uma influëncia tectónica na repartição local das elementos em
traços.

..

Nota-se que esta direção é a mesma que
a do Rio Betari, vizinho, paralelo a um longo
dique de diabásio.
~
É lógico pensar que éste aproveitou uma
zona fraca da crosta, correspondendo, talvez,
a uma velha direção estrutural privilegiada.
Esta zona desenvolveu depois um papel importante durante a «mise en place» definitiva das
mineralizações filonianas e de seus elementos-traços.

Quanto aos outros elementos-traços, faltam
dados quanto ã repartição em relação ã um
Convém só salientar que a
possível litoral.
distribuição não tém relação como um possível
gradiente de temperatura. E possível, assim, levantar a hipótese que a localização dos elementos-traços, em faixas grosseiramente NW-SE reflete, talvez, uma zonação paralela ao
antigo litoral.
4 — 4 — Em relação à tectônica
Convém salientar que o aumento ou a diminuição dos teores, segundo uma direção geral

CONCLUSAO
A repartição do cobre nas galenas do Vale
da Ribeira é a única simplesmente condicionada pela paleogeografia. Todos os outros elementos, primitivamente depositados em faixas
subparalelas ao antigo litoral, sofreram localmente uma remobilização parcial e uma depooição posterior condicionada por uma direção
estrutural NW-SE, particularmente nítida na
região da Lageado e ortogonal à maioria dos
filões mineralizados.

•
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GEOLOGIA DO LESTE PARANAENSE
Por
REINHARIYP A. FRJCK cl), ONILDO~ J. MARINZ cl>, ELIMAR TREIN (z>
e ARS~7NI0 MURATORI c2)
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ABS

1 RA~CT

The eastern part of the State of Paraná, Sóuthern Brazil, is essentially composed of pre-Devonían rocks, which underlie unconformably the sedimentary rocks of the. Paraná Basin towards the
west.
A large portion of these rocks belong to
the Brazilian Cycle, developed during the Upper
Precambrian and Eopalaeozoic.

~

i

~

the
Crystalline
The oldest rocks constitute
Complex, probably 1.300-2.300 m.y. old, which represents the ancient
basement of the Brazilides
structures. It comprises mainly geeis, migmatite,
charnockité, with
snatectic granite,
amphibolite,
some quartzite and meta-ultramafite, striking ENEWSW.
The metamorphic facies is typically amphibolite, but rocks of the granulite fades occur;
retrometamorphosed rocks appear in some localities. Several intrusive bodies of alkaline granite
their
isotopic age is about
have been mapped;
600 m.y.
The following sequence comprises the quartzite,
micaschist,
ertho - an3
parafineis of the Setuva
kormation, Its stratigraphic and tectonic position
is not well know, but geologic evidence indicates
that this sequence is younger than the Crystalline
Complex and older than the Upper Precambrian
Açungui
Group.
The Setuva Formation strikes
NE-SW, and was- metamorphosed
at the higher
grades of the greenschiat facíes.
The anqui - to epimetamorphic metasediments of
the Açungui Group overly unconformabiy both the
Crystalline
Complex and the Setuva Formation.
The Açunguí Group is the orogenetic preinversion
sequence of the Brazilian, during Cycle which a
partial remobilization of the older basement rocks
apparently occured. This explains similar isotopic
ages, in spite of the rémarkable
metamorphic
discordance.
Four formations are distinguished
within the Group, all of them showing
folded
structures with NE-SW orientation:
The Capiru
Formation comprises interfingering metadolomite
and quartzite in the lower portion while phyliites
predominate in the upper portion; the Itaiacoca
Formation, probably with the same age of the Capiru Formation —but far apart from in —includes
metadolomite, quartzite, meta-arkõse, phyllite and
metabasite; the Votuverava Formation, which may
be heterotropic of the .Capiru .Formation, ís composed of phyllite, metámorphosed argillaceous apd

slltic ritmites, metalimestone, quartzite and metaconglomerate; the Aqua Clara Formation comprises
calciferous phyllite and schist, limestone and quatzite, and apparently overlies unconformably the
Votuverava Formation. Granitic stocks and batholiths have been intruded in the Itaiacoca, Votuverava an3 Agua Clara formations.
The granites
show granular or porphyroid texture, ande are oP
sub-alkaliné to talc-alkaline type.
Some of them
have been dated by isotopic methods and indicate
an age of about 600 m.y.
The poet-orogenic phase of the Brazilian Cycle
ís represented by molassic formations, e.g. Castro
Group, Camarinha, Guaratubinha and Iapó formations, which. were deposited ín restricted tectonic
basins. Acid and hybrid volcanic activity occurred
contemporaneously to the sedimentation. The age
oP the acid volcanism
ranges from 4b0 m.y. to
500 m.y.
All of the above described rocks are cut by
numerous NW-SE diabase, grano-gabbro and andesite dykes of Jurassic-cretaceous age, as well as
by sub-volcanic alkaline bodies, 70-110 m.y. old.
'After the Cretaceous, taphrogenic movements
ruled the development of the Serra do Mar, the
distribution of the hydrography, as well as modérn
gliptogenesis. The deposition of clastic sediments
in small intermountain basins, like the Curitiba
and Rio Iapó basins, is also related to these
movements. Continental
deposits occur in the
coastal plain also, and are covered by marine and
bay deposits.

INTRODUçAO
Na porção leste do Estado do Paraná,
compreendida entre a sinéclise do Paraná e o
Oceano Atlântico, e limitada a norte e a sul,
respectivamente pelos Estados de Sâo Paulo e
Santa Catarina, ocorrem diversas següéncias de
rochas de idade pré-devoniana. As feições geológicas mais notáveis dessa área de aproxima-

(1)

Universidade de Brasília.

(2)

Universidade Federal do Paraná.
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dormente 27.000 Km'= são apresentadas em
mapa de escala 1:500.000 anexo, resultante da
redução e compilação das folhas geológicas de
escala 1:5'6.000 e 1:7~O.00ü publicadas pela
Comissão da Carta Geológica do Paraná, que,
com a participação dos autores, cartografou a
região entre 1964 e 1970. As sínteses preliminares dos trabalhos de mapeamento geológico
furam apresentadas em 1967 (Bigarella, Salamuni ePinto, ed. — «Geologia do pré-devoniaro e intrusivas subseqüentes da porção oriental do Estado do Paraná»), enquanto, em 1969,
Fuck et al, publicaram o mapa geológico
1:500.000 da porção sul da área ora em
discussão.
A área estudada compreende três divisões
paisagísticas bem definidas e inteiramente diversas entre si: o litoral, a serra do Mar e o
primeiro planalto. O litoral, com uma largura

~
YM. Re~iM

média de 20 Km é uma estreita faixa montanhosa afundada por falhamentos. As cadeias
de elevações e os morros isolados são instituídos por gnaisses, granitos, xistos e quartzitos,
limitados para o lado do mar por sedimentos
recentes, sobretudo depósitos arenosos que
constituem relativamente extensas planicies litoráneas.
A serra do Mar, além de ser o degrau que
separa o litoral do planalto do interior, constitui uma serra marginal «b» e «m» marcada,
elevando-se até 1.000 m sóbre o nível geral
do primeiro planalto. F"oi esculpida em gnaisses, migmatitAs e granitos, sendo que a éstes
se deve as maiores elevações, tais como o Pico
Paraná (mais de 1.900 m), Cotia, Marumbi e
Anhangava.
O primeiro planalto, ou planalto de Curitiba, é constituído por uma extensa zona de

~
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eversão escavada entre a serra do Mar e a escarpa das rochas sedimentares da Bacia do
Paraná. ~ relativamente plano, exceto em sua
porção norte, onde o reentalhamento provocado
pelo rio Ribeira e seus tributários originou uma
zona montanhosa recente.
No primeiro planalto ocorre uma grande variedade de rochas,
abrangendo desde gnaisses, migmatitos e gra-

^

eitos, até epimetamorfitos, aos quais se associam rochas sedimentares eo-paleozóicas, além
dos sedimentos recentes e pleistocênicos.
As principais unidades geológicas que
ocorrem na região e cuja distribuição está representada no mapa da Fig. 1, são apresentadas no quadro abaixo:

Aluviões, depósitos litorâneos e de baía, depósitos de vertente

Quaternário

Formações Guabirotuba e Alexandra

Pleistoceno

Rochas alcalinas (Tunas, Cêrro Azul)

Cretáceo

Diques de diabásio

Jurássico-Cretáceo

Grupo Itararé

Carbonífero Superior

Formação Ponta Grossa
Formação Furnas

Devoniano Inferior

Formação Iapó
Fcrmaçã.o Guaratubinha
Grupo Castro
Formação Camarinha

1
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Eopaleozóico

Granitos intrusivos
Grupo Açungui (Formações Capiru, Itaiacoca, Votuverava e
Agua Clara)

Pré-Cambriano Superior

Formação Setuva
..
Complexo Cristalino

O COMPLEYO CRISTALINO

^

A porção sudeste do primeiro planalto e
a maior parte da serra do Mar e do litoral são
ocupadas por rochas metamórficas de faties
anfibolítico que pertencem ao chamado Complexo Cristalino. A idade dêsse conjunto é, desde
longa data, objeto de controvérsias. ~Considerado inicialmente como arqueano (Oliveira,

Pré-Cambriano Médio

1927) ; Oliveira e Lsonardos, 1943 ; Maack,
1947, 1953 e 1961), sobre túdo em função da
marcada diferença de grau de metamorfismo
que o caracteriza face aos epimetamorfitos do
Grupo Agungui, foi em anos recentes considerado como pertencente ao mesmo ciclo que
gerou o Açungui, como conseqüência dos dados
obtidos na determinação de idade radiogênicas
K/Ar. Tais determinações, representando ida-
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des mínimas, oscilam em tôrno de 600 m.a.,
tanto para os granitos intrusivos no Açungui
como para gnaisses e migmatitos do Complexo
Cristalino (Cordani e Bittencourt, 1967; Cordani e Kawashita, 1968). Entretanto, a inegável discordãncia metamórfica existente entre
tais gnaisses e os epimetamorfos Agungui, como
também a determinação de idades sensivelmente mais elevadas em anfibólios de rochas básico-ultrabásicas metamorfizadas incluídas nos
gnaisses e migmatitos provenientes não só do
Paraná (Cordani e Kawashita, 1968), como
também de São Paulo (Coutinho, 1968) e de
Santa Catarina (Bartorelli, Minioli e Kawashita, 1968), permitem considerar ésse conjunto
de rochas como pertencentes a um ciclo orogenético mais antigo que o Brasiliano.
O Complexo Cristalino é constituído em
sua maior parte de gnaisses de granulação média egressa, essencialmente feldspáticos (Fuck,
Trein e Marini, 1967). Exibem bandamento
irregular e folheação mais ou menos evidente,
às vêzes apagada ou confusa. Usualmente são
biotita gnaisses ou hornblenda-biotita gnaisses.
Localmente, mostram caráter leptinítico, tal
como pode ser observado ao sul de Curitiba
(Marini, 1967) ou nas vizinhanças de Mandirituba. Esporàdicamente, contém também, granada ou diopsídio. São gèralmente granoblásticos, mas fenoblastos ocelares ou euédricos de
feldspata não são raros, sobretudo ao sul de
Campo Largo, onde megacristais de ortoclásio
chegam a atingir 5 cm de aresta (Marini, 1967;
Trein, 1967).
Já nas áreas de Balsa Nova, Piraquara-Campina Grande do Sul e Morretes predominam rochas que podem inquestionàvelmente
ser classificadas como migmatitos (Fuck, Trein
e Marini, 1967). Distinguem-se por serem caracterìsticamente bandadas e fitadas, devido à
alternãncia de leitos claros e escuros, os primeiros quartzo-feldspáticos com aspecto granítico, aplitico ou pegmatíticos, os escuros compostos essencialmente de andesina, hornblenda,
biotita, quartzo, às vêzes clinopiroxênio e granada. As faixas máficas, consideradas individualmente, são hornblenda gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses, diopsídio gnaisses, diorito
gnaisses e anfibolitos.
Intercaladas concordantemente nos gnaisses e migmatitos, ocorrem lentes de quartzitos
médios a finos de até 4,5 km de comprimento
e 200' m de espessura. Contém quantidades
usualmente baixas de feldspatos, mica e magnetite. Esta última pode comparecer em proporções mais amplas, constituínd4 lentes com-

pactas que foram mineradas em pequena escala
há alguns anos (São José dos Pinhais, Morretes). A presença dêsses quartzitos atesta que
a maior parte do •Complexo Cristalino é formado por paragnaisses. For outro lado são freqüentes intercalações de anfibolitos e rochas
ultrabásicas, estas últimas quase inteiramente
retrometamorfizadas a xistos magnesianos.
Ocorrem na forma de corpos alongados, atingindo até 30 km2 de extensão em superfície. A
maioria dos corpos está localizada na região de
Balsa
Nova-Contenda
e
Morretes-Cacatu
(Fuck, Trein e Marini, 1987), tendo o maior
sido encontrado nas vizinhanças de Piêrr"no
extremo sul do Estado. Os anfibolitos variam
desde hornblenditos pràticamente monominerálicos, até hornblenda-andesina gnaisses, com
quartzo e microclínio abundante. Os ultrabasitos são ora piroxenitos, constituídos de diopsfdio ou diálaga aos quais pode estar ac5ociada
a bronzita (websteritos), ora peridotitos, sobretudo harzburgitos e dunitos. Aparecem porém
raramente e só na forma de relictos em meio
a massas de sepentinitos e xistos magnes_anos
com teores variados de tremolita-actinolita, clorita, talco, carbonato, serpentina, cummingtonita e antofilita. Em Piên, associam-se-lhes
noritos .
Na região de Serra Negra, ao norte da
baía de Paranaguá, ocorrem charnoquitos, constitufdos de andesina antipertitica, hipersténio,
quartzo e diopsídio, além de hornblenda, opacos ebiotita (Basumallick et al, 1969). Ocupam
uma área de 100 kmz e suas relações com os
gnaisses e mimgmatitos não são ainda bem conhecidas, em virtude de os contatos serem ou
por falhas ou estarem encobertos. Entretanto,
lineações encontradas nos charnoquitos são paralelas à direção
NE-SW da folheaçã.o dos
migmatitos. Além disso, há no interior do corpo
charnoquítico ocorrências de camadas de
quartzito e lentes de migmatita.
De uma maneira geral, as rochas do Complexo estão alinhadas no rumo NE-SW até
ENE-WSW, com a folheação geralmente inclinada para NW. Numerosos corpos graníticos são encontrados nessa região. Alguns são
nitidamente discordantes, e, por serem isótropos
são supostos bem mais jovens que as encaixantes. ~ o caso dos granitos Graciosa, Anhangava, Marumbi, serra da Igreja e Morro Redondo, todos de tendência alcalina, apresentando pirnxênios e anfibólios sódicos. Determinações Rb-Sr em rocha total feitas em alguns
dêsses granitos revelaram idade aparente de
540 m.a. (Cordani e Kawashita, 1971). Os
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outros corpos tém limites difusos e indefinidos
e apresentam-se conspicuamente folheados, tratando possìvelmente de granitos de anatexia,
contempor9~neos portanto à m`gmatização regional.
A FORMAÇAO SETUVA
A Formação Setuva foi descrita inicialmfente por Bigarella e Salamuni (1956) , que
a consideraram como basal do Grupo Açungui.
Foi redefinida por Marini, Trein e Fuck
(1967a), e recentemente, foi estudada com
algum detalhe por um dos presentes autores
(Marini, 1570). Os trabalhos de levantamentos
mostraram que a formação ocorre em pelo menos três regiões diferentes: morros da Betara
e da Glória, a oeste de Rio Branco do Sul;
no Morro Setuva, estendendo-se dai a Bocaiúva
do Sul e ã serra da Eocaina; e na região de
Anta Gorda —Ouro Fino, a nordeste de Tunas.
A formação é constitufda essencialmente por
quartzos xístas, quartzites, micaxistos, paragnaisses e metabasitos, com quartzitos ferruginosos subordinados. Estruturalmente as
camadas Setuva estão dispostas em amplos anticlinais mergulhando para SW e planos axiais
verticalizados ou inclinados para NW.
Várias evidéncias permitem separara Formação Setuva do Grupo Açungui, engbobando-a
em ciclo orogenético mais antigo. Essa seqüéncia não contém rochas calcárias, ao contrário
do Açungui onde calcários e dolomitos são típicos. Também é o Setuva caracterizado pela
dominância de metassedimentos grosseiros, com
camadas espéssas de quartzitos, além de quartzo
xistos. Por outro lado, o metamorfismo sofrido
pela formação foi marcadamente mais acentuado
que o que afetou os metassedimentos Açungui.
Ao mesmo tempo, o Setuva demonstra ter sofrido deformações metamórficas mais intensas
que o Açungui, mostrando segregação de lentes de quartzo e quase completa obliteração das
estruturas sedimentares originais. Além disso,
os granitos intrusivos no Açungui são prãticamente isótropos e claramente pós-tectõnicos.
enquanto que o granito que compõe o núcleo do
anticlinal ao norte de Bocaiúva do Sul foi inteiramente deformado e gnaissificado, o que
permite supõ-lo bem mais antigo que os granitos intrusivos no Açungui. Assim, embora,
persistam muitas dúvidas, é possfvel que a
Formação Setuva corresponda a um ciclo tecto-orogénico mais antigo que o Açungui e mais
recente que o que deformou o Complexo Cristalino.
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Deve ser assinalado que há suspeita de que
ainda em outras regiões da área mapeada possam ocorrer rochas eventualmente pertencentes
ã Formação Setuva. Tal parece ser o caso dos
gnaisses e quartzitos aflorantes na chamada
serra das Pedras, entre Castro e Pirai do Sul,
bem como dos gnaisses e xistos encontrados ao
sul da Colõnia Castrolanda e na região da
Serra das Antas, a sudeste de Jaguariafva,
igualmente associados a espéssas camadas de
quartzitos (Fuck, Trein e Marini, 1867) .
Xistos, quartzitos e gnaisses afloram também
na baía dos Pinheiros, a leste de Guaraqueçaba enuma faixa estreita e alongada que se
estende desde a divisa com Santa Catarina, ao
longo dos vales dos rios São João e Cubatãozinho, até o norte da Baia de Paranaguá. Parecem ccupar aí um «rift-valley» muito antigo.
entre dois blocos de migmatitos e granitos de
anatexia (Fuck et al., 1969). E~ca-e rochas, certamente mais jovens que as do Complexo ~C`ristalino que as ladeiam, poderiam também pertencer ao ciclo teto-orogénico do Setuva, caso
éste venha a ser comprovado.
O GRUPO AçUNGUI
O Grupo Açungui ocupa uma extensa área
da porção leste do Paraná, estendendo-se ainda
para o Estado de São Paulo. E constituído
dominantemente por rochas anqui e epimetamórficas, entre as quais guardam um lugar de
destaque os metassedimentos elásticos finos (filitos, metassiltitos), e os de origem química
(metacalcários e metadolomitos), que compõem
a parte mais significativa do grupo. Associamse-lhes quartzitos, calcoxistos, metaconglomerados e metabasitos.
O grupo ocorre em duas faixas NE-SW separadas entre si pelo extenso batolito granítico
de Trés Córregos. A faixa de sudeste, compreende trés formações, cujas interrelaçbes estratigráficas não foram ainda bem estabelecidas: Capiru, Votuverava e Agua Clara (Marini, Trein e Fuck, 1967a).
A Formação Capiru estende-se desde Campo Largo até a divisa com São Paulo, passando por Rio Branco do Sul, Bocaiúva do Sul,
Campinhos e Colónia Marqués de Abrantes. Ao
sul, está em contato com as rochas do Complexo Cristalino, das quais está separada por
intrincado sistema de falhas, predominantemente ENE--WSW (Lopes, 1966). A sudeste
de Rio Branco do Si:l, subdivide-se em dois
ramos que circundam o anticlinal da Formação
Setuva, terminando o mais meridional em sin-
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clinal mergulhante pouco ao norte da représa
do rio Capivari. A sudoeste, a formação desaparece sob os depósitos da Formação Camarinha e soba capa do Arenito Furnas. A
noroeste separa-se da Formação Votuverava
através da falha da lancinha. A Formação
compõe-se em grande parte de camadas engranzadas de metadolomitos (mármores dolomítioos) e quartzitos, as quais, em direção ao
tôpo, dão lugar a filitos com intercalações de
filitos grafitosos e lentes de hematita compacta.
Típico da formação é também a ocorréncia de
estruturas estromatolíticas algáceas, que podem
ocorrer na forma de blxos caóticos em brechas intraformacionais. Segundo Marini (1970).
a FormaçãoCapiru apresenta cêrca de 2.000
m de espessura e os sedimentos originais teriam sido depositados em águas rasas e agitadas
sob a vigéncia de um clima úmido e quente,
caracterizando-se as áreas continentais vizinhas
por um relévo suavizado. Estruturalmente, a
formação caracteriza-se por dobras abertas, geralmente simétricas, com eixos de direção NE-SW e <plunge» suave para NE, às vêzes para
SW. Entretanto, nas áreas com predominância
de filitos, notam-se dobras isoclinais com vergéncia para SE .
A Formação Votuverava ocorre a noroeste
da Fórmação Capiru, da qual está, separada pela
falha transcorrente da Continha. Distribui-se
desde a sudoeste de trás Córregos, onde surge
soba Formação Camarinha e o Arenito Furnas, até o vale do Ribeira, onde adentra o Estado de São Paulo. A Votuverava, designação
devida a Bigarella e Salamuni (1958a), compõe-se dominantemente de metassedimentos
elásticos finos, os quais se caracterizam pela
associação rítmica de metargilitos, metassiltitos
e metarenitos, dispostos em camadas com estratificação gradational bem marcada (Marini,
Treine Fuck, 1967a). Esses ritmitos intercalam camadas de quartzitos e metaconglomerados oligomíticos e polimfticos, além de metabasitos. De grande importãncia na formação, sobretudo pelo seu valor econômico, são as extensas camadas de rxhas calcárias (mármores calcíticos), que geralmente apresentam um
baixo teor em MgO. Distinguem-se dois tipos:
calcarenitos, confinados à porção inferior da
formação, e calcilutitos, característicos da porção superior da mesma, aflorando nas regices
de Rio Ponito, Voturuvu, Avental e Adrºanópolis (Marini, Trein e Fuck, 1967a). As relações estratigráficas da Formação Votuverava
coma Capiru não são ainda bem conhecidas.
Bigarella e Salamuni (1958a) aventam a pre-

sença de discordãncia na região noroeste de
Rio Branco do Sul, mas, a separação é feita
através de falha transcorrente, sendo Votuverava obloco alto. Possivelmente trata-se de
formações heterotrópicas, conforme sugerido
por Petri e Suguio (1969). A espessura da Votuverava abrange
talvez 2.500 m, embora a
avaliação seja precária em face do intenso
amarrotamento sobretudo dos ritmitos. O estilo
tectônico dominante da formação é o de isoclinais com vergéncia para SE, com as camadas
orientadas NE-SW e mergulhos de 70° para
NW. As camadas mais competentes apresentam-se todavia em anticlinais e sinclinais abertas, simétricas ou deitadas. A Formação Votuverava provàvelmente foi depositada em ambiente nerítico, de águas relativamente profundas, como o atestam os ritmitras com matriz
argilosa e os calcilutitos, embora os metaconglomerados e quartzitos indiquem rápidas oscilações verticais do fundo da bacia, possivelmente relacionados ao início dos movimentos
orogenéticos (Marini, 1970). Um fato que merece destaque com relação a essa formação é
a ocorréncia de um verdadeiro rosário de pequenos <stocks» de granitos intrusivos, distribuídos em direção NE-SW, desde a região de
Panelas até a localidade de Cerne, ao norte de
Campo Largo (Fuck, Marini e Trein, 1967a).
A um désses granitos estão relacionadas as mineralizações de Pb da Ribeira.
A Formação Agua Clara (Marini, Trein e
Fuck, 1967a) repousa em aparente discordãncia sôbre a Votuverava. Constituída dominantemente por calcoxistos, com intercalações_. de
pequenas lentes e camadas de calcário, filito e
estende-se a leste de
quartzito, a formação
Itaiacoca até a sudoeste de Cérro Azul, acompanhando a margem sudeste do Granito Três
Córregos. Sua espessura é da ordem de 1.000
m, e suas camadas apresentam direções entre
N 40 E e 70 E, inclinando-se com cêrca de
Aparentemente são também
50° para NW.
dobradas em isoclinais, com vergéncia para SE.
O grau de metamorfismo da formação é levemente mais acentuado que o das formações
Capiru e Votuverava, atingindo a subfácies
quartzo-albita-epidoto-biotita dos xistos verdes.
Essa formação, em sua maior parte composta
por um «flysch» margoso, reflete deposição em
águas rasas, como indicado pela presença de
estratos cruzados e estruturas estromatolíticas
des~ritas por Almeida (1957).
A faixa noroeste do Grupo Açungui estende-se desde a região de Itaiacoca até a serra
das Antas, onde adentra o Estado de São Paulo,
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vindo mais a norte a desaparecer sob os depósitos devonianos, Litològicamente, apresenta
acentuadas semelhanças com a Formação Capiru, uma vez que contém extensas camadas
de mármores dolomíticos. A correlação foi sugerida por Bigarella e Salamuni (1958b) com
base nessa semelhança litológica, bem como na
presença ae estromatólitos algáceos descritos
(1957). Entretanto, tendo em
por Almeida
vista a descontinuidade física, bem como 0
fato de os estromatólitos encontrados nessa
região serem diferentes daqueles encontrados
na ~Capiru, preferimos conservar a designação
proposta por Almeida (1956, 1957) que batizou
os metassedimentos da região de Formação
Itaiacoca, embora ela possa ser contemporãnea
ã Formação Capiru, como anteriormente sugerido (Marini, Trein e Fuck, 1967a). A litologia da Formação Itaiacoca é composta em
grande parte por mármores dolomíticos parcialmente talcificados, acompanhados por estensas camadas de quarzitos, e, em menor proporção, por filitos e matabasitos. Os dolomitos
são semelhantes aos da Formação Capiru, em~ra o teor em insolúveis seja mais elevado.
São bem estratificados, aparecendo estratos planoparalelos ecruzados. São também ricos em
estruturas estromatolíticas devidas a uma alga
que Almeida (1956, 1957) denominou de Collenia Itapevensis. Os quartzitos são estratificados em bancos, sendo comuns estratos cruzados, que denunciam águas rasas e agitadas ao
tempo da deposição. Junto com os quartzitos
puros, ãs vézes friáveis, na região de Abapã-Socavão ocorre espéssa camada de quartzitos
feldspáticos que passam a metarcósios, associados aquartzitos ricos em sericita e muscovita
(Fuck, 1967). Os quartzitos feldspáticos e metarcósios são constituídos de grãos subarredondados de microclfnio, plagioclásio e quartzo,
imersos em matriz de quartzo recristalizado,
feldspato detrftico e sericita e c!orita neoformadas, além de minerais opacos e grãos rolados de zircão. Os filitos são frequentemente
rítmicos, mostrando alternãncia de leitos pelíticos e psamíticos. Outras vézes são puramente
pelíticos, constituídos por sericita e opacos, ou
então grafitosos, como em Abapã. Na porção
sudoeste da formação, apresentam importãncia
relativa, camadas extensas de metabasitos, provàvelmente antigos sills introduzidos nos metassedimentras. Embora a transformação metamórfica tenha sido intensa, com a cristalização
de agregados orientados de actinolita, pistacita,
zoisita, clorita e calcita, nota-se ainda a primitiva textura ígnea e restos de grãos de augita
e labradorita. A Formação Itaiacoca sofreu a
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intrusão do Granito Trés Córregos (Fuck.
(1966), que a alterou metamòrficamente ao
longo do contato, onde, em conseqüéncia, aparecem micaxistos e rochas gnaissificadas.
As relações com as rochas graníticas (Granito Cunhaporanga) que afloram ao longo do
limite noroeste da formaçâo são menos conspícuas (Fuck, 1967). Almeida (1957) supôs
que o granito constituísse o embasamento da
formação. Entretanto, na região de Socavão
e Jaguaricatu foram observados efeitos términos, o que indicaria idade mais jovem para o
Granito Cunhaporanga (F'uck, Marini e Trein,
1967a). Talvez se trate de granito sintectônico, por apresentar freqüentemente indícios de
folheação o que não ocorre com o Granito Trés
Córregos ao sul. Nessa mesma região e estendendo-se para norte, até a serra das Antas,
ocorrem quartzitos, gnaisses e xistos, que, tal
como os da serra das Pedras, entre Castro e
Pirai do Sul, podem pertencer ao ciclo Setuva.
A FORbiAÇAO CAMARINHA
A Formação Camarinha
(Fuck, 1966;
Muratori, 1966), que cobre uma área de cérca
de 30 km= a noroeste de Campo Largo, representa uma seqüéncia tardiorogê~nica de natureza molássica.
Repousa diso~rdantemente sôbre os metassedimentos do Grupo Açungui, e
é constituída sobretudo por siltitos, nos quais
estão intercalados conglomerados polimíticos,
arcósios e argilitos (Muratori, Fuck e Bigarella,
1967). Embora fortemente dobrada, não apresenta evidëncias de metamorfismo. Sua espessura éavaliada em cérca de 1. (10~0~ m. A formação depositou-se em depressões formando
bacias localizadas em área parcialmente cont'nentalizada. O acamamento diadático observável oonspicuamente tanto nos siltitos como
ros conglomerados é resultante da deposição
de correntes de turbidez. A deposição foi rápida tendo em vista o caráter imaturo e pouco
selecionado dos sedimentos, e deve ter se dado
em depressões locais, nos estágios iniciais da
consolidação da geossinclíneo correspondente ao
Açun~zi.
O GRUPO CASTRO
O Grupo Castro, tal como foi redefinido
por Trein e Fuck (1967), ocupa uma extensa
área na porção noroeste da região estudada
São cérca de 1.000 km~ cobertos de rochas vulcãnicas (riolitos e andesitos) e sedimentares,
estendendo-se desde ao sul de Castro até ao
norte de Pirai do Sul, e da serra das Pedras
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até a escarpa do Arenito Furnas. Os contatos
com as rochas mais antigas, tais como o Granito Cunhaporanga e os gnaisses e quartzitos
da serra das Pedras, são dominantemente realizadas através de extensas falhas NE-SW, enquanto a oeste oGrupo érecoberto discordantemente pelos arenitos da Formação Furnas.
do Devoniano Inferior. A idade do grupo é
cambro-ordoviciana, tendo-se as datações radiométricas K/Ar revelado idade entre 450 e
500 m . a . (Trein e Fuck, 1967) , resultado confirmado por determinações recentes pelo método Rb/Sr sôbre rocha total (Cordani, 1971).
O Grupo Castro representa também eventos
geológicos do estádio de transição (Almeida,
1969), correspondente ao fenômeno de consolidação do geossinclfnio no qual se depositou e
metamorfizou o Grupo Açungui. O Grupo Castro é resultado da deposição rápida de sedimentos imaturos em fossas tectõnicas, acompanhada de manifestaçôes de vulcanismo ácido
e intermediário. E provàvelmente mais jovem
que a Formação Camarinha, sendo poiso representante da seqüência molássica da fase intermediária do estádio de transição.
A FORMAÇAO GUARATUBINiIiA
A Formação Guaratubinha, criada por
Fuck, Marini e Trein (1967b), distribuí-se por
sôbre uma área de cêrca de 254 km2, a 35 km
a sudeste de Curitiba, estendo-se em direção
nordeste entre as rodovias BR-277 (CuritibaParanaguá) e BR-468 (Curitiba-Joinville). E
constituaa por rochas vulcânicas de natureza
riolftica, rachas sedimentares (arcósios, siltitos.
argilitos e conglomerados) e vulcanitos andesíticos, que repousam discordantemente sôbre
os gnaisses e granitos do Complexo Cristalino.
O conjunto está perturbado por intenso falhamento, inclinando-se normalmente com mergulhos entre 25 e 40° para SE, não sendo porém
raros estratos verticalizados. Tal como o Grupo
Castro, a Formação Guaratubinha constitui o
registro de eventos tectônicos de transição do
fenômeno de estabilização da orogênese correspondente ao Grupo Açungui, tendo se formado
em fossas tectônicas restritas preenchidas com
sedimentos molássicos e rochas vulcânicas típicas dësses eventos.
A FORMAÇAO IAPB
Descrita inicialmente por Maack (1947) , a
Formação Iapó vem sendo objeto de muitas
controvérsias. Trata-se de depósitos rudáceos
com matriz aceno-sfltico-argilosa, nos quais pre-

dominam os fenoclastos de gnaisses e granitos;
seguido dos de riolitos e quartzito (Salamuni
e Bigarella, 1967). ' Segundo êsses autores,' ésses
sedimentos resultaram da acumulação de detritos de «mud-flow», em contraposição à hipótese de Maack (1947, 1951) e outros autores
que aventaram origem glacial. A formaçãó é
restrita em área, ocorrendo no sopé do Arenito Furnas, a noroeste de Castro, onde apresenta 16 m de espessura. Recentemente, Muratori et al (1970) citam a òcorrência de congbomerados polimíticos sub-horizontais a nordeste de Pirai do Sul, os quais julgam pertencer àFormação Iapó. Almeida (1969) atribui
essa formação à fase final do estádio cie transição da consolidação da geoSsinclinal.
DIQUES DE DIABASIO
Após uma longa sucessão de eventos gliptogênicos que culminaram com o extensivo
aplainamento da região, - Houve a transgressão
marinha do Devoniano Inferior e Médio, em
conseqüéncia do estabelecimento da sinéclise do
Paraná. A bacia foi sendo preenchida rucessivamente com detritos desde ésse período até
o Cretáceo. Há evidências estratigráficas de
eventos teçtôriicos qüe refòrmaram o assoalho
da bacia. Um elemento positivo désses dobramentos de fundo é o chamado arco de Ponta
Grossa, cujo inicio aparentemente remonta ao
Carbonífero Superior. As numeròsas fendas de
rumo NW-SE provocadas pela ruptura ao longo
do eixo do arqueamento foram preenchidas por
diques básicos, datados por Amaral et al (1966 )
como sendo jurássico-cretáceos. A maiòr concentração de diques ocorre na região éntré a
Baía de Paranaguá e os vales dos rios Iapó e
Tibagi. Os diques apresentam em média 20 a
50 m de possança, podendo atingir até 300 m.
São de granulação muito fina até media, dominando os de natureza diabásica, tendo sido
ainda encontrados diques de andesito pórfiro
e granogabro (Marini, Trein e Fuck, 1967b).
O MAGiMATISMO ALCALINO
Diversos focos de magmatismo alcalino fo-:
ram registrados no primeiro planalto paranaense, sobretudo na região de Tunas-Cêrro Azul
(Trein, Marini e Fuck, 1967). O maior maciço
é o de Tunas, com cê~rca de 25 kmz, constitufdo
de sienítos, desde quartzo sienitos até nefelina
cienitos e foiaitos, e, secundàriamente, gabros
de filiação alcalina. Gabros alcalinos ocorrem
também em José Fernandes, aio sul de Adria-
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nópolis. Fonólitos foram encontrados em diversos corpos pequenos, aproximadamente circulares, em vários locais, sobretudo a nordeste
de Cêrro Azul, na região de Mato Preto. Conforme Cordani e Hasui (1968), o maciço de
Tunas tem cérea de 110 m.a. enquanto os fonólitos .foram datados em aproximadamente
70 m.a. pelo méto3o K/Ar.
DEPÕSITOS PLEISTOCENICOS E
E RECENTES
Durante o Peistoceno houve o estabelecimento de bacias locais, preench?das com sedi-
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mentos detrfticos carreados por enxurradas sob
a vigência de climas semiáridos. Resultaram
formações espêssas de até 70 m, constitu°das de
siltitos e depósitos rudáceos que ocorrem na
região de Castro, na Bacia de Curitiba e em
Alexandra, próximo a Paranaguá.
Os depósitos atuais incluem sedimentação
de aluviões nas calhas dos principais rios, sedimentos finos nas proximidades das baias de
Paranaguá e Guaratuba, areias na planície litorânea, bem como depósitos de vertente, sobre=
tudo na serra do Mar e na regiãõ' montanhosa
litorânea.
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OBSERVAÇÕES SÔBRE A CITOLOGIA; E SUBDIVISAO DO «GRUPO SETUVA» NO ESTADO DO
PARANá; COM SUGESTÕES A TECTÔNICA
GERAL DO «GEOSSINCLfNIO AÇUNGUI» (~ )
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Detailed petrographic study of a section through
the "Setuva anticlinal" in the core of the Açungui
Geosynclinal of late pre-Cambrian age, ín eastern
Paraná (Brazil) lead to the conclusion that only
for the upper part of the Setuva Group the original name can be maintained, This part may be
the basal formation of the Açungui Group. It is
monephasically
metamorphic in the
greenschist
facies.
The gnaisses of the core of the anticlinal, hitherto believed to be in migmatitic contact
with the achists óf the upper part belong to the
basement of the Açungui.
Their upper part is
composed by twofold
metamorphic paragnaisses
with an old static contact metamorphism and a
yaunger reworking in the greenschist facies under
strong deformation. The lower gnaisses are strongly blastomylonitic granodiorites with or without
microcline phenocrysts.
The epizonal deformation
and retrograde recrystallization is the same as the
propressíve regional metamorphism of the schists.
The granite crystallization and the acompagnying
contact
metamorphism are of pré-Açungui age.
For the gnaisses is introduced provisionally the
name "Pre-Setuva Group",
The Açungui Group has been subdivided in
differents formations:
Capiru — Votuverava —
Agua Clara, believe3 to constitute a stratigraphic
sequence.
There are however doubts about this
concept as the median formation, the Votuverava,
overlies with a great disconformity crystalline rocks
very silimar to the pre-Setuva-gnaisses
without
any trace of the Capiru Formation. It is concluded
that Capiru and Votuverava are not members of
consecutive age of one stratigraphic sequence but
only different
lithofacies of the same Formation.
Their tectonic contact and the same direction of
the vergence to the southeast may support the
new hypothesis. The third formation, Agua Clara,
also separated from the Votuverava by a system
of faults, may have an analogous position. Thus
only the Capiru belt is considerad autocthonous,
whereas the Votuverava and Agua Clara belts may
be tectonic "nappes". For the explanation of this
stucture the gliding theory of van Bemmelen is

preferred, as it explains simultaneously the strong
uplifting of the crystalline coastal zone and the
southeast vergenece of the Açungui.

O bêrmo «Setuva» na sua evolução

a)
histórica

A

«Formação

Setuva»

Bigarella & Salamuni

foi

criada

(1956, p. 318)

por
como

membro basal da «Série Açungui», constituindo o núcleo de um grande anticlinal e
composto por dois elementos litolõgicos: seri_
cita-quartizitos e filhos como andar superior,
e, como parte central do anticliral, granitopórfiro intrusivo nesses sedimentos e com auréola de contato. A mesma definição encon_
tra-se em Bigareila &
7-9).

Num mapa sem

Salamuni (1958, p.
texto

(Bigarella &

sudoeste do anticlinal é representada, dividida em dois anda_
res «sericita-filhos» e quartzitos como andar

Salamuni, 1959) aparte

superiora

«gnaisses» como inferior. Com a

convenção de membro superior aparecem os
núcleos de mais dois anticlinais: Um a Norte
de Almirante Tamandaré e um outro a Oeste
de Rio Branco do Sul. O texto desse mapa
foi publicado 8 anos mais tarde (Salaanuni
& Bigarella, 1967). Nele os autóres discutem
(p. 10) só o anticlinal típico, o do Morro de

(•)

(1)

Trabalho executado com ajuda do C.N.Pq, e
da F.A.P.E.S.P.
Fac. de Fil., Ciéncias e Letras de Aio Claro,
cão Marini

SP., com contribuições de Onildo

e Maria Flórida Brochini Rodrigues.
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Setuva, e o anticlinal a Norte de Alm. Tamandaré aparece apenas na fig. 3 (p. 12).
Uma aerofoto (1.c., est. I) mostra a
terminação Sudoeste do anticlinal típico do
«Morro de Setuva». Os autores demonstram
uma discordãncia no contato superior do <Setuva» interpretando_° como disconformidade
estratigráfica (p. 11), baseando-se nos ângulos diferentes de mergulho entre as formações inferiores e superiores. As seções das
fig. 3 e 4 sugerem tal interpretação, mas
a aerofoto da est. I e o mapa geológico
anexo ao texto (o mesmo de Bigarella &
Salamuni, 1959) mostram um fenómeno es_
tranho ao longo do meridiano 46°15': Os
contatos estratigráficos internos da «Formação Capiru», superior à «Setuva» ,são cortados pelo «Setuva». Numa disconformidade
esbratigráfica o contrário deveria acontecer.
Tais observações sugerem um contato tectónico, de deslizamento de uma «nappe» surre.
rior sobre uma unidade inferior. l)
Do ponto de vista litológico os autores
(1.c. p. 10) deram definições parcialmente
diferentes das anteriores, caracterizando 0
andar superior como «rochas epimet'amórficas: filitos, metassiltitos e sericita-quartzitos, sem metassedimentos carbonáticos» e o
centro do anticlinal típico de Setuva como
«migmatitos homogêneos de tipo «augen»,
constituindo provavelmente a fácies de meta..
morfismo mais avançado de ectinitos». Assim
o «granito-pórfiro intrusivo» descrito em
1956-1958 em 1967 é interpretado como pararocha altamente metamorfizada. Os autóres
admitem a insuficiéncia dos afloramentos na
área mapeada, recomendando um estudo
mais detalhado na direção a Nordeste.
Marini et a1. (1967) mantém em linhas
gerais o esquema de Salamuni &Bigarella,
incluindo a «Formação Setuva» no «Grupo
Açungui» como membro basal. Mencionam
quatro ocorréncias do «Setuva» (1.c. p. 58):
O anticlinal nomotfpico de Setuva (fig. 4, p.
60 e est. XIII), um no Morro Betara a Oeste
de Rio Branco do Sul e dois anticlinais a
Nordeste de Tunas (fig. 3B, p. 59). Só 0
primeiro foi aceito na definição originária
de Bigarella & Salamuni; o antigo grande
anticlinal de Bigarella & Salamuni (1959,
mapa) que chegou a.té o Norte de Rio Branco
do Sul foi restrito a um núcleo pequeno, e
o anticlinal a Norte de Alm. Tamandaré
com sua «discordância contra o capiru» (SaIamuni &Bigarella, 1967, p. 13, fig. 4) não

existe mais, sem que esta supressão seja
^rtotìvada no texto. 2) Os dois anticlinais de
`Tunas aparecem pela primeira vez na literatura.
LitologiCamente, os <sericita-filitos» dos
autores anteriores são chamados agora «biotita-xistos» (p. 61), reap. «m~icaxistos inferiores» (p. 53). As microfotos (Fig. 20 e
22 nas est. XIX e XX) justificam esta modificação de nome. Os «gnaisses» são descritos (1.c., p. 58, 59 e 61) como rochas de
metamorfismo progressivo, com porfiToblastes de feldspato entre faixas de máficos;
segundo os autores todos gnaisses origina_
ram-se ã base de rochas metassedimentares
(p. 58). A foto 12 (est. XIV) deixa dúvidas
sobre esta interpretação, pois a forma dos
«olhos» de feldspato não é a de porfiroblastes, mas de fenocristais de um granito, fortemente deformado em estado sólido. T'am_
bém a estrutura da fig. 39 (est. XXIX) parece mais a de um blastomilonito do que a
de um metassedimento com porfiroblastes.
Surgem assim dúvidas sobre o caráter m•igmatftico destes gnaisses. Os autores (1.c.,
p. 54) deixam transparecer a hipótese de que
os gnaisses do «Setuva» sejam equivalentes
aos do «Complexo cristalino» da faixa costeira do Paraná. Nesta idéia foram apoiados
por Cordani (repetidas observações na discussão de conferéncias).
~clt et, al. (1969) dão um eabóço geral
do novo mapa geológico da parte pré-Devoniana do Estado do Paraná, em que também
as ocorréncias de «Setuva» são delienada,s
como «gnaisses» e «micaxistos». O esquema
geral é o mesmo dos autores anteriores. No
mapa um novo anticlinal de «gnaisses» aparece ao Norte do Rio Capivari como núcleo
de um 'anticlinal ao sul do grande sinclinal
de Bocaiuva do Sul. O centro do mesmo anticlinal a S de Rio Branco do Sul, por Brgalella & Salamuni (1959) interpretado como
«Setuva» (ver nota 2) não é separado dos
filitos superiores.
Marini (1970) deu um passo ã frente
na interpretação estra.tigráfiea retirando a
«Formação Setuva» do «Grupo Açungui» e
1) Ver o capitulo final.
2) Vale notar que o mapa

geológico de Bigarella
~ Salamuni (19b9) sugere realmente uma disconformidade estratigráfica neste lugar, pois
ao longo do contato sul do anticlinal os estratos dos sedimentos superiores com calcários
("Capiru") cortam com forte discordância angular os dos sedimentos inferiores .sem calcário

("Setuva").
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restringindo esta última para três formações:
Capi~ru —Votuverava —Agua Clara, sendo
a última já mencionada em Marini et a1.
(1967, p. 55 e 81-83), porém suprimida em
Fuck et a1. (1969, p. 134).

junto como «Votuverava» para o Sudeste. Os
gnaisses do Rio Pombas estão em contato imediato como «Capiru», os ao Nordeste de Tunas
ficam dentro das partes basais do «Votuverava».

Marini et al. (197Q) e Trein et al. (1970 )
não mencionam as subdivisões estratigráficas
em seus mapas geológicos, nos quais só se encontram convenções litológicas e tecionicas. E,
porém, óbvio, que os «xistos» e <gnaisses» dêstes mapas correspondem ao «Setuva». No mapa
de Marini et al. (1970) a extensão do «Setuva»
a Sudoeste do Rio Branco do Sul ~é ainda mais
restrita do que no texto de Marini et al. (1967) ,
pois no último trabalho o metabasito do Rio
Bromadinho (1. c . , p. 63) ainda é descrito como
membro do «Setuva», enquanto no mapa de
Marini et. al. (1970) esta formação só começa a
6 Km a Sudeste dêste metabasito. O mapa de
Trein et al. (1970) mostra parte de um dos anticlinais já mentiºnados por Marini et al. (1967,
p. 59, fig. 3B) com um detalhe interessante:
As estruturas •internas do «Setuva», indicadas
pelos contatos «gnaiss»: quartzito são cortados
discordantemente pelo contato basal dos filitos
[ndicando uma disconformidade estratigráfica,
posteriormente modificada por falhas. Os filitos não pertencem ao ~Capiru, mas ao Votuverava, como mostra a geologia geral do mapa.
13éste modo, falta aqui o Capiru entre «Setuva»
e «Votuverava». Sendo, originàriamente, o «Setuva» definido Domo a lapa do «Capiru», a
aplicação dêste têrmo estratigráfico para rochas cristalinas na lapa do «Votuverava» parece
duvidosa. Talvez trate-se de um cristalino semelhante, mas suficientemente diferente, para
ser separado c3). Realmente os mica,xistos são
muito mais metamórficos, pertencendo a um
nível de metamorfismo regional mais profundo
do que os do «Setuva» na anticlinal típica,
como consta da fig. 22, na est. XX de Marini
et al. (1967), a qual mostra estaurolita e granada, minerais que não se conhecem dos xistos
do «Setuva típica». Também os gnaisses parecem diferentes, pois contém espessas camadas
de quartzitos, os quais não são encontrados na
seção descrita embaixo. Vale notar que também aocorrência do «Setuva» no Rio Pombas
(Marini et al. 1970) possui critérios idênticos
â ao Nordeste de Tunas: Possui composição
«atípica» em comparação à do «Setuva típico»,
fica com contato tectonico na lapa do «Votuperava», mas com vergênoia idêntica, e —isso
parece muito importante —ambas ocorrências
síio ligadas ao sisteata das grandes falhas longitudinais de Rio ,Branco do Sul, empurradas

As interpretações contraditórias encontradas na literatura, referentes à subdivisão litológica do «Setuva», à origem de seus membros
e ao número, extensão e caráter de suas ocorrências, levou a seguir à sugestão de Salamuni
~ Bigarella (1967, p. 10), de executar um estudo detalhado de uma seção completa através
do «Setuva»,. no anticlinal nomotípico, a Nordeste da área levantada por éstes autores e num
lugar, em que aparecem todos membros descritos em bons afloramentos, criando dêste modo
uma «seçã.o de amarração», cujo esquema talvez se aplique em outras. O autor principal
dêste texto visitou esta seção, entre os Km 49
c 62 da Rodovia Bocaiuva do Sul-Tunas, quatro vezes, a primeira vez em companhia de O.
J. Marini, o qual colaborou também no início
do estudo petrográfico. M. F. B. Rodrigues
executou duas análises radiométricas no Centro de Pesquisas Geocronológicas da U. S . P.
O técnico A. C. Bueao de Moraes executou para
êste estudo 50 lâminas delgadas em excelente
qualidade. Reconhecemos com agradecimentos
a colaboração valiosa prestada por estas pessoas. Também agradecemos o apoio recebido
do CNP'q., da F. A. P. E.S. P. e do Instituto
de ecologia da Universidade Federal do Paraná por colocar à nossa disposição transporte,
diárias e microscópios.
Antes de entrar em detalhes descritivos é
necessário dar algumas indicações sóbre a nomenclatura petrográfica usada.
B)

Notas sôbre a nomenclatura de gnaisses é
migmatitas

Uma parte das indicações contraditórias
encontradas na literatura sóbre o «Setuva»
deve-se à introdução da nomenclatura de Jung
& Roques (1952) explicada e definida por Fuck
et al., 1967 (p. 12-25). Citam éstes autores
também Barth (1952, p. 364-367) e dizem que
esta nomenclatura é «aceita pelas escolas francesa eescandinava». Escapou aos autores que
na realidade só uma das Escolas Francesas, a
de Clermont-Ferrand, continua defendendo
esta nomenclatura, que T. F. W. Barth e sna
escola há muitos anos abandonaram um ponto
de vista só temporàriamente aceito (Dietrich,
3) Vero Capítulo F.
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1959) e que nenhum outro geólogo da Escandinávia odefendeu jamais. O assunto foi discutido amplamente em ambiente internacional por
ocasião do XXI Congresso Geológico Internacional (Copenhagen, 1960) num <Symposium
on migmatite nomenclature» (Soerensen et al.
1961). Participaram 90 especialistas em geologia do Cristalino de todos os continentes (1. c . ,
p. 90) e mais de 100 déstes especialistas de
onze paires (l.c., p. 57 e 59) colaboraram já
antes do Congresso na elaboração de uma relação dos térmos usados na literatura de lfngua
Inglesa. Também para os têsmos usados nas
línguas alemã e russa foram com antecedéncia
preparadas tais relações a serem discutidas no
simpósio. As diferenças entre éster trés sistemas mostraram-se insignificantes. Em contraste aberto êste espirito de entendimento internacional entre representantes de três grandes
línguas a «Escola Francesa» (i.e. a de Clermont-Fernand) recusou-se a colaborar neste
simpósio (l.c. p. 55): Não respondeu aos convites para participar do simpósio e a remeter
uma relação dos tãrmos por éle propostos, e
não delegou um representante. Só após o simpósio um geólogo suisso (Wegmann) apresentou uma tal relação a qual, sem ser discutida,
foi anexa ã publicação do Simpósio.
E óbvio que um grupo de geólogos, representando uma minoria pequeníssima dos interessadas, eque ainda foge ao convite de defender seu ponta de vista num conclave internacional, democrãticamente organizado, não deve
ter a ambição a espalhar suas idéias por todo
o mundo, apresentando-as como padrão internacional tanto mais que esta nomenclatura se
choca frontalmente com a usada por todo 0
mundo. Sua introdução num ambiente como 0
brasileiro, onde os geólogos tentam se manter
dentro dos padrões internacionais, inevitàvelmente leva a contradições e confusões.
A diferença. crucial entre a nomenclatura
internacionalmente aceita (Scerensen, et al.,
1961, p. 59-63; Mehnert, 1965, p. 353-357) e
a usada pela escola de ~Clermont-Fernand fica
na definição do térmo «migmatito». Segundo
as leis internacionalmente reconhecidas da
nomenclatura o sentido de um térmo criado
por um autor não pode ser modificado por um
subsegiiente, sem que éste compn~ve que o primeiro cometeu um érro grave na definiçãoch).
Mas a defíníção de «migmatito» por S:~derholm
(1913) é clara e não necessita de modificações: Rochas compostas por duas fases que se
interpenetram ao longo de contatos reoonheciveis no campo: Uma escura que não deixou

de existir em estado cristalino e outra clara
que passou por um estado líquido. Não importa
se a fase líquida foi introduzida de fora (Imbibit'on, Entexis) ou se constituiu no lugar
(Metatexis, Ectexis). De outro lado muitos
«gnaisses fitados» ou «listrados» não são migmatitos, p. ex. quando a alternância de camadas escuras e claras reflete extratos de origem
sedimentar (p. ex. argila e areia ou grauvaca
e arcósio) e se não houve mobilização metatéctica do leucossoma. Só quando há. tal remobilização equando esta leva a um lígiüdo aplítico, a rocha torna-se migmatito. O próprio
térmo «Migma» (do grego: Mistura) implica
na heterogeneidade da rocha, e por isso os
«migmatitos homogéneos» de Jung ~ Roques
constituem um térmo inaceitável. A própria
palavra «migmatíto» exige pela sua origem e
definição originária uma estrutura heterogênea
da rocha. Déste modo só os «migmatitos heterogéneos» de J. & R. merecem a denominação
«migmatito» enquanto éste t$rmo não pode ser
usado para um grupo de metamorfitos que J.
& R. denominam com o térmo absurdo, pois
contraditório em si, de «migmatitos homogéneos». E éste uso indiscriminado do térmo
«migmatito» que leva a tanta confusão. Recomenda-se uma adaptação geral ao uso internacional e restringir o tsrmo «migmatito» ao
tipo heterogéneo, e denominando, Domo todo
mundo faz, as assim chamadas «migmatitos
homogéneos» granitos, granitos híbridos, ortognaisses,
tognaisses,
gnaisses
graníticos,
gnaisses facoidais ou metablásticos etc., evitando assim o perigo de malentendimentos.
C)

I

•

I

Observações no campo na seção entre os
Kms. 49 e 61 da Rodovia Bocaiuva do SulTunas (Rio •Santana)

Seguindo a sugestão de Salamuni & Bigarella (1967, p. 10), de que um estudo na área
para o Nordeste da levantada pelos autores
autores possa trazer novas informações sôbre a
petrogénese do «Setuva», no anticlinal típico,
escolheu-se para tal estudo detalhado a seção
ao longo da antiga Rodovia Curitiba-Apiaf entre os Kms. 49 e 61, contados no sentido Bocaiuva-Tunas, a qual começa nos gnaisses do
4)

•

Assim se manifestaram R. V, Dietrich 6, H. R.
Mehnert (Sõrensen et al., 1967, p. b6) : "The
vigorous use of words is the duty oL every
scientist. Unfortunately, the Petrologist's use
of words. seems to have established him as an
exemplary exception of this rule. Now appears
to bebn an appropriate time to remove us from
this unenviable rále".
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Seção através do Grupo Setuva ao longo da Rodovia Federal
Bocaiuva do Sul —Tunas (Pr. )
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anticlinal e termina no início do Capiru. Esta
seção começa num peneplano pouco ondulado
que termina ao Km 51 (fig. 1), onde inicia-se
uma descida contínua de 4 Km até o Rio Santana (Km 55). Seguem 5 Kms de subida até
o Km 60. Logo depois, perto do Km 61, começa nova descida. O nível baixo de erosão, no
Rio Santana, levou a uma remoção parcial do
espêsso manto de decomposição resultante do
fintem pe cismo trop'rcal, o qual tanto dificulta o
estudo petrográfioo. Assim aparece, ao longo
da Rodovia, um número de afloramentos de
rocha fresca incomum na sua densidade de
pontos de observação. Este fato permite estudar melhor os «gnaisses» até agora mal definidos, eelucidar, dêste modo, a evolução petrogenética do «Setuva» e com isso sua limitação
e subdivisão. O mergulho da laminação é sempre dirigido para o Nordeste, com ângulos que
variam entre 40 e 700.
A estrada corta a direção geral dos planos
<s» dos gnaisses e xistos em ângulos de 40 e
50°. Assim a espessura das diferentes unidades
litológicas aparece na fig. 1 bem maior que na
real, medida perpendicularmente ao «s». Também as curvas da estrada levam a um exagero
das espessuras. Em compensação os ângulos de
mergulho deviam aparecer com valores muito
menores do que os reais, se a escala fósse a
mesma para as distâncias horizontais e verti-

cais. Um aumento da escala vertical permitiu representar, na figura, os mergulhos aproximadamente com seus valores reais mas as
espessuras reais das unidades devem ser ±
1/3 das indicadas na figura.
Nos primeiros kms, de 49 a 52,2, afloram
gnaisses de granulação grosseira, com lentes
escuras entre indivíduos lenticulares de alguns
cros de tamanho. São estas rochas os «migmatitos» de Salamuni & Bigarella (1967, p. 1~0') e
os «gnaisses porfiroblásticos> de Marini et alá.
(1967, p. 61). Ambas interpretações parecem
duvidosas, pois os «olhos» de feldspato são
mais antigo do que a estrutura gnaissica atual.
Isto resulta imediatamente pela comparação
da fig. 12 da est. XIV em Marini ~~t al., (1967)
com as figuras 4 e 5 das est. II e III de Fuck
et al (1967).
A primeira mostra um típico
«gnaisse facoidal» com deformação pós-cristalina dos feldspatos, enquanto as duas últimas
mostram crescimento blástico, pós-cinemático
Temos de notar que as lentes escuras mostram
um brilho sedoso, típico não só para filitos e
micaxistos finos, i.é. rochas de metamorfismo
progressivo fraco, mas também para rochas de
alta cristalinidade que sofreram retrometamorfismo. Em nosso caso êste brilho sedoso deve
aer a consequéncia de tributação mecânica de
biotita (e/ou hornblendas)
que constituíram
primàriamente grãos médios e grosseiros, em
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rochas graníticas porfíricas, sendo depois este
pó recristalizado, parcialmente, para novos
grãos ainda finos. Trata-se pois de um típico
blastomilonito de uma rocha granítica grosseira,
mais ou menoes porfírica. Os autores anteriores, supondo para-origem para as lentes escuras dêstes gnaisses interpretaram talvez o
brilho sedoso dos mafitos como homólogo ao de
filitos ou xistos, originados por metamorfismo
progressivo.
As observações porém indicam
uma gnaissificação destrutiva em níveis de pequena profundidade («epi-orce-gnaisses») .
Nos kms 52,3 até o rio Santana (km 55)
afloram gnaisses leucocráticos de granulação
média a fina, com laminação pouco significativa esem lentes escuras. Aparecem pequenas
placas, orientadas paralelamente, de muscovita,
e faixas de granulação muito fina com aparência de milonitos. Estas rochas são imediatamente reconhecíveis como leuco-granitos médios a finos moderamente deformados por
processos tectônicos, também em pequena profundidade. A sua granulação mais fina e a
pobreza em mafitos sugere sua interpretação
como fácies marginal dos granitos grosseiros.
Na subida, do km 51,1 até 56,4 aflora um
terceiro tipo de gnaisses muito diferentes dos
descritos: côr escura, granulação fina, com películas contínuas ou quase contínuias de biotita de granulaçâo pequena e com estrutura
lenticular fina, às vêzes com microdobras, tudo
indicando origem metassedimentar. A intercalação de camadas pouco espessas de quartzites
confirma esta interpretação. Feldspatos aparecem frequentemente em lentes de 1 a 2 mm
de diâmetro. Para esta parte da seção pode
ser realmente aplicada a interpretação como
rocha parametamórfica, enquanto os gnaisses
ao Sul do rio Santana são certamente de origem plutónica.
Grande número de veios de
cor de rosa ou cinza, de alguns mrns até cros
des espessura, geralmente concordantes com
o «s» dos gnaisses, às vëzes porém com discordância conservada, não permite outra interpretação de que de apófises do granito subjacentes, que foram orientadas subparalelalas ao
«s» regional durante o processo tectônico.
Entre os kms 56,5 e 57,6 aflora uma ca.
mada espessa de quartzitos finos, que se manifesta fortemente na morfologia, constituindo
lombadas altas na sua continuação para Sudeste. Nêle não há mais veios de aplico e granito pegmatítico, e falta a biotita. Parece começar com ële uma sequëncia estratigràficamente diferente.

No resto da seção afloram rochas cujo
aspecto megascópico leva a atribuir a ëles o
nome de «micaxisto fino» ou «filito», conforme
a, granulação maior ou menor das miras, sempre constituindo películas, ± planas, e acompanhando lentes muito achatadas de quartzo.
Feldspatos faltam, como também veios aplíticos.
Camadas e lentes de quartzito são frequentes.
Junto com os quartzitos
basais estes xistos
constituem uma unidade geológica que merece
ser separada dos gnaisses subjacentes. moles já
são muito semelhantes às rochas do «Capirw>,
distinguindo-se delas pelo maior grau de deformação mecânica e de recristalizazção, não
pela própria substância. Elas possuem assim
uma posição intermediária entre «Setuva» e
«Açungui»,
ligando-se ao primeiro pela sua
deformação e estrutura, ao segundo pela sua
composição litológica. Dêste moda não é possível fixar, nesta seção, o contato certo entre
estes xistos e o «Capiru», o qual deve ficar
perto ao km 61. Aliás, já Marini et al., (1967,
p. 571) chamaram este contato de «gradacional». Também a profunda alteração dos xistos,
pelo intemperismo, geralmente impossibilitando
a confecção de lâminas delgadas e a falta de
discordância na orientação do «s» contribuem
para esta incerteza. Não há motivo a considerar o mármore do km 62 da Rodovia (Muratori em Marini et al., 1967, pg. 64), nessas
circunstâncias de um contato impreciso, como
membro integral do «Setuva». Segundo as nossas observações este calcário já fica dentro do
«Capiru», de modo que não há necessidade de
modificar uma das definições básicas doi, «Setuva»: Ausência de rochas carbonáticas.
A seção descrita acha-se contida no perfil
publicado por Moraes Rego &Almeida (1946 ).
Recalculando-se a quilometragem usada pelos
autores, no sentido de Ribeira a Curitiba, no
sentido inverso, usada aqui, observaram os autores granito dos kms 49 a 51 e ao km 52, e
filitos no resto da seção.
O nosso levantamento que indica o contato entre ortognaisses
e para-rochas ao km 55, não confirmou o perfil
desses autores.
D)
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Observações micro-petrográficas na Seção
do Rio Santana

Com a finalidade de melhor definira composição das rochas encontradas e sua evolução
petrográfica foram estudadas 50 lâminas delgadas, a metade
delas pertencentes aos paragnaisses, os quais ofereceram os maiores problemas emuitos afloramentos bons. Os resultados confirmaram as observações megascópicas
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Todas indicações de Kms. referem-se à direção
13ocaiuva do Sul — Tunas da Rodovia Curitiba —
Ribeira.
~

Foto 1 — Micasisto do Setuva com remanescentes
de dobras recumbentes; sem analisador. Km. 57.7.

Foto 2 — Filito do Votuverava, fortemente deformado, sem analisador, perto de Tunas (PR.).

~

Foto 3 —Paragnaisse fino, homogéneo do pré-Setuva; biotita bem orientada, quartzo e plagioclásio
granoblásticos, epidoto em grãos; sem analisador,
Km. 56,3.

Foto 4 —Paragnaisse fino do pré-Setuva com agregados alongados de muscovita (produto de transformação de andaluzita?), Nícois cruzaªos, Km. 56,0.

r

Foto 5 —Paragnaisse fino do pré-Setuva com metablastos deformados de pinica (anteriormente provàvelmente cordierita). Sem analisador, Km. 56,3.
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e as conclusões delas tiradas. Sendo muito detalhes petrográficos de pouco interêsse para a
solução de problema gEológico, damos s5 um
resumo dos resultados mais importantes e reproduzimos algumas microfotos para ilustrar
estruturas típicas. Progredimos na sequência
inversa à usada no campo.
Os micaxistas são essencialmente constituídos por muscovita e quartzo em estrutura lépido (Musc) — granablástica (Qz). Nota-se
a completa recristalização do quartzo após uma
fase de deformação forte, indicada pelas micos;
minerais subordinados são turmalina e hematita. Posição transversal das micos é rara entre os kms 60,2 e â0,0, mas bastante frequente
entre os kms 58,5 e 57,7. Aqui aparecem também clorita (lepidoblástica) e biotita (paralela
ou fortemente inclinada ao «s»). Em muitos
casos estas micos transversais mostram origem
por dobras recumbentes as quais pertencem a
uma fase inicial de deformação sendo depois
esmagadas pelo deslizamento completo ao longo
do nôvo «s», de origem tectonítico (foto 1) .
Em alguns casos dobramento sigmoidal da mica
foi observado. As rochas ficam no limite entre
(«filito» e «micaxistov não chegando, segundo
o tamanho da mica, até a merecer a denominação de micaxistos tfpicos. A paragénese é
idéntica à dos filitos do Capiru e Votuverava,
a deformação e recristalizaçã.o são mais fortes.
Membros muito semelhantes, segundo granulação egrau de deformação, ocorrem também
nas Formações Votuverava (foto 2) e Capiru
(fig. 28 em est. XXIII em Marini et al., 1967).
Os quartzitos possuem a mesma paragênese
mineralógica dos xistos, porém com predominãncia absoluta do quartzo. Este mostra frequentemente forte extinção ondulante em contraste ao quartzo dos xistos. A estrutura é
lepidoblástica ao km 56,5, imediatamente ao
contato com o paragnaisse, e granoblástica no
km 57,1, no centro da lana dos quartzites.
Isto indica um movimento tectõnico aa longo
do contato, primàriamente talvez de caráter de
uma quase-concordãncia estratigráfica.
No km 56,4 começa, com contato nítida e
sem transição, uma rocha totalmente diferente,
bastante escura, de granulação fina e aspecto
gnái~sico, rica em veios mais ou menos concordantes de aplitos finos e bem fresca em
muitos afloramentos. Assim, foi possível estudar um grande número de amostras microscôpicamente ecaracterizar bem este tipo de rocha.
Três minerais encontram-se em tôdas amostras
como componentes principais: quartzo, biotita e
epidoto. A distribuição dêstes minerais é quase

sempre muito homogénea, ni"o havendo filmes
contínuos de mica nem camadas leucocráticas
nítidas (foto 3). Esta estrutura fornece, além
da composição mineralógica diferente, um critério decisivo para separar esta seqüéncia dos
micaxistos. Feldspato nunca falta, porém normalmente émenos frequente do que o quartzo;
com isso a origem metasedimentar é comprovada, pois rochas magmáticas não possuem predominlncia do quartzo sôbre o feldspato, pois
o eutético Fdsp: Qz sempre possui a proporção
inversa. A alta quantia de epidoto deve ter
sido originada a custo de uma elevada quantidade de calcita no sedimento originário, por
reação desta calcita com a substãncia argilosa do sedimento. Assim a rocha mãe deve ter
sido uma calcograuvaca com granulação siltítica. A granulação muito fina impede, geralmente, a determinação do feldspato, pois nos
grãos diminutos não é visível a geminação e
o alto teor em biotita fina impede estudar seus
fndices de refração. Em algumas lãminas (km
56,0) a distribuição do epidoto e quartzo indica uma estratificação, cortada em ãngulo
muito agudo pelos planos de orientação da
biotita. Minerais raros são: sillimanita (feixes
em biotita, muscovita e quartzo; km 55,6), clorita (substituindo a biotita; km 56,2), muscovita em agregados grandes, que devem ser pseudomorfoses (foto 4) para andaluzita (km 56);
muscovita é frequente também no km 55,0-1 e
no km 56,4, i.é., nas partes marginais da
faixa. Manchas claras na massa principal escura, compostas por fino, intercrescimento de
quartzo, plagioclásio e muscovita (km 55,7-8
e 56,3), parecem ser pseudomorfoses para oordierita; êstes fenoblastos mostram fortes sinais
de deformação posterior (foto 5). No km 55,6-7
encontramos uma camada rica em lentes de
quartzo e feldspato, indicando caráter de um
micxxonglomerado deformado. Metablastos de
feldspato encontram-se em abundãncia no km
55;0-1, imediatamente ao contato com os ortognaisses e menos frequentes no centro da
faixa dos paragnaisses (km 55,7 e 56,0) e no
contato cam o quarzito (km 56,4). No último
caso observam-se também metablastos de biotita, fortemente deformados, e o feldspato aqui
é albita; nos kms 55,7 e 56,0 os metablastos
são compostos por uma mistura intima de plagioclásio ácido e epidoto, o que indica um plagioclásio bastante básico como mineral primário. No km 55,0-1, imediatamente ao contato
oom os ortognaisses, a deformação é muito maio
forte do que no resto da faixa, e as rochas merecem em parte o nome de micaxistos. A estru-
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tura é grano-lepidoblástica onde faltam os metablastos, com sinais de forte deformação da
mica. Onde aparecem os metablastos geralmente constituídos por microclina só fracamente geminada, a estrutura é porfiroblástica ou.
em caso de forte deformação, microfacoidal, e
assim muito semelhante à dos ortognaisses (ver
abaixe). Uma fase de deformação posterior ã
formação dos metablastos é evidente (foto 6).
Ela se manifesta também nos veios aplíticos
e pegmatíticos que não faltam em nenhum
afloramento dos paragnaisses, mas são especialmente freqüentes nesta faixa de contatn~. O
microdobramento distes veios é visível já no
afloramento, mas todos veios leucocráticos, em
tôda a extensão da faixa dos paragnaisses, são
fortemente deformados, com estrutura blastomilonítica ou de epi-gnaisse, com muita muscovita; como feldspato predomina em alguns
veios a microclina, em outros o oligoclásio.
Como mineral micáceo predomina a muscovita,
menos frequente é clorita (clino~lorita). Biotita ãs v€zes (km 55,7-8) é conservada, em
outros casos (km 55,3) transformada em lentes
de clorita -F muscovita .}.. hematite.

•

•

Foto 6 — Paragnaisse metablástico do pré-Se*.uva,

~

A

fortemente deformado perto do contato basal da
faixa dos paragnaisses, Sem analisador, Krrt 55,0 - 1.
Muscovita-quartzito de granulação fina e
com estrutura granoblástica encontra-se só entre os kms 55,0 e 55,2, em camadas de alguns
cros a dms de espessura; os grãos de quartzo
devem ser arranjados em uma direção preferencial como pode se concluir de sua extinção
quase simultãnea.
Imediatamente no contato com o quartzito
basal dos micaxistos (km 56,4) os paragnaisses
são extremamente deformados, dando o aspecto
de micaxistos (foto 7). Estas se distinguem
dos micaxistos acima do quartzito peol alto teor
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Foto 7 — Micaxisto de pré-Setuva fortemente deforma3o no contato superior), com metablastos de
epidoto; sem analisador. Km 56,4.

em epidoto que —como em tôda faixa dos paragnaisses —cristaliza durante a fase de deformação até um pouco depois, como mostram
suas boas formas cristalográficas (foto 7) .
O estudo petrográfico dos paragnaisses revela a existéncia de pelo menos duas fases de
metamorfismo consecutivas ou separadas por
intervalo grande. A primeira tem o caráter de
metamorfismo estático, sem deformação, na
auréola de contato de uma rocha plutõni.~a
(metablastos de b_otita, plagioclásio, microclina, provàvelmente andaluzita e cordieirita;
veios de aplitos, pegmatitos e leuco-granitos).
Depois houve uma outra fase de cristalização
em ambiente dos horizontes inferiores da epizona, com biotita, muscovita, epidoto eplagioclásio ácido como minerais estáveis. Esta fase
foi acompanhada por uma forte deformação, a
qual se manifesta em tôda a faixa dos paragnaisses, mas atinge seu auge nos contatos
inferior e superior. Uma outra fase de metamorfismo talvez precedesse a de contato; porém esta transformação, se existiu, não pode
ter sido forte, pois a granulação fina, siltítica,
é bem conservada até hoje, apesar das rochas
terem sofrido pelo menos duas fases metamórficas, uma progressicva, estática, e uma outra,
posterior, retrógrada e tectonítica. Esta análise da evolução dos paragnaisses separa-os
nitidamente dos xistos e filitos superpostos, os
quais só sofreram uma fase de metamorfismo,
epizonal, tectonftica e progressiva, que deve ser
a mesma do segundo metamorfismo, retrógrado,
dos paragnaisses. A idade desta fase de metamorfismo regional foi determinada por Maria
Flórida B. Rodrigues, no Centro de Pesquisas
Geocronológicas da USP, com Bi e pelo métodc
K/A, como de 582 ± 31 M.A., portanto pouco
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maior do que a idade dos granitos pós-Açungui
(Cordami &Bittencourt, Fig. 1; 500-560 M.A.).
Deve pois, realmente representar a idade do
metamorfismo regional que atingiu as rochas do
geossinclinal Açungui.
O estudo microscópico do próximo grupo
de rachas, entre os kms 55,t) e 52,3, as quais
deram nos afloramentos a impressão de rochas
graníticas deformadas, confirma esta determinação. A composição mineralógica é quase a
mesma dos paragnaisses, porém em proporções
diferentes: Os minerais onipresentes são plagioclásio ácido, rico em inclusões de moscovita
e clinozoisita («feldspato fôsoo», indicando teor
inicial mais alto em anortita), microclina pobre
em lentes de pertita,
quartzo com extinção
ondulante, moscovita e epidoto; os primeiros
três minerais pertencem à paragênese primária («magmática») , os dois últimos são os mais
frequentes da paragênese posterior, metamórfica. Como minerais raros da primeira cristalização notam-se biotita, magnetite e allanita,
e da segunda fase clorita, calcita, titanita, hematite epirita, oúltimo em grandes metablastos. Hornblenda deve ter existido em pequena
fase, como indicam
quantidade na primeira
raros agregados de clorita, epidoto e magnetite
Em geral os minerais incolores predominam
dando caráter leucocrático. Estas duas gerações de minerais representam as mesmas duas
paragêneses observadas nos para-gnaisses: a
primeira de temperatura elevada e sem deforrllação, correspondente nestas rochas à cristalização granítica, e a segunda ligada a um metamorfismo
retrógrado, na fácies dos xistos-verdes. As estruturas evidenciam que a segunda fase foi acompanhada por forte deformação. Pela sua estrutura pré-cinemática distinguem-se dois tipos: rochas de granulação fina
e igual e outras com grandes fenocristais de
microclina e, menos frequente, de oliogoclásio.
Onde os dois feldspatos se encontram, a microclina corrói o plagioclásio, aliás um fenãmeno
comum no cristalino do Leste brasileiro. Nos
casos nos quais a deformaçâo que acompanha
a segunda fase de cristalização é relativamente
fraca, a distribuição dos minerais reflete bem
a estrutura granítica inicial, modificada pela
destruição de grandes indivíduos de quartzo,
posteriormente recristalizados para «pavimento»
granoblástico e estreitas faixas de esmagamento nas bordas dos grãos. Os fenocristais também mostram os efeitos da deformação: o
plagioclásio por dobramento até ondulação dos
planos de geminação polissintética e a microclina pela abertura de fendas de tensão preen-

chidas por quartzo (foto S) ou calcita cs), Se a
deformação é mais forte, resultam blastomiloIIitOS (foto 9). Nestes membros fortemente
gnzLissificados encontram-se às vêzes lentes de
epidoto, biotita parcialmente cloritizada e magnetite que devem ser o resultado da transformação floitítica de hornblenda (ver nota 6),
enquanto outros compostos de finos agregados
granoblásticos de quartzo, biotita, epidoto e plagioclásio ácido devem representar xenólitos de
para-rochas, iguais aos paragnaisses acima descritos. O nome certo para todo êste grupo de
rochas seria de «Epi-gnaisse de Leuco-Granodiorito fino, parcialmente porfírico».
O último grupo de rochas o qual aflora
entre os kms 52,2 e 49,0, ou seja os <migmatitos» de autores anteriores, distinguem-se dos
epi-ortognaisses leucocráticos descritos pelo
maior teor em lentes escuras e a granulação
geral grosseira. A paragênese mineralógica é
a mesma, porém allanita é muito rara neste
grupo, e a biotita muito mais frequente. Encontram-se
também as lentes compostas de
epidoto, biotita e magnetite, que devem representar hornblenda floitilizada cs) e outras de
aglomerados grano — até lepido-blasticos de
quartzo, biotita, epidoto e plagioclásio oriundos
provàvelmente de xenólitos de paragnaisse. A
estrutura é a mesma blastomilonítica dos epiorto-gnaisses leucocráticos, só que a massa

5) Este fenómeno é muito tipico para rochas blastomiloníticas. Em milonitos próprios oplagioclásio é geralmente triturado para fragmentos
finos, enquanto o feldspato potássico resiste
melhor, constituindo porfiroclastos. O fenómeno descrito permite, pois, a interpretação de
que a deformação aconteceu simultãneamente
com uma recristalização em partes inferiores
da epizona,
6) Com o nome "Floitito" Becke (1903, p. 29)
descreveu rochas com a paragênese plagioclásio -{- epidoto -{- biotita dos Alpes orientais.
Angels (1930) mostrou que estas rochas são
anfibolitos cuja hornblenda foi transformada
em edipoto -{- biotita por um processo de adição de K+, Paulitsch (1952) deu um cálculo
quantitativo de uma tal transformação. O processo de "floititização" da hornblenda, sua
transformação em epidoto e biotita em consequéncia de um metassomatismo potássico, é
muito comum no cristalino do Leste. brasileiro,
especialmente no cristalino antigo de Minas
Gerais, cujas rochas plutbnicas mais frequentes, os trondhjemitos, foram transformados em
granodioritos ,pelo metassomatismo potássico. A
floititização das hornblendas é o primeiro passo
nesta transformação, e s6 após a total destruição da hornblenda começa, com afloro de mais
S, s formação de microcllna.
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Assim a idade verdadeira deve ser mais alta
e provàvelmente a mesma da medida nos paragnaisses.
E)

~

~

M

Foto 8 — Epi-ortognaiase granítico; fenocriatais
deformados de feldspato (plagioclásio dobrado; microclina fragmentada, rupturas preenchidas com
quartzo. Nfcois cruzados, Km. 53,0.

fina é mais rica em biotita. Os grandes cristais
de feldspatos são mais antigos que a deformação blastomilonítica, como demonstram a forte
ondulação das lamela de geminação polissintética do plagioclásio e a fragmentação dos fenocriatais de microclina oom infiltração de <correntes de quartzo» nas fraturas (foto 10). A
foto 10 mostra também a massa típica blastomilonítica dêstes gnaisses.

Conclusões sôbre a subdivisãa e evoluçao
petrogenéticas da s.~ção do Rio Santana e
sôbre o uso do têrmo «Betava»

Das observações mega- e microscópicas
chega-se à seguinte conclusão: a seção se divide em dois grupos de rochas nitidamente
diferentes: Os «gnaisses» e os «xistos», compreendendo oúltimo grupo também um espêsso
pacote basal de quartzitos. Os gnaisses dividem-se em dois subgrupos: Orto- e paragnaisses.
Os ortognaisses constituem o núcleo do
anticlinal; originàriamente deve ter sido um
grande maciço de granodiorito, com fenocriatais freqüentes de microclina e raros de plagioclás'o, e alguns xenólitos de para-gnaisses. E
inútil discutir se os feno-cristais se formaram

Maria F. B. Rodrigues determinou, pelo
método K/A, a idade da biotita de um gnaisse
grosseiro como 320.2 + 17.8 M.A. A autora
considera .êste valor muito duvidoso em conseqüência da separação incompleta da biotita
do feldspato potássico. Geralmente os feldspatos tendem a valores demasiadamente baixos
em conseqüência do fácil escapamento de A.
Foto 9 —Epi-ortognaisse blastomilonítico; quartzo
e biotita triturados; lentes de plagioclásio fino,
fenocristal de microclina-pertita melhor conservado.
Sem analisador. Km. 54,0.

i

Foto 10 —Epi-gnaisse blastomilonítico de granito
porfírico; fenocriatais de microclina fragmentado e
com "argamassa' de quartzo nas rupturas. Sem
analisador. Km, 49,7.

no lugar (<fenoblastos») ou em profundidade
(«fenocriatais») e se a origem primária dêste
maciço granftico deve-se a uma diferenciação
magmática, segundo os conceitos clássicos de
Bowen etc. ou a um processo de paling6nese
Segundo conceitos mais modernos, poiso problema éirrelevante no presente caso. A experiéncia do Autor no cristalino brasileiro levam-no ainclinar-se à segunda hipótese. Porém segundo êste conceito o granito não se
formou no lugar, com contato migmatftico, mas
em profundidade, sendo migrado em estado líquido ou quase-líquido para horizontes superiores, onde cristalizou com oontato nftido contra
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os sedimentos, anteriormente pouco ou não metamorfizados. A sua posição geológica é pois
semelhante ã dos granitos pós-Açungui, naturalmente dentro de uma fase orogenética anterior. As rochas entre os Kms 49 e 52.5 devem
pertencer ao núcleo do maciço de granulação
grosseira, e as entre os Kms 52.5 e 55 devem
constituir uma fácies marginal, leucocrática e
mais fina.
O próprio contato contra os para-gnaisses
não é exposto, pois fica no Rio Santana, mas
as observações não permitem interpretação do
que de um contato normal entre magma e
sedimento, com alguns xenólitos do sedimento
no granito e muitas apófises granodioríticas
nos sedimentos. A hipótese de um contata
migmatítico é excluída. ~ muito provável que
formaram-se nos sedimentos minerais da fácies de hornfels (andaluzita e cordierita; ver
fotos 4 e 5), porém as pseudomorfoses observadas não são totalmente conclusivas. Os sedimentos originários devem ter sido grauvacas
finas (siltíticas) com elevado teor em calcita
e com estratificação pouco pronunciada. Camadas de arenitos eram raras, e de argila não
existiram, nesta seção.
Os gnaisses, tanto os de origem sedimentar quanto os ortognaisses foram atingidos
pelo mesmo processo de metamorfismo retrógrado em ambiente de forte deformação epizonal. Éles merecem pois a denominação <epiortognaisses» e respectiva «epf-paragnaisses>,
distinguindo-os assim dos gnaisses normais da
mesozona (fácies anfibolítica). O grau de
deformação não foi o mesmo em tôda parte,
o que permitiu a conservação local de estruturas originadas na fase anterior (cristalização
magmática nos orlo-gnaisses e remanescentes
de estrutura de contato nos paragnaisses). A
deformação atingiu seu grau máximo nos contatos inferior e superior dos paragnaisses, isto
é, nas zonas de discontinuidade mecânica. E
um caso normal em geossinclinais que tais discontinuidades litogenéticas atraiam para si os
movimentos, levando â formação de nappes.
Muito diferente e mais simples « a história geológica dos xistos e quartzitos. Tratase de sedimentos argilo-arenosos fortemente
deformados na mesma fácie da segunda cristalização dos gnaisses, porém em menor profundidade (epidoto não é estável, só calcita).
Estas rochas sofreram ëste epi-metamorfismo
em grau progressivo, pois no sentido contrário
do dos gnaisses, onde éle se manifesta de
modo regressivo. Esta diferença na evolução

histórica leva â conclusão de que entre os «xistos» e os «gnaisses» existe um grande hiato:
o último grupo de rochas com sua cristalização
granítica e o metamorfismo simultâneo de
contato já teria existido ant~.~s da deposição dos
cedimentos que agora constituem os xistos e
quartzitos. Assim o «Grupo Setuva» não é uma
unidade estratigráfica, mas constituída por dois
membros separados por grande lacuna, e surge
o problema do uso correto do têrmo «Setuva».
Propomos a seguinte solução:

~►

O nome «Setuva» foi criado como um
conjunto dos gnaisses e xistos, mas em conseqü€~ncia da grande lacuna entre êstes dois
membros, esta definição não pode ser mantida. Sendo o «Morro de Setuva» situado na
zona dos xistos (Salamuni & Bigarella, 1967,
est. I e mapa), o térmo «Setuva» devia ser
reservado aos xistos (e quartzitos), enquanto
os gnaisses podem ser, preliminarmente, denominados «pré-Setuva». Litològicamente o «Setuva» nesta definição restrita •é mais ligado ao
«Açungui» do que ao «pré-Setuva», tanto por
sua composição litológica pré-metamórfica (a
única diferença notável é a falta de rochas
carbonáticas) quanto por seu metamorfismo.
As observações nos contatos déstes xistos com
a formação Capiru superposta são contraditórias: enquanto na seção descrita podemos confirmar aobservação de Marini et al. (1967, p.
57) de uma «passagem gradacional e imperceptível», Marini (1970', p. 34) descreve na
ponte sulocidental do anticlinal Setuva uma
«brusca mudança no grau de metamorfismo»,
o que leva êste autor a atribuir ao «Setuva» o
caráter de «uma unidade separada mais antiga
do que o Grupo Açungui pròpriamente dito».
Seria esta discontinuidade motivada por uma
supressão tectõnica das camadas que, na seção
do Rio Santana, constituem a zona de transição? Sendo justificada a separação do «Setuva» do «Capiru» pela falta de calcários, a
maior espessura dos quartzitos, o metamorfismo
mais alto (estabilidade da biotita) e o maior
grau de deformação, o autor acha isto insuficiente para col~xar estas rochas na lapa do
Açungui como propõe Marini, especialmente
considerando a transição descrita.
Propomos
manter o «Setuva» no próprio Açungui, como
parte basal, e atribuir metamorfismo e deformação mais fortes simplesmente à sua posição
mais baixa no geossinclinal. A verdadeira base
do Açungui são os gnaisses do «pré-Setuva»
que nitidamente demonstram acontecimentos
geológicos pré-Açungui e cujos sedimentos também são litalògicamente muito diferentes dos
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Fig 2 : Duas alternativas da interpretacdo tectônica por 'nappes' do

Silua~lio iticid

PlV~

geossinclinal Açunguí

Sillto~ào atual

t~YV

SE

Vot.

ÁCL

~

~~

Á.a.

143

SE

Cap.

cap

val.

Inlerprelo~D A
( toclíìrlica
lacalderde )

/
r /r/ r /!///
/ri~ / /j// Il!/ r/rrrr/
/ ///
/
/ / rrlrr/
T

0 bvoraamenlo m oialaim Pah+ba
M eaptka cam a hlwprrlor,bo A

Á. CI.
Vot.

~P~

Wt.

i
Inte~preta~ào ª
( tectbnica
descendente

✓/,
jl

rr~ //r/

Melasaºdinentos

IlI /////////
// / 1 /// // ////

V//IÏ

de
I~~

melamaliartq Ira:o
Oireção do rtwvvnenlo

Il

na pron.,didaa

l

fietaaaedirwntos e orlalwa M melamorliamo
mYMO
Direção

eo

/ / / / /~~/ _
~-~-/
/// / // /~
/
/ // i/ // / /lr i~// /

/

~ /

~r~

!b hterprelar,ão 6 a levanlanrnto do
aialali,a prolaMo i o otaMKimaMo
daaaivo paro a lKtbrvto

Crblalino Iranapalodo
na !bsº de rqppn
(IaaCa! IKIMYtaa)

RoclwS da melamal~smo orb

movnrqrno ao
//

lai90 daa lalnm

do Açungui.
O «pré-Setuva> tem realmente
caráter de eugeossinclinal, enquanto o Açungui, incluindo o «Setuva», possui caráter de
sedimentação miogeossinclinal. O maior grau
de deformação do «Setuva» no sentido restrito,
comparado o~m o do <Capiru», seria simplesmente a conseqüência de sua posição acima,
do contato com o «pré-Setuva», pois já foi
mencionado que tais planos de discontinuºdado
litológica se transformam fãcilmente em planos
de deslizamento regional. O metamorfismo
progressivo dos xistos e o retrógrado dos gnaisses são contemporáneos e correspondem a fase
principal orogenética pós-Açungui.
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Fazendo os gnaisses do «pré-Setuva» sem
dúvida parte da lapa do Açungui surge o problema de sua relação com o cristalino da faixa

Folhas

---

Superlicw atual

riam ser conservadas até agora. Uma amostra,
totalmente idêntica aos membros fortemente
deformados dos pragnaisses do «pré-Setuva»,
gentilmente cedida por R. Salamuni, provem de
8 Km a Oeste de •Campo Limpo, pois a Oeste
de Curitiba, no Km 307.5 da Rodovia São
Paulo-Curitiba, a sudeste de Curitiba, o autor
recolheu rochas que, em seu aspecto microscópico, também são muito semelhantes aos paragnaisses do Rio Santana, e outras ocorrências dêste tipo podem existir em outros lugares
desta área vasta, petrogrãficamente pouco estudada e mal acessível. Uma das lãminas é
quase idêntica ãs do paragnaisse típico do ftio
Santana, uma outra mostra forte infiltração
pegmatítica e a terceira contém certa quantia
de hornblende além dos minerais normais. A
principal diferença é o maior teor em magne-

póssível-pois é óbvio que o cristalino da, área
costeira foi submetido a um metamorfismo
muito mais elevado (Fuck et al., 1967, est. 5 e
II). Assim podemos considerar talvez o «préSetuva» como parte de um nível superior do
Cristalino, na área atual costeira já removida

tit~ e omenor em quartzo de modo que consideramos estas rochas como anfibolitos floititizados. Forém elas comprovam a existência de
rochas do mesmo tipo de metamorfismo observado no «pré-Setuva», na faixa costeira, de
modo que a diferença talvez seja só quantitativa e nã.o fundamental, sendo realmente o
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Considerações gerais sõbre o estilo tectônico do geossinclinal «Açungui»

No capitulo iniciál foram mencionadas
duas observações tiradas da literatura que necessita mutua discussão mais ampla a respeito
de seu relacionamento com as novas observações sôbre «Setuva» e «pré-Setuva»: o deslizamento de diferentes unidades ao longo de planos pré-determinados por discontinuidade litológica, levando a uma «estrutura em nappes»
e as 000rrências um tanto estranhas de «Setuva» (no sentido dos autores anteriores) na
lapa do «Votuverava» sem intercalação do
«Capiru» que, pela própria definição do «Setuva», deve constituir a capa dêste.
Primeiro é mister reafirmar o conceito
apresentado em alguns livros textos, de que
uma nappe sempre deve ser de grau de metamorfismo mais elevado do que sua lapa. Isto
é um caso especial, embora freqüente. <cNappe»
é tôda unidade litológica que se movimentou,
separada da sua lapa original, por um plano de
deslizamento. Nappes de idade estratigráfica
mais recente do que sua lapa atual são freqüentes na área típica dêsse estilo de tectônica,
nos Alpes. A lapa pode ser até a originária;
se o contato primário é discontínuo por forte
deslizamento ao longo de seu plano, a definição
de <nappe« é satisfeita.
Neste sentido a estrutura do Açungui com
suas falhas longitudinais sugere uma subdivisão geral em nappes, como por exemplo, na
fôlha Rio Branco do Sul (Marini et al. 1970).
Um geólogo treinado nas zonas ativas da Europa chamaria as três unìdades geológicas principais do Açungui «Capiru», «Votuverava» e
«Agua Clara» «nappes» em vez de «formaçces»
devido a seus contatos tectônicos, po:s a sua
'superposição atual não necessãriamente deve
ser estratigráfica, podendo possuir caráter tectônioo como resultado de um deslizamento forte
em relação ã sua lapa primária. Os mapas sugerem para o «Agua Clara» e «Votuverava» tal
deslizamento ao longo de seu contato basal,
enquanto o contato basal do «Capiru» seria só
localmente (ver capitulo anterior) .deslizado da
sua lapa, ficando contínuo em outros. Assim
o «Capiru» seria muito menos movimentado,
autóctone até para-autóctone. A estrutura
interna do «Capiru», com sua melhor conservação de anticlinais e sinclinais, e número menor de grandes falhas leva ã mesma conclusão.
Considerando esta hipótese como uma possível
explicação da estrutura do «Geossinclinal Açun-

gui», oferecem-se duas alternativas (Fig. 2).
1) A atual posição das três faixas ocupadas pelas três formações deve-se a um processo de estreitamento lateral acima de uma
zona de deglutição (Ampferer, 1906; Griggs,
1939). Neste caso o estilo da tectônica seria
a~•cendente, e as duas faixas ã Noroeste e ao
centro seriam empurradas sôbre a do Sudeste,
do <~~apiru» (fig. 2A). A vergência geral permite esta alternativa, e a litofácies das rochas
carbonáticas nas três faixas não a contradiz,
pois parece corresponder ã seqüé~ncia do centro
para as bordas do geossinclinal. Porém neste
caso a faixa cristalina a Sudeste segundo a
vergência do Açungui deveria constituir oantepais do geossinclinal, o que é pouco provável,
pois tanto a constituição petrográfica desta
área cristalina q nto a sua idade «absoluta»
(Cordani et al. 1~$7) sugerem para esta área
uma interpretaçã como zona central da faixa
orogenética.
2) A outra alternativa seria supor que a
tectônica fõsse do tipo deso~ndente. Neste caso
a parte atualmente ocupada pelas formações
Agua Clara e Votuverava constituiria originalmente a bacia marginal de geossinclinal, um
remanescente, durante as fases finais da orogênese, do próprio geossinclinal. Tais fossas profundas, vizinhas a partes fortemente levantadas, são bem conhecidas na Indonésia, no Japão, etc. A área cristalina, nesta hipótese,
seria realmente a parte central do geossinclinal,
fortemente metamorfizada durante o diastrofismo principal e muito levantada, nas fases
finais, durante as quais se formariam as bagas
marginais. As formações Votuverava e Agua
Clara ocupariam, segundo êste conceito, posições a ,Sudeste do «Capiru», constituindo a capa
do cristalino. As partes intermediárias entre
o cristalino e estas formações pouco metamorfizadas teriam sido removidas pela erosão. O
Agua Clara ocuparia originàriamente uma
faixa a Sudeste do Votuverava, o qual, por seu
lado, seria originãriamente anexo à parte suloriental do <Capiru». Também nesta tentativa
de uma síntese tectônica o «Agua Clara» ocuparia partes centrais do geossinclinal, e o Capiru
partes marginais (quartzites e dolomitos). A
atual posição destas duas formações no Noroeste seria o resultado de um deslizamento descendentti, gravitational, da capa superior da
zona central durante a fase de seu forte levantamento (Fig. 2B) para a bacia marginal (Teoria de van Bammelen, 1954, 1955, 1961). Esta
alternativa adapta-se melhor ã geologia regional e émelhor compreensfvel do ponto de vista
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mecânico : uma tectônica ascendente sob forte
compressão teria as formações Agua Clara e
Votuverava, certamente muita deformado, enquanto uma tectónica descendente, com ajuda
da gravidade, explicaria bem a boa conservação
dos membros das duas formaçces.
~

~

Para decidir, se a hipótese de uma estrutura ém nappes, sejam ascendentes ou descendentes, é provável, seria necessário encontrar lugares nos quais o «Votuverava» ou o
«Agua Clara» transgridam diretamente sôbre
cristalino de um tipo semelhante ao «Setuva».
Neste caso nâo haveria outra alternativa do
que aceitar idade igual para o «Capiru» e a
outra formação que mostra o mesmo contato
com o cristalino, e ambas seriam realmente
apenas duas fácies do mesmo andar estratigráfico.
Simultãneamente teria sido muito
provável que rochas do tipo «pré-Setuva» constituíssem as partes superiores da atual área do
cristalino, removidas no percorrer do tempo. A
segunda alternativa da hipótese das nappes, a
da tectônica descendente, neste caso seria mais
provável do que a outra.
Vcltando aos mapas de Rio Branco do Sul
(Marini et al„ 1970) e Tunas (Trem et al.,
1970), mencionados na introdução histórica,
nota-se que lá realmente existem ocorrências
de rochas de maior grau de cristalinidade, consideradas «Setuva», na base do «Votuverava»
e que uma delas, ao Nordeste de Túnas, mostra indícios claros de uma disconformidade es•
tratigráfica entre as duas «formações». Os
membros destas ocorrências de «Setuva» possuem a mesma verg€ncia do Votuverava c
acham-se empurradas acima do «Capiru» seja
diretamente (Morro da Glória) seja coma intercalação de uma «escama» do «Votuverava»
(Tunas). A idade de 783 .~ 18 M.A. para o
<.Setuva», mencionada por Salamuni & Bigarella (1967, p. 10), determinada por F. M. Dirac (Cambridge) pelo método K/A, é X00 M.A.
mais elevada do que a encontrada nas rochas
Segundo
do «pré-Setuva» do Rio Santana.
informação verbal de O. J. Marini esta análise
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foi executada com material da zona do Morro
da Glória. Isto confirma dúvidas referidas no
cap_tulo inicial de que o cristalino da Glória
e de Tunas seja o mesmo do anticlinal de Setuva-Rio Santana: São semelhantes, mas não
idênticos, e o nome «Setuva» não deveria ser
aplicado a estas rochas na lapa do «Votuverava».
Ambas ocorrências não seriam autóctones,
mas constituiriam «lascas tectônicas» ao longo
dq, grande falha dão Rio Branco do Sul e pertencem, se aceitado o esquema de «nappes»
exposto acima, ã «Nappe de Votuverava». Elas
representam exatamente a situação prevista:
aparecem na lapa do «Votuverava» e em situaçâo tectônica igual a êste, e o «Capiru» entre
elas e o «Votuverava» falta. Assim não só 0
«Capiru» mas também o «Votuverava» constituem a capa de cristalino, o primeiro ainda
com a intercalação do «Setuva no sentido restrito». Assim é impossível considerar o «Votuverava» uma formação mais recente do que o
«Capirw> e a hipótese de que «Capiru» e «Votuverava» sejam só fácies diferentes da mesma
seqüência estratigráfica, torna-se muito provável, ecom isto a própria hipótese da tectõnica
de nagpes. A observação de que atualmente c
cristalino de metamorfismo profundo, da árew
costeira, está levantado em relação â faixa do
Açungui, torna a hipótese da tectônica descendente (Fig. 2B) amais provável, pois esta explicaria tanto a vergência geral do Açungui
para o Sudeste como a atual posição elevada do
Cristalino da área costeira.
Na fig. 2 0 «Setuva no sentido restrito»
não foi separado do «Capiru» por estar estritamente ligado ao contato basal desta formação
com o Cristalino do tipo «pré-Setuva». este é
indicado na fig. 1 como «metasseaimentos e
orto-rochas de metamorfismo médio». O «seis- _
Calino transportado» de Tunas e Glória deve
ser semelhante ao «pré-Setuva», porém diferente par estar colocado inicialmente a Sudeste
do sistema de falhas, ao longo dos quais o cristalino da área costeira foi levantado.
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0 GRUPO GUARATUBINHA NO NORTE DO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Por
HEINZ EBERT to
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At the east of 3ão Bento do Sul, and around
Campo Alegre an area of very uncommon stability
has been found ín the Serra do Mar of the State
of Santa Catarina, Southern Brazil.
Thus it has
been possible to establish the following stratigraphic subdivision for the Guaratubinha-Group of
early Palaeozoic age, and originally described at
the neighbouring State of Paraná which may be
identical with the Castro Group of that State:

~

Rio Turvo Formation: siltites and tuffites; rhyolithic tuffs and layers of rhyolite are rare.
Campo Alegre Formation: Baaalts, andesites, trachytes and rhyolíthes with their tuffs; subordinate ailtitic or arkosic sediments,
Bateias Formation: Arkoses and polymíct conglomerates; very subordinate siltites and shales.
i
A volcanic pipe of rhyolithíc composition immediately at the -South of Campo Alegre ís contemporaneous with the Rio Turvo Formation and responaíble for their tuffs, etc. Xenoliths of gnaisses
in the eruptive breccia of this pipe are transformed
into sanidinitea.

A

The underlying crystalline basement is composed by pars-gnaiases, granites and granite-gnaisses,
trondhjemites, charnockítes, gabbros and pyroxenites, partially mlgmatitized and frequently strongly
crushed and mylonitized, All these rocks are found
as pebbles in the basal conglomerate of the Bateias
Formation whose basal surface is nearly plane,
varying in its elevation between 830 and 880 m.
It contains also pebbles of arkoses of the late-precambrian Itajaí Group of Central Santa Catarina.
The Campo Alegre Formation is composed of
two cycles, both beginning with tuffs and intercalated siltites, shales and arkoses and ending with
a sequence of lava flows.
The lower cycle is
incomplete at different localities, the upper one is
always complete,
The layering of the tuffs and
lava-flows is inclined
concentrically
against the
centre of the area, whose total dimensions are 30
km in the direction NNE-SSW and 20 km from
West to East. The dip of the layers varies between
10 and 30º in the Campo Alegre Formation, from
horizontal to 1lN in the Bateias Formation.
The
two volcaRiC zones constitute aA e~liptiçgl structure

whose morphologically high parts are formed by
the ]suss, the lower ones by the tuffs and sediments.
The mechanism of the origin of the volcanic formations remains unknown. The concentric
dip against the center of the structure leads to
the assumption that in its surroundings must
exist a number of eruptive pipes whose products
(ashes and ]suss) have been transported into the
basin by gravitational forces. Such pipes however
are extremely rare: A dike of rhyolite has been
found at the Southwest, some dikes of granophyre
at the East of the elliptical structure.
'
The oldest members of the volcanic series are
basalts and andesites, which however are very rare
observed in the field. They are more frequent as
In the southern part of
xenoliths ín the tufts.
the structure the ]suss are constituted by rhyolitea, sometimes with conserved pahoehoe structure,
in the rest of the area nearly all flows .are of
trachytic composition. The alkalifeldapar is anorthoclase as phenocryst, sanidine in the groundmass.
The mafíc minerals are all transformed into iron
oxides, The contour of these pseudomorphs indicate sugite and aegirine or riebeckite as primary
minerals. Glasses are found among the rhyolítea,
with perlitic, aphaerulithíc or pahoehoe structure.
member of the sequence, the
The uppermost
Rio Turvo Formation, fills the central parts of the
basin, with slightly dip angles at the border parts
and horizontal layering in the center. The normal
rocks are siltites with rhythmic and graded bedding, indicating a cyclic repetition of periods of
surrounding
strong and weak denudation of the
higher Darts of the structure,
The volcanic pipe of Campo Alegre was active
at the same time as the sedimentation of the Río
Turvo Formation, as is shown by the great number
of pyroclastic fragments in many layers of the silMore rare
tites, transforming them into tuffites.
real tuffs of approximately 1 m thickness and at
one locality a rhyolitic lava flow has been found
Fragments of anorthoclase
between
the siltites.
and of sanidinized gneiss are identical with such
exposed in two
of the explosion breecia, well
(1)

Faculdade de Filosofia, Ciéncias e Letras de
Rio Claro (SP). Com contribuição de Maria
Fiórtida Brochini Rodrigues e ço~ ajuda $9
G.N.Pq e da F.A.P.E.S.P,
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quarries at the southern end of Campo
Alegre.
These facts prove the synchronism of sedimentation and explosion activity.
Also some local and
strange
deformation
features of the Rio Turvo
rocks at Campo Alegre may be related with this
last phase of volcanic activity, after all the only
locality of such activity within the whole area, as
all other flows and tuffs must .have .been introduced from outside.
Two K/Ar analyses of whole trachytic rocks
gave ages of 430 resp. 460 m.y., values identical
to these found in the Castro-Group of Central Paraná.
As all maíic minerals are destroyed, these
values refer to the feldspar ages only and hhe real
age nay be markedly higher, perhaps 500 m.y. or
still more. Thus the Guaratubinha Group may be
belonging as the
the subsequent volcanic
phase
least orogenetic event to the Paraiba orogeny
whose earlier phases are the post-kinematiç . post-Açungui granites and the synorogenetically recrystallized Açungui and Paraiba metasediments.
Whereas in by far the greatest part of the area
occupied by the Guaratubinha Group around Cameo
Alegre rules the initially described stability of the
-earth crust, some tectonical disturbance exists in
the southern part, occupied by rhyolites only.
One fault could be mapped . as it manifests itself
marphoíogically; others may exist.
Some strange disturbance by faulting is 'shown
by another occurrence of the Guaratubinha Group
along the highway São Bento-Corupá, 6 to 13.4
km from Serra Alta.
Here nor a stratigraphical
sequence could be observed nor a clear orientation
òf the trachytic and rhyolitic lava flows. The
200 m lower basal contact of the sequence and
irregular founds of gneisses within the small belt
of volcanic rocks point to strong faulting of it.
This zone is notable for the occurrence of relics
of mafic minerals in the volcanic rocks: barkevïkite,
~aéglrine and riebeckite. The acid members of the
Guaratubinha
Group possess thus some alkaline
character.
The hypothesis
proposed by earlier authors,
that the Guaratubinha may be identical .with the
Itajai of Central Santa Catarina, is rejected owing
to the following observations:
Stãbilï4y or only weak faulting in the Guaratubinhã, folding and strong fatilta, in -the Itajai.
Occurrence of pebles of mylonitized crystalline
rocks in the Bateias conglomerates and arkoses and
_lack of them in the Itajai arkoaes.
Thus this
strong kinematic deformation. of the granites etc.
must have been happened after the deposition of
the Itajai, but before that of the Guaratubinha.
The finding of pebbles of Itajai-arkoses in the
Bateias conglomerates.
Kaolin deposits have been found as weathering
products of the rhyolites. The ocurrence of bentonite beds is predicted.

A)

A evolução histórica dos conhecimentos
sõbre rochas páleo-vulcãnicas na área de
Campo Alegre (Sta. Cat.)

O primeiro que mencionou rochas efusivas
do Norte de Santa Catarina e o único que for.
neceu alguns detglhes sôbre a sua çomposiçãg,

foi Almeida (1949). Ocorrem entre Campo
Alegre e o <Pôsto Fiscal» (atualmente o povoado São Miguel) , segundo éste autor, riolitos sem fenocristais de quartzo, mas fortemente
silicificados, lavas ácidas brechóides e tufitos
Almeida
mais ou menos bem estratificados.
compara essas rochas'oam semelhantes de Castro e Campo Largo da Roseira (Pr.) e Itajai
Açu (Sta. Cat.) . Maack (1961, p. 39) menciona brevemente «extensos lençóis de riolitos»
ligados com arenitos e xistos finamente laminados na zona Oxford-Campo Alegre-São Miguel, sem entrar em detalhes. Fuck et al.
(1967) criam o têrmo aFommação Guaratubinha» para uma série de arcózios, conglomerados, siltitos, riolitos e andesitos a Sulsudeste de
São José dos Pinhais (Pr.). As relações entre
os diferentes membros desta seqüëncia ficam
duvidosas, os ãngulos das camadas variam
muito (l.c., p. 242), e falhas perturbam a seqüência, não havendo assim p~assibilidade de
estabelecer um esquema estratigráfico. Por
isto os autores reuniram os diferentes membros, apesar de ésses serem mapeáveis (l.c. fig.
1, p. 239), em uma única formação, e admitiram que a Formação Guaratubinha e as rochas de Campo Alegre sejam da mesma idade
geológica. Fuck et al., 1969, indicam em seu
mapa a posição da Formação Guaratubinha
25-50 Km a Nordeste de Agudos do Sul, portanto separada da ocorrência de Campo Alegre -por uma lacuna de ± 30 Kms; as altitudes
na Serra do Mar parecem porém bem semelhantes (±- 1.000 m). Na Fôlha Geológica
Piên (Trein et al., 1969) são indicadas duas
pequenas ocorrëncias de arcózios e conglomerados da Formação Guaratubinha, ao lado
Noroeste do Rio Negro, pois em território paranaense, mas sem dúvida pertencentes já â
área de Campo Alegre (Sta. Cat.). Silva &
Teixeira (1970) criam o nome «Formação
Campo Alegre» para os riolitos e tufos de Campo Alegre e mencionam ignimbritos e tufos
ácidos que afloram desde São Bento do Sul.
Nenhum dos autores, depois de Almeida (1949)
,parece ter executado estudos detalhados na
zona de Campo Alegre.
Os nossos estudos começaram em dezémbro
de 1969 quando redescobrimos —sem conhecer, nesta oportunidade, a literatura — a seqüéncia vulcãnica agora bem exposta ao longo
da nova Rodovia Oxford-Campo Alegre-Sâo
Miguel. Voltamos para a área em janeiro do
1971, abril de 1971, agãsto de 1972 e outubro de
1971, percorrendo tôdas as estradas e caminhos
~ransitáyeis por jipe, levantando secçbes ao-longo
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HEINZ EBERT — O Grupo Guaratubinha no Norte do Estado de Santa Catarina. . .
dêstes caminhos e colecionando grande número
de amostras das quais foram feitas lãminas.
Com a finalidade de comparação litológica
estudamos também muitas lâminas do cristalino
na lapa e nos arredores da área vulcãnica de
Campo Alegre, como também dos sedimentos
do Grupo Itajaí e de seixos em tilitos do Grupo
Tubarão nos arredores de São Bento do Sul.
Não é possível dar, neste lugar, uma descrição
petrográfica detalhada de todos tipos de rochas
encontrados; temos de nos restringir a resumir
os resultados essenciais dando maior pêso às
observações geológicas. Estas permitiram, graças à insignificãncia das perturbações tectônicas que atingiram a própria região de Campo
Alegre, estabelecer a seguinte seqüéncia estratigráfica:
Sedimentos superiores, quase livres de rochas magmáticas.
Seqüência vulcãnica, com sedimentos subordinados.
sedimentos inferiores, quase livres de rochas fgneas.

A

Sendo estas unidades mapeáveis e parcialmente ainda capazes de subdivisão, propomos substituir o tsrmo «Formaçã.o Guaratubinha» por «Grupo Guaratubinha», composto por
três formações:
Formação Rio Turvo =
mentar superior.

seqüéncia sedi-

Formação Campo Alegre =seqüência vulcãnica (com algumas sub-unidades).
Formação Bateias = segü@ncia sedimentar inferior.
•

•

•

A idade K/Ar em rochas totais de duas
amostras de traquìtos da Formação Campo
Alegre foi determinada por M. F. B. Rodrigues
no Centro de Pesquisas Geocronológicas da
U.S.P. Uma amostra da pedreira a 5 Km a
Leste de Oxford deu um valor de 460 m . a . ,
uma outra de um corte da Rodovia a 3.5 Km
a Leste de ~C°ampo Alegre 430 m.a. Estes valores correspondem aos encontrados no riólito
de Castro (Pr.): 450-500 m.a. (U. Cordeai
em Trein & Fuck, 1967, . p. 286) . A análise de
um diabásio que corta em posição vertical os
vulcanitos a 9 Km a. Leste de Oxford, deu uma
idade de 124 m.a. a qual correspande ao clfmax do vulcanismo básico aa bacia do Paraná
(115-130 m.a., Amaral et al., 1966; 120-126
m.a., Mclbugall & Ruegg, 1966, p. 192; 120130 m.a., Melfi, 1967, p. 1084). O Grupo Guaratubinha deve pois ser de posição geológica
análoga à do Grupo Castro. Como demonstraremos abam, também a composição litológica
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e a seqüência estratigráfica, na área de Campo
Alegre, assemelham-se muito às do Grupo Castro (Trein & Fuck, 1967).
O autor agradece muito à Sra. Rodrigues
a colaboração valiosa, como também ao técnico
de laboratório A. C. Bueno de Moraes a execução das lâminas delgadas que serviram de
base a @ste trabalho e ao Sr. Francisco H. P.
NJ[ena o desenho do mapa. Foi muito grande a
ajuda que recebeu do C.N.Fq. e da F.A.P.
E . S . P. , as quais forneceram meio de transporte, diárias e os microscópios usados neste
estudo.
Ao colega W. R. Lauder de Wellington
(Nova Zelãndia) devemos muitas sugestces e
discussões valiosas durante três dias de excursões na área. Ao geólogo E. Trein agradecemos ter-nos informado sôbre uma estrada a
sudeste de Rio Vermelho que escapava à nossa
z~tenção e sôbre ocorrências de caulim.
B)

O mapa geológico do Grupo Guaratubinha
nos arredores de Campo Alegre (Sts. Cat.)

O mapa anexo mostra a distribuição dos
diferentes horizontes do Grupo Guaratubinha
segundo as observações no campo. Como bas~~
foi usado um aumento para 1:100.000 da fôlha
Curitiba-SE da Carta do Brasil 1:500.000 do
C. N. Geografia (1967), referente ao sistema
hidrográfico. As estradas percorridas foram
desenhadas segundo um simples levantamento
no campo, com ajuda do odômetro do jipe e da
bússola. Assim ~ mapa deve ser razoável a
noroeste de uma linha Rio Vermelho-Campo
Alegre-São Miguel-Saltinho-Bateias de Cima.
Na área a sudeste da linha mencionada os
contatos representados no mapa podem sér considerados só aproximados devido à escassez de
estradas e às deficiéncias do mapa 1:500.00,
p. ex. o percurso errado das cabeceiras do Rio
Vermelho e a falta do Rio Natal. Infelizmente
não dispusemos de aerofotografias modernas.
Os fotomosáicos 1:25.00 do Serviço Aenofotogramétrico Cruzeiro do í3u1 mostraram-se de
pouco proveito, pois na época do levantamento
ainda não existia o sistema atual de estradas,
e o relêvo típico da área era surpreendentemente mal visível nestes mosáicos. Os possíveis melhoramentos do mapa no futuro, a sul
e sudeste de Campo Alegre, não devem modificar fundamentalmente o esquema geológico.
A área ocupada pilo Grupo Guaratubinha.
possui a forma de uma elipse alongada na
direção NNE-SSW, com um diàmetro de 30
Kms. nesta direção e quase 20 na direção
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E -W. Do contórno para o centro desta
área elíptica observa-se mergulho suave de 5
a 30o concêntrico para o centro da área, onde
predomina a posição horizontal. Assim a estrutura geral é de uma típica bacia, e não pode
haver dúvida sôbre a possibilidade de aplicação
de critérios estratigráficos para a subdivisâo
da seqüência total.
A formação basal, para a qual propomos o
nome «Bateias» possui a sua maior extensão na
ponta nordeste da área, entre Saltinho, Bateias de Baixo e Bateias de Cima. Ela poderá
ser subdividida em dois andares: os conglomerados basais e os arcózios sobrepostos.
Os limites entre os dois membros não são
nítidos: o cimento dos conglomerados é geralmente idêntico aos arcózios, e intercalações de
arcózio dentro dos conglomerados podem ser
observadas. Nos arredores de Bateias de Baixo
os conglomerados possuem posição horizontal,
no resto da área foram observados ângulos
suaves (5 a l00) para Sul e Sudoestec>>. Na
primeira localidade os fragmentos dos psefitos
são bem arredondados, verdadeiros seixos, a
rocha é realmente um conglomerado. Em Bateias de Cima os fragmentos são parcialmente
angulares de modo que resultam rochas que
dão o aspecto de fanglomerados. O alto teor
em biotita fornece a estas rochas grosseiras cór
préta. Os arcózios superpostos possuem cór
vermelha pelo alto teor em óxido de ferro
oriundo da decomposição da biotita. Sedimentos elásticos finos são raros; às vezes aparecem nos arcózios camadas siltíticas e em alguns
lugares perto de Saltinho e S. Miguel também
folhelhos.
Outros afloramentos bons do mesmo horieonte, porém com largura muito menor, encontram-se 3 Km a ENE de Sãs Bento do iSul,
num bairro denominado «Pedreira», segundo
uma antiga pedreira no conglomerado. Infelizmente êste ótimo afloramento deve desaparecer
dentro em breve, pois a pedreira é agora usada
como depósito de lixo. Aqui no conglomerado
predominam seixos bem arredondados (fotos 1
e 2)

e

já aparecem, dentro do conglomerado,

as primeiras camadas de arcózio (foto 2). Na
foto 1, a má classificação dos seixos e o caráter arcóziano do cimento são bem visíveis. Outros afloramentos da formação Bateias foram
encontrados 4 Km a Leste de Oxford (conglomerado decomposto), no vale do Rio Itapocuzinho ao longo da estrada em construção
e ainda impraticável de Campo Alegre a
Schroeder (conglomerado com seixos conservados ecimento decomposto) e a 5 Km a Sudeste

àe São Miguel (arcózio decomposto). Ao longo
da estrada Campo Alegre-Fragosos a formação
Bateias não foi observada; porém a péssima
qualidade dos afloramentos na zona onde esta
seqüência deve aparecer não permite excluir a
sua existência. E'la porém falta com certeza
na zona de Rio Vermelho onde tufos a rochas
efusivas ficam em contato direto como Cristalino. Sóbre a sua existência, entre os rios
Itapocuzinho e Natal nada é conhecido, pois o
único caminho que antigamente desceu a serra
nesta zona, de Campo Alegre a Corupá, é abandonado eintransitável.
Na formação Campo Al:~gre podem ser distinguidos dois tipos de litosoma: Um com predominãncia de rochas efusivas sôbre rochas
piroclásticas e sedimentos, e o outro coma relação inversa. Ambos repetem-se em dois ciclos,
os quais começam com depósitos piroclásticos
e terminam com derrames. O segundo litvsoma
constitui a parte basal da formação a nordeste
da bacia, entre Saltinho e Bateias de Baixo, e
a sudoeste, entre Rio Vermelho (Velho) e <Pedreira». Como acontece com a Formação Bateias, também êste horizonte basal de Campo
Alegre, ~a nordeste, é muito mais largo do que
no sudoeste. Uma segunda, superior, faixa do
litosoma piroclástico e sedimentar não é tão
]imitada como a basal. Ela constitui uma faixa
quase circular entre duas faixas do lit~soma
efusivo e deve ser contínua; só a sua existéncia
nas cabeceiras do Rio Vermelho é duvidosa,
pois não conseguimos penetrar nesta área. Em
tòda a sua extensão esta faixa. se manifesta por
uma zona morfològicamente baixa entre as
serras altas constituídas pelas rochas efusivas.
A foto 3 demonstra bem éste caráter morfológico asul de São Miguel. A escarpa alta à
direita da foto pertence ao anel interno de efusivas (segundo ciclol e a serra à esquerda ao
anel externo, enquanto a parte baixa no centro
corresponde à faixa de tufos e siltitos intermediários (início do segundo ciclo). ~ também
visível o mergulho dos derrames fusivos para
a direita (Oeste), pois a vista é para o Sul. O
plano inclinado à esquerda representa o mergulho dos derrames inferiores (o tòpo do primeiro ciclo) e a escarpa à direita é um tfpico
«cabeço de estrabo» perpendicular ao mergulho

(2)

Só na parte Sul do mapa em que parece existir um sistema de falhas, também os arcózios
sofreram uma perturbação local, como mostrou amedida de 45o de mergulho na descida
para o Rio Itapocuzinho.
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dos derrames superioresc3). A foto 4 mostra o
análogo «cabeço de extrato» do anel externo
vulcanítico, do mesmo, cuja superfície foi
observada na foto 3 ao lado esquerdo. As partes baixas da foto 4 são ocupadas pelos tufos
basais da Formação Campo Alegre (início do
primeiro ciclo) e os arcózios da formação Bateias. Observamos o anel externo (inferior)
efusivo desaparecer na direção 15u1, onde o
reencontraremos nas cabeceiras do Rio Itapocuzinho. Este tipo de morfologia: duas serras altas concéntricas constituídas por rochas
efusivas, com uma zona baixa de tufos e sedimentos no meio, pode-se observar em tôda área
de Campo Alegre. Concluímos, apesar da falta
de observações no campo, que o anel de tufas
etc. continua também entre Rio Vermelho e
as cabeceiras do Rio Itapocuzinho, poisa própria direção da parte superior da Rio Vermelho
que ocupa um vale largo e retilíneo sugere uma
faixa de rochas fàcilmente erosíveis ao longo
dêsse percurso. Assim o segundo ciclo seria
completo em tôda a área.
O litosoma efusivo é essencialmente constituído por derrames que concêntricamente
mergulham para o centro da bacia. Camadas
de tufos lhes são intercalados -sem que isto se
manifestasse morfològicamente.
A separação
de dois sistemas de tais derrames pela faixa
intermediária de tufos e sedimentos é bem pronunciada morfològicamente pelos dois «anéis
efusivos» elevados demonstrados nas fotos 3 e
4 e o anel de tufos etc. baixo, intermediário
(cf. também a seção). Esta estrutura regular
é modificada em dois lugares: a nordeste da
área, entre Campo Alegre e Fragosos, o anel
externo de efusiva falta. Suas terminações a
NE e SW do Rio Turvo são bem visíveis, à distància, das pontas altas da Rodovia OxfordFragosos. Houve talvez uma fase de erosão
entre o primeiro e o segundo ciclo eruptivo? A
segunda complicação existe ao sul de Campo
Alegre. Aqui ambos anéis são muito alargados
em comparação com o resto da área, e são
subdivididos em alguns derrames que se des.
tacam morfològicamente como lombadas elevadas. Nas partes baixas entre estas lombadas
devem existir espessas camadas de tufos, as
quais porém não foram observadas em bons
afloramentos. A morfologia não deixa dúvidas
que também nesta zona de alargamento geral
da Formação Campo Alegre, os derrames possuem inclinação para o centro da Bacia. Foi
esta área a única em que a morfologia indica
a existéncia de falhas pós-vulcânicas na direção NE-SW e com levantamento relativo da
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parte ao noroeste. A falha que mais se destaca acompanha a cabeceira do Rio Vermelho
(foto 5). Aerofotos sugerem outras nas cabeceiras do Rio Natal e indícios de perturbação
tectônica foram observados na descida para o
Rio Itapocuzinho, onde também os arcózios
subjacentes, da Formaçao Bateias, mostram
uma inclinação de 454, num lugar. Estas supostas falhas porém não foram indicadas no
mapa, pois não foi possível loealizá-las no
campo. No resto da área nenhuma perturbação tectònica dos derrames foi observada. Os
ângulos de mergulho dos derrames variam de
10 a 304. A foto 6 mostra uma pedreira no
anel externo, 5 Km a Leste de Oxford com o
típico mergulho para o centro da bacia.
O centro da bacia é ocupado pelos membros da Formação Rio Turvo. Ëstes possuem
na capa imediata das efusivas ainda valores de
mergulho de 10 a 204 (foto 7) e nas partes
centrais da bacia posição horizontal. São em
sua maior parte siltitos bem estratificados, freqüentemente . com estratificação gradational.
Confirma-se a observação já feita por Almeida
(1845) de que algumas camadas são ricas em
fragmentos piroclásticos, o que leva a considerar tais rochas como tufitos. A W de Alegre
também tufos riolíticos e um pequeno derrame de vidro riolítico são intercalados nos
siltitos.
Deve ter existido, pois, ainda uma
certa atividade vulcânica na época da deposição dêstes sedimentos, embora sem formação
de derrames maiores.
Testemunhos de uma atividade vulcânica
tardia observam-se em Campo Alegre mesmo.
Aqui os siltitos mostram perturbações irregulares como posição muito inclinada até quase
vertical (na rodovia), arqueando suave, ondulação até dobras recumbentes (a leste da
cidade). Estas deformações localizadas dos
sedimentos, dentro de uma área de posição horizontal, não pode ser o resultado de uma tectônica regional mas só a conseqüéncia de um
Como tal nota-se uma
acontecimento local.
chaminé vulcânica na saída sul de Campo Ale-

(3) O térmo "cabeço de estrato" parece ter sido
introduzido na literatura brasileira por Treán
& Fuck (1967, est. LXV, fig. 6). 7G a tradução literal do térmo "Schichtkopf" muito
usado na literatura geomt~rfológica alemã e
caracteriza a escarpa cortada aproximadamente vertical aos estratos num "hogback"
de rochas estratificadas inclinadas, cujo outro
lado acompanha o mergulho dos estratos. O
fenómeno é comunissimo no cristalino do
Grupo Paraíba nos Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
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das, de lugares com origem desconhecida, sob a
influF,ncia da gravidade, ao lugar atual, seja
por fluxo de lava seja por transporte e3lico.
C)

Notas petrográficas sóbre as rochas do
Grupo Guaratubinha nos arredores de
Campo Alegre (lata. Cat.).

A grande variab'lidade petrográfica encontrada e aescassez do espaço disponível nestes Anais não permitem entrar em detalhes
petrográficos. E mister restringir-se a um
resumo das observações mais importantes do
ponto d8 vista geológico, deixando os detalhes
para outra oportunidade.
Foto 1 — Conglomerado polimicto com cimento
arcoziano da Formação Bateias. Bairro "Pedreira"
Fragmentos arrea ENE de São Bento do Sul.
dondados de granitos e gnaisses.

gre, que se manifesta por uma brecha eruptiva, bem exposta em duas pedreiras e alguns
afloramentos ao lado de caminhos. Ela contém
fragmentos angulares de rochas efusivas, sedimentos e de gnaisses, tudo totalmente transformado numa substãncia fina, homogénea,
com alguns mms até 1/2 m de diãmetro, e
dentro de um fino cimento tufáceo. E Este
lugar o único, em tóda a área, em que foi observado um centro de atividade vulcânica «?n
Foto 2 — Conglomerado pol:micto da Formação
Bateias com camada de arcózio. Mesmo afloramento
da foto 1.

Os arcózios da formação Bateias(~> e o cimento do seu conglomerado basal são quase
inteiramente compostos por fragmentos ma's ou
menos bem arredondados, não raramente (es-

Foto 3 — Vista para o Snl da rodovia a 1 Km a
sudcste de São Miguel. A direita o "cabeço dos
estratos" do anel interno de traquitos, no centro a
zona morfològicamente baixa dos tufos e sedimentos, a esquerda a superfície
do
anel
externo
traquítico.

situ>. Tódas as outras rochas, efusivas e plroclástira,s, não se originaram no lugar onde se
encontram atualmente, mas foram transporta-

Foto 4 — U "cabeço de estrato" do anel externo
de traquitos. Vista para o Sul da rodovia; 4 kms.
a sudeste de São Miguel.
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HEINZ EBERT — O Grupo Guaratubinha no Norte do Estado de Santa Catarina. . .
pecialmente perto de ];ateias de Cima) tamb~m angulares, de quartzo, plagioclásio ácido
(fôsco) e microclina (fresca); menos freqüentes são biotita e opacos; no cimento encontram-se os mesm~aa minerais e muita sericita e
hematita. Sinais de um vulcanismo contem_norãneo (ou anterior) são raros: fragmentos de
quartzo corroído em «Pedreira» a leste de S.
Bento, de olivina-basalto no Rio Itapocuzinho
e de vidro vulcânico verde, transformado em
clorita, em Bateias de Cima. Muito freqüentes
cïo porém testemunhos de uma forte milonitieação anterior do embasamento como quartzo
com extinção fortemente ondulante e fragmentos de quartzitos fortemente esmagados. Também os grandes fragmentos dos conglomerados,
normalmente bem arredondados para seixos, em
Bateias de Cima também angulares, pertencem
pela grande maioria aos membros conhecidos
do Cristalino subjacente: Para-biotita-gnaisse,
meta- arcózio, granito, granodiorito, trondhjemito, meta-gabro. Muitas destas rochas mostram
a deformação cataclástica até milonítica, tão
típica para a Serra do Mar de Santa Catarina
(foto 8) ; também epi-gnaisses foram observados. Em «Pedreira» e no Rio Itapocuzinho sso
freqüentes seixos de arcózios finos, em todos os
detalhes iguais aos da Formação Itajaí (ver
abaixo) .
Os sedimentos e rochas piroclásticas da
Formado Campo Alegre são pela maior parte
profundamente decompostos de modo que não
permitem um estudo ao microscópio (•>>. Isto
refere-se especialmente aos tufos grosseiros, os
quais constituem a maior parte déste litosoma,
tanto abaixo da primeira série de derrames
quanto entre a primeira e segunda série, e
também nas intercalações dos próprios derrames que não puderam ser
representadas
no mapa. Os tufos finos mostram uma variação muito grande em composição e estrutura. Alguns são compostos só de vidro devitrificado e limooníta, outros de grãos finos de
quartzo e limonita, outros tém sericita como
mineral predominante. E7cistem tufos sem
maiores fragmentos, outros com dihexaedros de
quartzo e fenocristais de sanidina ou anortoclásio, e em um caso, na estrada de Campa
Alegre para Bateias de Baixo, também de plagioclásio. Tufos polimictos contém fragmentos
de gnaisses, basalto, andesito, traquito, riolito,
arcózios e de tufos mais antigas. A estrutura
pado ser maciça, brechóide, pérlítica, amigdaloidal ou fluidal, com sanidina orientada ou oom
fragmentos lenticulares de vidro. Este último
tipo assemelha-se ao ignímbrito, porém faltam

157

fragmentos mecãnicamente aplatidos os quais
são característicos para os ignimbritos das localidades tfpicas destas rochas, em Nova Zel9.ndía, segundo informação verbal de W. R.
Lauder no campo.
(Sedimentos depositados na água são mais
raros do que tufos, neste litosoma. Folhelhos
finos, compostos quase só de sericita, acham-se
entre Salto e Bateias de Baixo e a sudeste
de São Miguel. Em ambos os lugares como
também ao norte de Rio Vermelho notam-se
também siltitos finos, compostos de quartzo,
sericita e limonita, com sinais de estratificação gradacional. Na última localidade estes
siltitos contém uma camada conglomerátfca,
com seixos de arenito- limonºtico e de tufos
perlíticos. Um arcózio verde com gr~.os de grau
médio de arredondamento de quartzo, microclina, plagioclásio e calcita e cimento de ser?cita, clorita e óxido de ferro encontra-se encaixado entre derrames de efusivas a 6 km a
Oeste de Campo Alegre.
As rochas do terceiro grupo sedimentar, ou
seja, da Formação Rio Turvo (s) s5.o quase sempre de granulação fina até muito fina. Na
maior parte desta formação encontram-se só
rochas com sinais de sedimentação em água
tranqüila e, frequentemente com estratificação
piroclásticos
de
gradacional.
Fragmentos
quartzo e anortoclás'_o aparecem isolados por
todo lugar (foto 9) por todo o cimento fino
de quartzo, sericita, clorita, feldspato caolinizado, leucoxénío, limonita e magnetita; ôles
costumam concentrar-se em camadas de alguns
mms até cros de espessura as quais indicam
curtas fases de atividade vulcãnica na vizinhança. Em Campo Alegre, perto a Leste e
até alguns kms para o Oeste e Sudoeste encontram-se intercaladas dentro dos estratos de
sedimentação aquosa camadas mais espessas
(0,5 até alguns ms) com todos os indícios de deposição eólica, os quais indicam maior atividade explosiva na vizinhança. Estes são tfp'_cos
tufos riolíticos, com fenocristais de quartzo e
anortoclásio (foto 10) e de basalto, traquito e
gnaisse sanidinitizado em cimento de quartzo,
feldspato potássico indefinível, clorita e óxidos
de ferro. Minerais ferro-magnesianos são escassos enunca conservados. A sua estrutura
tem forte tendéncia para fluidal, aproximando-

(4) Da

Formação
lâminas.

(5)

Bateias

foram estudadas 2^

Déste modo só 19 lâminas eram disponíveis
variação em estrutura e
apesar da enorme
composição.
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destas rochast ~ 1 é muito monótona: Feldspato
potássico .-~ quartzo -}- óxido de ferro. Também os xenólitos da brecha eruptiva (rochas
vulcânicas, sedimentos e gnaisses) mostram sua
estrutura primária só no afloramento; no microscópio
possuem a mesma paragênese dos
tufos que os incluem. São pois, exemplos típicos da raramente realizada «fácies de sanidin?ta» de EskoIa (1921, p. 159-162). Muito>

Foto 6 — "Cabeços de estrato" de riolitos, fortemente inclinados, indicado uma falha; a 4 kms a
sudeste de Campo Alegre.

se à de igninbritos. Um afloramento de tais
tufos numa pedreira abandonada perto a ENE
de Campo Alegre mostra a dobra recumbente
já mencionada acima (fig. 1) : seu aspecto no
campo corresponde ao de um derrame de lava,
cuja frente se precipitou acima da sua base retardada. A lãmina porém mostra uma típica
rocha piroclástica. Deve tratar-se pois de uma
deposição de cinza vulcãnica, ainda não solidificada e talvez quente que foi empurrada por
um derrame o qual porém não aparece no
afloramento. Lavas riolíticas aparecem em pequena distãncia ao sudoeste do afloramento.

v

r.

Foto 6 — Traquitos com estratificação pronunciada.
mergulhando para Leste. Pedreira 4.5 lcm a ENE
do trévo rodoviário de Oxford.
fragmentos, apesar de sua transformação para
sanidina e quartzo, conservam bem a estrutura perlítica de vidros (foto 12). A acumulação
de tufos
riolíticos a W de Campo Alegre
parece indicar que na época o vento geralmente era dirigido de Leste para Oeste, em coordenadas atuais. A origem dêstes tufos na chaminé explosiva é comprovada pelo achado de
fragmentos de sanidinito neles, idênticos aos
da própria chaminé.

yr
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Raramente esta chaminé forneceu outros
produtos além dos explosivos. 2 km a oeste

Foto 7 — Siltitos com camadas de tufitos e tufos
riolíticos da formação Rio Turvo.
2.5 km a
Nordeste de Campo Alegre, Inclinação -para Leste.

Os sedimentos da Formação Rio Turvo
estão em relação genética com a chaminZ de
explosão riolítica a sul de Campo Alegre. As
rochas da chaminé explosiva afloram perto a
sudeste e sul desta cidade, em alguns afloramentos naturais e artificiais. A composição

Foto 8 —Seixo de granito fortemente milonitizado
em conglomerado da Formação Bateias.
Mesma
localidade da foto 1. Nicóis cruzados.

~

HEINZ EBERT — O Grupo Guaratubinha no Norte do Estado de Santa Catarina. , .
de Campo Alegre foi encontrado, entre siltitos
c .tufos, um derrame de poucos ms de espessura
de um vidro riolítico, recristalizado para um
sistema perfeito de esferulitos (foto 13). E
na saída de Campo Alegre para Rio Vermelho
encontram-se afloramentos de lava çordada de
composição bem cónservada.

~

-
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O lilwsoma efusivo da Formação Campo
Alegre ~s) varia muito em sua composiçâo e
estrutura. Porém só dois tipos são realmente
frequentes, enquanto outros só aparecem esporàdicamente. Dentre estes tipos ~ raros devem
ser mencionados basalto e andesito. Olivinabasalto grosseiro, tendendo para diabásio aflora
perto a NNV(T de Ria Vermelho Velho, logo ,
após a ponte sôbre o Rio Vermelho (foto Y4).
Fenocristais de olivina e plagioclásio básico_
num cimento micróofítico de plag:oclásio básico
(â0% An) fresco, augita fresca e calcita, óxido
de ferro e quartzo como produtos secundários
caracterizam esta rocha. Um diabásio totalmentemente decomposto constitui uma camada
num tufo a 6 kms a leste do trêvo de Oxford.
Róchas desta fámflia de basaltos e diabásios
encontram-sè freqüentes como pequenos fragméntos em tufòs o que deve indicar uma maior
dïstribuição originária dêste grupo de rochas do
que a atual. No mapa, as ocorrências destas
rochas são assinaladas com «B».
Mela-andesito (foto 15) "aflora em alguns
lugares na estrada S. Miguel-Saltinho; 4,5=4,8
liras -de S. Miguel. A estrutura é semelhante à
dos basaltos, com um sistema irregular de ripas
de plagioclásio, augita e magnetite nos interstícios: Porém o feldspato aqui é oligoclásio.
Fenocr-iscais são muito raros e pertencem a
labradorita (foto 15) o que indica a filiação
destes andesitos com os basaltos. O alto teor
efrl magnetite dá à rocha, no afloramento, o
aspecto de um basalto. Uma . rocha, muito semelhante aflora na mesma estrada, 1 km
mais n~. direçã•o para Santinho. Aqui aparecem entré os pla,gioclásios feldspato potássico e
quartzo em quantia de talvez 10%, de modo
que a rocha ,deve ser denominada Riodacito.
No mapa as ocorrências destas rochas são assinaladas com «A>.
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finamente disperso, provàvelmente hematite. O
resto da massa é um feldspato ripiforme, sem
geminação, com extinçãoo paralela e mais baixo
do que o bálsamo de Canadá, portanto sanidina.
Fenocristais são raros; estes são sempre um
feldspato alcalino com finíssima geminação
cruzada, portanto, anortoclásio. Secções losangulares, típicas paraste mineral, foram observadas. Fenocristais de quartzo e máficos faltam. No cºmento nenhum mineral máfico é
conservado. Em seu lugar aparecem agregados
de óxidos de ferro, em um caso clorita. A
forma destas pseudomorfoses é ou de um prisma curto ou de prismas muito finos e alongados. No primeiro caso o mineral primário
deve ter sido augita, no segundo aegirina ou
riebeckita. A estrutura é muito variável. Tipos
com estrutura típica traquítica, mais ou menos fluidal, são raros. Onde existe estrutura
fluidal manifesta-se esta mais em uma separação em camadas de composição traquítica,
com finas camadas de quartzo, diagenèticamente infiltrado, entre estas. Também estru~ura fluidal irregular, indicando uma lava rica
em vidro, foi encontrada; uma vez numa tal
massa apareceram remanescentes de estruturas
perlítica em forma de numerosos esferulitos.
O tipo mais freqüente é o de uma «supergranulação»: muitos pequenos feldspatos com seus
óxidos intersticiais e às vêzes com quartzo
micrográfico reúnem-se em maiores agregados, os quais pela sua extinção simultânea se
destacam bem entre nicóis cruzados enquanto
esta estrutura é invisível sem analisador, Riolitos fortemente fluidais e ricos em xenólitos
foràm observados, dentro da área ocupada pelos
traquitos, só muito subordinados: 5,5 a 6 km
a oeste de Campo Alegre e no meio caminho
entre Campo Alegre e Bateias de Baixo.
Na parte sul e sudeste da área predominam absolutam. ente os riolitos, e os traquitos,
tãd típicos para a parte principal da área, só
constituem alguns derrames subordinados. Os
riolitos são imediatamente reconhecíveis no
campo pela côr clara tanto da rocha fresca
quanto de seu produto de decomposição argilosa. Realmente seu teor sempre baixo em
óxidos- de ferro está em forte contraste com

a

área a oeste -e norte, de ume
E;n`tôda
linha FliFr Vermelhó~ para Campo Alegre e de
Tã ~1'a o Leste ,predominam absolutamènte
Este tipo de rachas reconhece-se
traquitos.
fàcilmente pela sua côr rosa, vermelha até
roxa, côr que se conserva bem quando a Tocha
é totalmente transformada em argila. Esta côr
é motivada pelo alto teor em óxido de ferro

(6) Foram estudadas 12 lâminas.
(7) A forte desintegração do material nas "pedreiras"- (o material serve de saibro) permitiu fazer b lâminas.
(8) A descrição déste grupo baseia-se no estudo
de 50 lâminas (5 de basalto, 3 de andesito,
29 de traquito e 13 de riolito).

160

~

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRA~SILETRO DE GEOLOGIA
lugar aparecem agregados alongados de óxidos
de ferro, iguais aos dos traquitos e lembrando
aegirina ou riebeckita como minerais originários.

Fig. 1 — Tufo riolítico deformado em forma de
uma dobra recumbente; Formação Rio Turvo perto
de Campo Alegre, NE. Notar a deformação de
"pillowa".

a

total dos traquítos com tais
impregnação
óxidos. Fenocristais de quartzo e anortoclásio
são raros. A estrutura é sempre fluidal e indica caráter vítrico para a maior parte dos
riolitos (foto 16). Tufos típicos são raros, mas
em muitas lugares o riolito dá a impressão de
As ripas de sanidina,
origem
ignimbrítica.
típicas para o cimento dos traquitos, faltam;
quartzo, feldspato e sericita constituem um ci-

Poto 9 — Siltito tufítico da Formação Rio Turvo;
pedreira na saída Nordeste de Campo Alegre.
analizador.

Sem

Na área dos riolitos e estrutura dos derrames émelhor conservada do que na dos traquitos. Em alguns lugares estruturas de lava
cordada, indicando a superffcie de um derrame,
são bem conservadas.
D) Notas sõbre evolução e tectônica da
nrea vulcânico -elástica de Campo Alegre e suas
relações estratigráficas e tectõnic:~s com outras,
semelhantes, da Serra do Mar Catarinense.
Resumindo os resultados das observações
descritas acima e demonstradas em mapas e
seção geológica, chega-se às seguintes conclusões sõbre a evolução da área de Campo Alegre:
1) A partir de uma superfície quase plana
em certa época do Paleozóico antigo, em cuja

Foto 10 —Tufo riolítico com fenocristais de quartzo
e anortoclásio, camada cm siltitos da formação Rio
Turvo. Corte da rodovia a 2 lun a beste de
Campo Alegre.

mento microgranular, micrográfico ou esferulítico. Infiltraçc~es secundárias de quartzo ao
longo dos planos de fluxo e em amígdalas são
freqüentes. As vézes a estrutura fluidal combina com a micrográfico ou esferulítica. Nestes
casos estreitas faixas com estrutura interna
esferul:tica alternam com outras de estrutura
microgranular ou de quartzo secundário. Minerais máficos nunca são conservados; em seu

Foto 11 — Brecha riolítico da chaminé explosiva
ao sul de Campo Alegre; sem analisador. Estrutura
piroclástica
típica.
A direita um fragmento de
gnaisse sanidinizado, no campo esquerdo inferiór
um fenocristal de anortoclásio.

ir
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HEINZ EBEftT — O Grupo Guaratubínha no Norte do Estado de Santa C'atarina. . .

Foto 12 —Estrutura perlítica em fragmento de tufo
i•iolftïco na brecha eruptiva do chaminé explosiva
a Sul de Campo Alegre.

Sem analizador.

i
Foto 13 — Riolito com estrutura esferulftica; der-
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Foto 15 — Mela-andesito com cimento de oligoclásio, augita e magnetite e fenocristal dc labradorita.
Nicóis cruzados. Estrala de São Miguel
para Saltinho, 4.4 km de São Miguel.

Foto 16 — Vidro riolítico com estrutura de lava
cordada; sem analisador. 4.4 km a Sul de Campo
Alegre.

rame delgado entre siltitos da formação Rio Turvo.
Mesmo afloramento da foto 10.

Foto 14 —

Nicóis cruzados.

Olivina-basalto da pedreira abandonada

a Noroeste de Rio Vermelho Velho, imediatamente
após a ponte sóbre o Rio Vermelho.
Estrutura
subofitica.

Nicóis cruzados.

vizinhança existia ,uma região mais elevada,
esta forneceu detrito mal classificado e sele•~ionado. de rochas cristalinas, as quais espalharamse quase horizontalmente, como indicam osangulos pequenos até nulos da estratificação dos
Os valores hipsoarcózios e conglomerados.
métricos em contatos basais da seqüéncia sõbre
o cristalino autóctono sso os seguintes:
em Rio Vermelho Velho
em <Pedreira» a E'NE de São Yaulo
na rodovia Gxford —Campo Alegre
na estrada Campo Alegre — F'rogosos
a NW de Bateias de Baixo
na estrada Bateias de Baixo — Papanduzinho
em Bateias de Cima
a sudeste de S. Miguel
no R.io Itapocuzinho
Valor médio

830
850
840
830
830

m
m
m
m
m

880
8fi~0'
884
860

m
m
m
m

851 m
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A variação- em tôrno do valor médio não
ultrapassa 30 m, o que indica uma ondulação
muito fraca do relêvo e uma grande estabilidadè da área desde o Ordovociano até hoje. Se
houvesse uma deformação forte da crosta terrestre nesta área, os valores hipsométricos do
plano basal da seqüéncia transgressiva deveriam
variar muito mais. É notável que o plano basal
do Gondwana distante poucos kms a Oeste. do
possui quase o mesmo
Grupo Guaratubinha,
nível, como consta do mapa e da secção.
2) Ja ,existiria uma fraca atividade vulcânica na época da deposição dos sedimentos
A atividade da área
da. Formação Bateias.
de Calrlpo Alegre teria começado só mais tarde.
Na maior parte da área essa atividade iniciou
com sedimentos piroclásticos; em alguns lugares derrames vulcânicos jazem diretamente
sôbre a Formação Bateias. A seqüência da
evolução eruptiva é a normal do polo básico
ao polo ácido começando com basaltos (e andesitos), pa-~.sando para traquitos e terminando com riolitaa. Isto ressalta da distribuição
dos xenólitos: basaltos nos traquitos, basaltos
e traquitos nos riolitos. Esta seqüência torna
pouco provável a eventua_1 hip5tese de que os
riolitos sejam de origem palingenética, a base
de cristalino na profundidade. Parece tratarse realmente de um processo normal de diferenciação.
3) Totalmente inexplicável é, no momento, o mecanismo da atividade vulcânica: Os
derrames são sem exceção dirigidos da borda
da bacia para o seu centro. Não é possível
concêntrica-radial
supor que esta inclinação
Ereja o resultado de uma posterior subsidência
da parte central, pois neste caso, ou seja, de
um movimento pós-Campo Alegre, também os
sedimentos subjacentes à formação vulcânica,
os da Formação Bateias deveriam acompanhar
êste processo de subsidência e mostrar forte
inclinação para o centro. O fato de que estes
sedimentos possuem posição horizontal até inclinação máxima de 10° comprova a estabilidade da crosta terrestre na área de Campo
Alegre, pois tal posição horizontal ou subhorizontal deve ser ainda a originária cs>.
Nesta situação deve-se esperar uma série
de centros de erupção fora da área de vulcanitas atuais, os quais deveriam se manifestar
por diques ou chaminés vulcânicas. Porém as
observações neste sentido não são animadoras:
Um dique de alguns ms de espessura de um riolito de granulação fina foi observado entre
Rio Vermelho Velho e a estação ferroviária de

R•io Vermelho, e alguns diques mais espessos de
riolito e pórfiro granítico cortam os 'gnaisses
ao longo da estrada S. Miguel —Joinville,
aproximadamente a 1 km do contato basal dó
Guaratubinha. Na zona S. Bento-Oxford-Fragosos em nenhum dos numerosos afloramentos
de cristalino foram observados diques de rochas
vulcânicas.
4) Após o término das fases principais
.vulcânicas constituiu-se uma lagoa no centra
da área. Nela depositaram-se os .produtos da
denudação das partes elevadas externas. A nítida estratificação rítmica até gradacional permite aconclusão de que na época, existiu na
área um clima condicionando modificações cíclicas na erosão e transporte, ..com períodos de
menor ou maior precipitação, provàvelmente
em ritmo anual. Os sedimentos desta lagoa, a
Formação Rio Turvo, acompanham covil sü~
estratificação a inclinação dos derrames; na
borda da lagoa, ficando horizontais. no seu
centro. Perturbações desta situação trangüilá
estão em relação com o último acontecimentó
vulcânico da área, com a chaminé vulcânica
situada imediatamente ao sul de Campo Aleire'.
As explosões dêste mini-vulcão levaram à
reformação dos estratos, originàriamente horizontais, dos siltitos perto de Campo Alegre e 'à
adição de material piroclástico, ejetado pelo ar,
aos sedimentos elásticos, levando à formação
de tufitos. Fases mais fortes de atividade explosiva levaram à formação de tufos riolíticos
intercalados nos sedimentos. Raramente a atividade levou à erupção de lavas riolíticas.
Esta evolução geológica da área de Campo Alegre evidência, o que já foi suposto por
autores
anteriores, a sua identidade com a'
«Formação Guaratubinha» (Fuck et al., 1967).
A tectônica simples permitiu estabelecer uma
sequência estratigráfica, impossibilitada aos autores paranaenses pela maior deformação teetônica. ~ mister notar que o autor atual manteve o nome «Guaratubinha» só para não in'troduzir modificações de. nomes, pois é óbvio
que a «Formação Guaratubinha» é idêntica ao
«Grupo Castro» (Trein & Fuck, 1969), nome
derivado da «Formação Castro» de Maack
(1947, p. 105). A separação de grupos idênticos. até em detalhes, por 150 kms, não justifica aaplicação de nomes diferentes.
Necessita-se também de algumas palavra

(9) A instabilidade localmente observada a sul da
cabeceira do Rio Vermelho (nota 2) não modificou o esquema geral.
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sôbre a idade dêste grupo vulcânico. As análises K/Ar deram para todas os grupos valores
em torno de 450 m.a., o que corresponderia
ao Ordoviciano médio ( Harland et al., 1964, p.
262). Porém estes valores devem ser de idades
mínimas, e os valores reais podem ser bem mais
elevados. As análises foram feitas com «rochas
totais» o que significa na realidade com seus
feldspatos, .pois todos os minerais máficos, os
quais costumam dar valores mais exatos, estão
destruídos. É conhecido que os feldspatos costumam dar valores menores do que os reais
por reter mal o argonio. Em nossos vulcanims
a idade média deve ser a da modificação diagenética., com a substituição dos máficos por
óxidos de ferro e a forte infiltração de quartzo
secundário. O tempo que passou entre a própria cristalização das lavas e êste processo
diagenético é desconhecido, podendo .ser longo.
Em nossa opinião a atividade efusiva é típica
a de um «vulcanismo subseqüente» que segue,
com algumas dezenas de milhões de anos de distância no tempo, à fase paroxística da orogênese assíntica que caracteriza ambos os lados da
atual fossa Atlântica: O ciclo Paraíba no Brasil
e o diastrofismo Pan-Africano na Ãfrica. A
relação entre «Guaratubinha-Castro» e «Paraíba-Agungui» seria pois idêntica à bem conhecida entre o diastrofismo herciniano, infra-carbonífero, da Europa central e o vulcanismo riolítico do Permiano, da mesma área, ou
entre a orogênese dos Carpatos e o vulcanismo
andesítico da bacia Hungria.
Se por um lado não há dúvidas sôbre a
identidade da sequência de Campo Alegre com
as de Castro e Guaratubinha, por outro não é
aceitável a hipótese manifestada repetidas vêzes (p. ex., Maack, 1947, p. 105; Treín & Fuck,
1967, p. 294) de que o Guaratubinha seja de
mesma idade do Grupo Itajaí. Isto consta das
seguintes observações:
1) O Itajaí é, como mostram os excelentes afloramentos ao longo da nova Rodovia
Jaraguá ao Sul — Corupá, poucos kms a sudeste de Corupá, fortemente ondulado até dobrado, o que nunca se observa no Guaratubinha, com exceção da deformação local pela atividade vulcânica da chaminé de Campo Alegre.
Ao longo da falha que limita o Itajaí ao Sudeste, as camadas são dobradas até aposição
vertical.

^•

2) L-!itològicamente os sedimentos do Itajaí são semelhantes aos da Formação Bateias,
porém são geralmente muito mais finos. As
camadas de arcózios e grauvacas, em sua gra-
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nulação comparáveis aos do Bateias, distinguem-se dos últimos por uma propriedade lmportante: Nos arcózios (e e~nglomerados) do
Bateias muitos fragmentos do cristalino já
mostram a forte deformação mecânica pós-cristalina, tão típica para certas partes da Serra
do Mar Catarinense, a qual levou à formação
de caquiritos, milonitos, ultramilonitos, blastomilonitos e epi-gnaisses. Nas rochas comparáveis do Itajaí encontram-se só minerais do
Cristalino normal,
como existiu antes desta
trituração
(Ver foto 6 em Ebert, 1972/b).
Concluiu-se que esta fase de deformação pós-cristalina é mais recente do que o Itajaí e
talvez esteja relacionada com o falhamento pós-Itajaí, e teria acontecido antes da deposição
do Bateias.
3) A observação decisiva é o achado de
seixos de arcózios do Itajaí no conglomerado
basal do Bateias, no vale do Rio Itapocuzinho.
A boa conservação destes seixos, a qual permitiu oseu estudo microscópico, é notável, pois
o cimento do conglomerado, de caráter arcoziano, é totalmente desintegrado para «saibro»,
nesta localidade.
Fica para discutir, finalmente, a possível
relação da área vulcãnica de Campo Alegre
com outras na Serra do Mar Catarinense. F. K.
Takeda dirigiu a nossa atenção, na discussão
da conferência, a uma área muito semelhante
na Serra do Mar acima de Joinville a qual, em
sua opinião, estaria continuamente ligada com
a de Campo Alegre. As observações do autor
ao longo da Rodovia S. Miguel-Joinville, que
acompanha o divisor de águas entre o Rio Itapocuzinho e o Rio Cubatão, não confirmaram
tal continuidade, pois até 9 km do contato basal
do Guaratubinha, na direção para Jainvilleao~
todos as afloramentos mostram rochas do cristalino, como paragnaisses, gnaisses graníticos, gabros, noritos, dioritos, trondhjemitos, charnockitos, e enderbitos etambém anfibolitos e metaultrabasitos parcialmente migmatitizados. Z'ôdas estas rochas são em grande parte modificadas pela deformação mecânica, pós-cristalina, já mencionada acima. Só dois diques de
riolito e pórfiro granítico foram encontrados,

(16) Nestes 9 km, de 7 a 15 km de S. Miguel, foram
coletadas 21 amostras, cujas lâminas foram
estudadas; 19 pertencem ao Cristalino, 2 aos
diques ácidos.
(11) De 27 lâminas do Guaratubinha duas não são
iguais das 6 lâminas do Cristalino 4 mostraram para-gnaisse plenamente cristalino e 2
milonitos de granito.
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cortando o cristalina, mas- nenhum vestígio de
derrames, tufos ou sedimentos.
Em grande extensão afloram. porém membros do Grupo Guaratubinha ao longo da Rodovia São Bento-Corupá. Estes afloramentos
começam a 6 km do cruzamento cama Ferrovia em Serra Alta e terminam a 13,4 km dêste
ponto de amarração, quando a rodovia desce
para o Rio das Pacas. Nos próximos kms, especialmente no alto entre os kms 20 e 22, aparecem numerosos veios de riolito em gnaisses
graníticos fortemente milonitizados. Em blocos
de gnaisses foram observados também veios de
andesito.
Os afloramentos não permitem chegar a
uma idéia clara da situação geológica. Fora
dos mencionados veios e diques nenhum contato
geológico nítido aparece, e não se nota um sistema. na distribuição dos tipos de rochas, os
quais sâo de extrema variabilidade cll~, de modo
que •é impossível dar descrições detalhadas
neste lugar. Foram observados riolitos, traquitos eandesitos, tufos polimictos com fragmentos de basalto, andesito, traquito e basalto, sanidina e quartzo, e quase todos os tipos de
estruturas descritas da área de Campo Alegre,
com exceção da vítrica e perlítica. Relativamente freqüente é estrutura gráfica e micrográfica e uma estrutura microgranular. De sedimentos foram coletadas duas amostras de
arcózios conglomeráticos, mas em posição duvidosa no meio dos vulcanitos. A diferença essencial em relação às rochas de Campo Alegre
é a melhor cons'~rvagão dos mafitos; foram
observados como tais barkevikita, riebeckita e
aegirina. Com isso é comprovado um caráter
fortemente alcalino das lavas ácidas originais;
uma amostra era um típico comendito. Uma
outra era cheia de epidoto, certamente de origem secundária a base de um piroxênio, e os
andesitos contém clorita no lugar da augita.
Esta seqüência é capeada, na altura de
840 m, pelos depósitos glacígenos do Grupo
Tubarão, e. a sua base corresponde à cota 660.
Assim o contato basal da seqüëncia fina 200
m mais baixo do que na área de Campo Alégre,
de modo que deve existir uma falha entre as
duas ocorrências. No trabalho so"bre o contato basal do Gondwana (Ebert, 1972a, fig 1) foi
desenhada uma tal falha em posição hipotética, na continuação da que acompanha a parte
superior do Rio Vermelho, pois as aerofotos
mostram elementos lineares na direção ENE-

WSW. 1; possível que existam outras falhas
na asna ao sul de São Bento. Alguns afloramentos de rochas cristalinas no meio dos vulcanitos, entre os kms 10,5 e 12,4 de Serra
Alta e na altura de 720 a760 m, como também
a distribuição caótica dos tipos de vulcanitos e
a falta total de informações sõbre a sua posição no espaço levam a admitir qeu a tectônica
ao lado oeste do rio Humboldt é muito mais
complicada do que na área de Campo Alegre.
Assim esta última área representaria um caso
de estabilidade excepcional na Serra do Mar
Catarinense: E' foi esta estabilidade incomum
que possibilitou a subdivisão estratigráfica da
Formação Guaratubinha e a elucidação da sua
evolução geológica.
Deve ser mencionado ainda o interêsse ecaA substãncia minômico da área descrita.
neral atualmente mais importante é o caulim
(Teixeira & ';silva, 1970, p: 117) que foi encontrado nas cabeceiras do Rio Turvo, no Município de Campo Alegre, e na Fazenda Floresta, nas cabeceiras do Rio- Natal, no Município
de São Bento do Sul. Estas jazidas servem
de base para a indústria cerâmica da região,
em plena fase de desenvolvimento. No mapa
estas ocorrências são indicadas com <C».
Agradecemos cordialmente ao geólogo E. Trein
(Curitiba) a gentil comunicação dêstes lugares
o que possibilitou uma complementaçã,o importante do mapa:
Uma outra substância, ainda não conhecida na área descrita, mas que com a maior
probabilidade deve existir, e de maior .valor econâmico ainda, deve ser bentonita (camadas de
cinza vulcânica transformada em montmorillonità). Tais ocorrências devem existir especialmente nos arredores de Campo Alegre, dentro
dos siltitos da Formação Rio Turvo. Já foram
mencionados achados ocasionais de tufos riolíticos nestes siltitos oriundos do centro de explosão vulcânica de Campo Alegre, e é bem
possível que existam muito mais destas camadas e entre èstas tais de transformação para
bentonita. Uma prospecção sistemática recomendà-se. Mas também fora desta área central, tõdas as zonas de tufos e sedimentos intercalados nos vulcanitos são lugares potenciais
para jazidas de bentonita. A extrema raridade
de seqüências vulcânicas no pais e o grande
interêsse da indústria de óleos em bentonita
justifiça uma pesquisa sistemática, talvez pela
C.P.R.M.

~
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A B ST R A C T

in the far west of the crystalline area under discussion.

Tectonic studies, along a strip due northeast,
across the central region bf the Sul Riograndense
shield, covering approximately one third of its area,
made it possible to individualize different styles of
faults, gathered in different systems of several ages,
in accordance with the following:
Dorsal de Canguºu system, (Lower or Middle
Precambrian), of predominantly N 40 E direction,
constituting a zone of deep fractures, where syncinematic granites, migmatites and occasionaly greisens are lined up, and in which are located zones
of tin-bearing deposits. Beril-bearing pegmatites
also occur there.
Pasco do Marinheiro system, (Upper Precambrian), of predominantly N-S direction, constituted
by transcurrent faults, with strike slips ranging to
32 kilometers, developed at the end of the Porongos orogenesis, affecting the Dorsal de Canguçu
system, causing rotation and intense cataclasis of
great masses of rocks.
Açotéia-Piquiri system, (Eo-Paleozoic), of N 30

The-general result of the displacements of the
Upper Precambrian, during transcurrent faulting,
indicates a relative movement of dozens of kilometers towards the north and northeast of the region
of the shield on the Atlantic coast side.

E direction, constitute3 by normal longitudinal
faults, forming horsts and grabens, developed after
the folding of the Porongos orogenesis. To these
are associated the volcanic rocks of acid and intermediary composition of the Eo-Paleozoic of the Sul
Riograndense shield.
Northestern system, developed from the Upper
Precambrian trough the Eo-Paleozoic, constituted
by secondary faults of N 6b-75 W direction.
From the Eo-Paleozoic until probably the Pleistocene, there occur sucessive reactivations, following
the old directipns of weakness, reaching the sequences of younger covering.
The distribution of the main four systems of
faults, associated with other geological features,
mainly patterns of folding, degree of metamorphism and petrographic facies, make it possible to
individualize two distinct tectonic provinces on the
Sul Riograndense shield: —the Dom Feliciano Craton in the east (Lower to Middle Precambrian),
and the Porongos geosyncline in the west (Upper
Precambrian), both separated by the Dorsal de
Canguçu zone of deep fractures, further confirming
in this region the nonconformity between the Cambaí and Porongos group, which had been observed

1.

INTRODUÇtIO

1.1 —Objetivos
Trabalhos específicos sôbre a tectõn~ica
do Escudo Sul-Riograndense, nunca foram
realizados, anteriormente. Os conhecimentos
nesse campo eram pasrciais, restritos a áreas
determinadas sem continuidade geológica e
insuficientes paia uma avaliação sistemática.
O maior passo no conhecimento da tectônica
foi dado com a divulgação dos mapas geológicos das quadrículas de Encruzilhada da
Sul e Caçapava do Sul, em escala 1:254.000,
publicadias nos últimos anos pelo Reparta.
mento Nacional da Produção Mineral. Nesses mapas aparecem as extremidades norte
de grande parte das estruturas principais do
Escudo.
Observamos, então que a análise de todos os dados divulgados até 1968 permitia
apenas generalizar grandes traços tectônicos,
porém muito incertos e sujeitos a controvér.
sias. Como ingressa do Conselho Nacional
de Pesquisas no Projeto para Conhecimento
do Manto Superi,ºr, nos propomos a parti(1) Trabalho efetuado com recursos do Conselho
Nacional de Pesquisas (Projeto Manto Superior) e Conselho de Pesquisas da UFRGS.
Inclufdo neste volume por sugestão do Coordenador do Simpósio do pré-Cambriano.
(2) Professor de Mineralog a da Escola de Geologia da UFRGS.
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cipar no projeto e estudar sistematicamente
a tectbnica da Escudo Sul-Riograndense, da
qual o presente trabalho é a primeira parte.
Consta deste plano o estudo dos tipos
de falhas com a caracterização de suas direções, idades, reativações e episódios metalogênicos e petrogenéticos relacionados, assim
como algumas idéias sobre as regiões de diferentes desenvolvimentos tectônicos. Estudos
mais detalhados estão previstos para fases
posteriores com a participação do geólogo H.
Jost.
1.2 —Seleção Geológica da Area
A região escolhida para desenvolvimento
dos estudos tectônicos compreende uma faixa
nordeste que carta a parte central do Es^udo, perfazendo aproximadamente a sua
terça parte, ou seja, 15.000 a 20.400 quilômetros quadrados. Estende-se por 250 Km.
das proximidades do Rio Jacui até as cabeceiras do Rio Jaguarão, na fronteira do Uruguai. A Faixa possui 50 Km. de largura e
inclui Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado como cidades mais centrais. Pelo mapa
índice da figura 1 ou pelo mapa da figura
5 tem-se uma idéia precisa de sua, localização.
Entre os fatôres principais de seleçâo
dessa faixa cita-se:
1~ — A região é praticamente desprovida de sequéncias de cobertura sedimentar,
aflorando alí~as estruturas e rochas mais antigas do Escudo. A parte oeste do Escudo
onde se situa a região de Caçapava e Lavras
do Sul, apesar do grau de conhecimento geológico avançado, apresenta grandes áreas
encobertas por rochas sedimentares e efusivas, que dificultam a caracterização das falhas e dobras anteriores ao Eo-Paleozóico.
29 — As idéias correntes sobre duas fa~
ses distintas de metamorfismo regional no
Escudo (duas faixas móveis), se inclinavam
a indicar aárea-chave do problema na parte
central do Escudo e adpacéncias de Encruzilhada do Sul.
30 — A faixa inclui as falhas primeiras
relacionadas na literatura geológica: A Falha do Leão (MACHADO, 1961, ~pp. 10-14)
e o falhamento regional de Açotéia (GO1~tI,
GOSO e I5SLER, 1962, p. 57). Por outro
lado, na mesma área já eram conhecidas
estruturas importantes como a zona de falhas Vigia-Roque (PICADA, 1965, fig. 2) o
<graben» Piquiri e falhas transcorrentes
como a do Passo do Marinheiro.

~

4~ — O interésse econbmico ligado ao
conhecimento do contrôle estrutural dos fazimentos de estanho de Ehcruzilhada do Sul,
assunto que temos nos dedicado ativamente
sobre o qual dispomos de um grande volume
de dados.
1. S — Histárìco e Trabalhos Anteriores
O conhecimento da tectônica rígida da
região só evoluiu rapidamente nos últimos
cinco anos. Até 1961 praticamente não se
falava em falhas no Rio Grande d!o - Sul,
sendo uam das únicas conhecidas a. Falha
do Leão. Entre as grandes dobras era cita.
da apenas a Sinclinal das Encantadas. Os
estudos de geologia no Estado, por outro
lado, eram dirigidos para a região oeste do
Escudo em Caçapava e Lavras.

~

Como contribuição mais antiga ã tectônica da faixa central, selecionada, aparecem
os trabalhos pioneiros de FRANCO (1944)
e de LEINZ & PINAGEL (1945). Trazem
dados sobre a posição espacial dos corpos
mineralizados com estanho da região de Encruzilhada do Sul.
Após um lapso de vários anos, sem nenhuma nova contribuição ao conhecimento
da região, MACHADO (1961, pp. 1014), caracteriza e descreve a Falha do Le~áo, que
Secciona as camadas permo-carboníferas na
Mina do mesmo nome.
Um ano após, em GOfiI, GOSO e
ISSLER (1962, ,p. 57) é encontrada a primeira referéncia sobre o falhamento regional de Açotéia que se prolonga desde o Uruguai e passa a oeste dessa localidade.
Em fins de 1962 e primeiro semesbre
de 1963, a região central norte do Escudo
foi por nós trabalhada em regime intensivo
para a Divisão de Fomento da Produção
Mineral (D F.P.NL) do Departamento de Produção Mineral (D.N.P.M.), visando especialmente caracterizar a geologia da Província
Estanífera do Rio Grande do Sul. Nessa
primeira fase, os estudos foram realizados
em caráter de semi-detalhe, compatíveis com
a escala 1:54.000, tendo sido coberta a região entre a cidade de Encruzilhada e o
Arroio Piquirí compreendendo as localidades
-Quero,
de Pinheiros, Sanga Negra, Quero
Mina da Arvore e, daf, para o norte as
bacias dos arroios Piquirí, Palmas e Lageado. Nesses estudos foram identificados e
mapeadas quase todas as extremidades norte
das grandes estruturas e falhas da parte
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central do Escudo Sul-Riograndense, citan~
dose como mais importantes:
1Q — A estrutura que chamávamos na
época de cGrabr~n» do Piquirí, preenchida por
rochas sedimentares que provisoriamente colocávamos nas Formações Maricá (arenitos
e siltitos) e Caxnaquã (conglomerados) ;
2~ — A Falha (7êrro da Ãrvore, que
dessa localidade passava pelo Sanga Negra
e alcançava,, ,para nordeste, o Cêrro Partido;
3~ — A falha, que mais tarde chama.
mos Falha do Passo do Masinheinn que do
Cêrro da A~:vore deslocava-se para Sul, no
Rio Camaquã;
40 — A zona de lam-boanitos cataclasados de vários quilômetros quadrados da região de Chapad'a., entre o Piquirí e a Palma.
Ainda durante a mesma campanha de
campo foi caracterizada a grande zona de
falhas da Vigia,, a leste de Encruzilhada do
Sul, onde havíamos encontrado peganatitos

com berilo. Posteriormente, sobre essa re~
gião foi publicado o primeiro trabalho, que
especificamente tratou sobré problemas de
tectônica no Estado: «Ocorrência de Migmatitos, Granitos e Graisens, controlados por
Fraturas Regionais» (FICADA, 1965). Consta do Boletim, um esbõço da zona de fraturamentos Vigia.Roque (fig. 2), desde o Passa
do Marinheiro até a Mina do Leão e um
?rimeiro ensáio, tentando re~acionax os diferentes granitos e falhas a determinadas fases
de um ciclo oragênico (PICADA, 1965,
pp. 27-29) .
A partir de junho de 1963, passamos a
trabalhar em conjunto com o geólogo R. I.
TESSARI a título de colaboração entre a
Escola de Geologia da U.F.R.G.S. e o . . . .
D.N.P.M., com o fim de obter um mapa da
região estanífera, de ãmbita mais regional
e menos detalhado (1:250.400 j.
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Durante o 20 semestre de 1963, foram
caracterizados novos falhamentos, além de
serem prolongados os já encontrados, especalmenté
14 —Foram mapeadas as falhas da região de Bom Feliciano.
29 —Prolongadas as falhas da região
da Vigia para sudoeste.
34 —Caracterizada .a falha da Paredão
e dada continuidade da falha Passo do Marinheira para o sul.
Em especial datam dessa época uma
série de excursões regionais realizadas com
o fim de obter dados preliminares do Grau
de Encruzilhada do Sul, ou então, dirigidos
no santido de estudar as ocorrências de roçhas sedimentares, que posteriormente foram
incluídas na Formação Caneleiras. Foram
visitadas, com esse fim, as localidades de
Taboleiros, Boa Vista, Cérro Partido, Pres_
tes, Chapadão e Caneleiras.
Em 1964, os trabalhas de campo foram
mfnimos. A equipe de farmandos da Escola
de Geologia, no entanto, realizou o levantamento geológico da Fõlha do Cêrro Partido
em escala 1:50.000 uma das importantes
áreas do Grau de Encruzilhada da Sul. Valiosos dados foram acrescidos à região com
esse mapa de semi-debalhe, especialmente no
que diz respeito à Falha Cêrro da Arvore, a
Falha da. Estrada Encruzilhada.Pantano
Grande e anticlinal do Fruí, estabelecida no
Grupo Cambai.
Em L9~&5, nova incentivo foi dado aos
trabalhos com inclusão no Plano Mestre Decenal do Projeto Sn. Realizamos, então, estudos ao sul da Mina do Leão, em Quitéria,
Cérro do Roque e Capiwarita, dando continuidade para nordeste das fialhas da Zona
de Fraturas Vigia_Roque.
O geóloga Tessari executou trabalho,
ainda, em várias regiões especialmente em
Figueiras, Campinas, Anrnio dos Vargas e
Serra das Encantadas. Com seus trabalhos,
prolongou as falhas da Piquiri para sudoeste.
Ainda em 1965, a equipe de formandos
da Escola de Geologia realizou o levantamento geológico da Fõlha de Pedras Altas,
cortada, em diagonal pela Falha de Açotéia.
Foi esse trabalho uma colaboração pioneira
no sul do Escudo Sul-Riograndense.
Em 1966, saíram três publicações sobre
a paarte central norte do Escudo: uma sobre
o berilo da região de falhas Vigia-Roque
(PICADA, 1966 a), outra, sobre o Lamboa-

nito Piquirí com referéncra aos Gataclasitos
da Chagada (PICADA., 1966 b) e, a terceira,
sobre a geologia da Quadríçula dc Erncruzilhaàa da Sul, com mapa na escala de
1:250.000 (TESSARI &FICADA, 1966). Foi
publicada pela D.N.P.M. como coro~amento
dos estudos que patrocinou, tendo a colabo_
ração da Escola de Geologia da U.F.R.G.S.
Nessa obra, a interpretação da tectânica
rígida foi feita apenas pom um dos autôres,
(geóloga R. I. TESSARI) que considerou
(p. 97):
«. .. que os falhamentos nordeste, carro
o que passa pela área mineralizada
com cobre no Sienita Piquiri e se estende a SW, separando as rochas da
Formação Arroio dos Nobres (1) e o
que localiza-se nas imediações de Leão,
estendendo-se também a SW, nas pro_
ximidades do Passo do Marinheiro, no
Rio Camaquã (2) , constituem-se em
estruturas regionais, onde através de
deslocamento do tipo inverso, litologias
mais antigas acavalam litologias mais
jovens. Estas seriam tipo <uptrust».
O mesmo autor considera que as falhas de direção NS, que deslocam ho_
rizontalmente o Complexo Granftico
Encruzilhada e onde se pode medir
rejeitos direcionais. de até 32 quilômetros (3), como falhas de deslocamento horizontal, também chamadas
de «strike slip faults» ou «wrech
faults». Estas falhas estariam relacionadas em tempo e se desenvolveriam
lateralmente em «uptrust», segundo as
interpretações preliminares do mesmo
autor. As outras direções possivelmen_
te constituem fraturamentos secundários associados aos mais importantes».
Ainda no último trimestre de 1966 foi
executado o mapeamento geológico de semidetalhe na escala 1:50.000 da Falha de Figueiras por PICADA &PINTO (1966), para
o D.N.P.M., que acrescentou dados funda_
mentais à tectônica quebrável da parte central do Escudo Sul-Riagrandense. Foram reconhecidos (pp. 73-75):
« . . . quatro direções principais de falhamentos na Fôlha de Figueiras:
N40~a50oE
N 15o a 2Oo E (falhas transcarrentes)
N 5oal0~W
N 75~ W
(1)
(2)
(3)

Região da fossa Piquiri.
Zona de falhas Vigia-Roque (PICADA, 1965).
Falha do Passo do Marinheiro.

RUBEM SOUZA FICADA —Ensaio sôbre a Tectónica do Escudo Sul-Riograndense. . .

gueiras. As direções N 15 a 20~ E
correspondem a grandes Palhas de rejeito direcional. Aparecem duas principais que denominamos Falha do Paredã,n eFalha do Passo do Marinhei_
ro (3».
«As outras duas direções não formam
falhas de características regionais, As
direções N 75o W nós admitimos como
secundárias das falhas transcorrentes. . .
Os cataclasitos são também típicos
atestados do esfôrço cizalhante relacio~
nado com as falhas transcorrentes».
No mapeamento da Falha de Figueiras
não foi constatada a grande falha E -W introduzida por R. I. TESSARI, na altura do
Rio Camaquã, deslocando vários quilômetros
a Granito de Encruzilhada. Em consequência desse falhamento falso, tornou_se totalmente errada a distribuição dos corpos de

«As falhas que obedecem as direções
N 40n 'a 50o E são as mais antigas.
Pertencem a este sistema o Lineamento da Vigiar onde estão as falhas
que entram pelo lado leste da Fôlha,
e, as falhas que delimitam a Formação Arroio dos Nobres ... »
«O Lineamento da Vigia nós admitimos como muito antigo permitindo
desde a época da geossinclinal a formação dos granitos que a.o longo dele
se alinham, entre outros processos
particulares dessa zona (PICADA,
1965) . . . »
«A zona da Formação Arroio dos Nobres nós admitimos uma grande fossa
(gnaben) ou uma estrutura tipo «riftvalley» reativada pelos tempos geológicos (1)».
«A segunda direção de falhamento é
ainda mais importante na Fôlha Fi-
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granitos na parte sudoeste da Quadrícula de
Encruzilhada do Sul (TESSARI &PICADA,
1966) e no canto sudeste da Quadrícula de
Caçapava (RIBEIRO et. al., 1966) .
Além desses importantes aspectos tectõnicos cronstatados na Fõlha de Figueiras, foi
determinado, pela primeira vez, que as miReralizações estaníferas eram estreitamente
relacionadas com a fase de tectbnica mais
antiga (N 40~ a 50~ E), como acontecia no
Distrito Estanffero de Campinas, sendo anteriores às falhas transcorrentes (PICADA &
PINTO, 1966, pp. 76 e 84.85).
Ainda constam entre os trabalhos realizados em 1966, o mapeamento da Fõlha do
Côrro das Cotias pelo geol. R. I. TESSARI
e a complementação final da Folha do Piquiri
por PICADA & TESSARI (1966) para o
D.N.P.M.
Em 1967, foram maepadas trés Fõlhas
da paute central-norte do Escudo: Encruzilhada do Sul, Vigia e Pinheiros em escala
1:50.000. As duas primeiras para o D.N.P.M.,
conforme relatório inédito desse órgão (PICADA, 1967 a) e a Folha Pinheiros foi complementada por PICADA & TESSARI (1967),
para a Diretoria de Produção Mineral
(D.P.M.) da Secretaria de Agricultura do
Estado do Rio Grande do Sul. Esses trabalhos de semi-detalhe não trouxeram grandes
modificações ao panorama tectônico constatado na Fôlha de Figueiras por PICADA &
PINTO (1966). Na Fôlha Pinheiros situada
logo ao norte, de cunho de um dos autôres
(R. S. PICADA) e, que será brevemente
publicada, é dada uma. idéia mais regional
aos sistemas de falhas constatados em Figueiras. As Folhas Encruzilhada do Sul e
Vigia deixam claro o desenvolvimento das
falhas da. região Vigia-Roque,
Foi ainda em 1967, publicado um trabalho sobre a evolução mineralógica e geoqu'mica do G^apito Encruzilhada (PICADA,
196? b). São feitas, também. considerações
a aspectos tectõnicos e a posição espacial
dos corpos graníticos da região.
Em 1968 iniciamos o presente trabalho
para o Projeto do Manto Superior. Nesse
mesmo ano apresentamos uma nota sobre
os sistemas dc Falhas da parte Central do
Escudo no XXII Congrese~ Brasileiro ds
Geologia em Belo Horizonte (PICADA, 1968).
Um histórico_ completo sak~-e a evolução dos
conhecimentos de tectônica e os problemas
relativos à sua sistematização no Rio Grande
do Sul constará dos anais desse congresso.

Abandonando a faixa diagonal do presente estudo e analisando os trabalhos principais que abordam a tectônica em outras
regiões do Escudo Sul-Riograndense, encon.
Iramos os dados dos mapas 1:50.000 da Escola de Geologia, ainda não publicados, da
região Caçapava-Lavras_São Gabriel, executados entre 1962 e 1968. Em São Gabriel
a maim contribuição é de JOST & VILLWOCK (1966), caracterizando a discordãncia
Cambaf-Porongos. Os estudos tectõnicos de
H. Jost prosseguem ainda nessa parte oeste
do Escudo.
A maior contribuição ã tectõnica da re_
gião Caçapava-Lavras divulgadá,, encontra-se
no Mapa Geológico ca Quadrícula de Caçapava do Sul em escala 1:250.000, publicada
pelo D.N.P.M. (RIBEIRO e al. 1966). Os
autôres caracterizam dois sistemas de falhas
principais: o sistema de falhas Irapuá e o
sistema de falhas do Corro da Vigia. O pri_
melro deles é o mais importante, de direção
nordeste-sudoeste, inclui mais de dez zonas
de falhas e com ele se relacionam importantes atividades vulcãnicas, bem como, mineralizações cupríferas (RIBEIRO e a1. 1966,
pp. 149-158).

1.4 —Métodos de Trabalha
A escala escolhida para o mapeamento
da faixa selecionada no Escudo foi de
1:250.000. O mapa-base foi confeceiona,do do
original do Instituto Gaúcho de Refo-rna
Agrária (IGRA). Nele foram lançados todos
os dados conhecidos sobre a geologia e tectbnica da região, com o que foi obtido um
esxôço preliminar de certas áreas da faixa.
Especialmente foram utilizados os mapas
teológicos, executados pela Escola de Geolotia, em escala 1:50.000, das folhas do Cêrro
Partido em Encruzilhara do Sul e Pedras
Altas em Pinheiro Machado e o mapa geológico da Quadrícula de Encruzilhada do Sul,
publicado pilo D.N.P.M., em escala 1:250.000.
Os trabalhos complementares nas áreas
não estucadas e o detalhamento necessário
nas demais regiões de geologia já conhecida,
foi realizado sobre uma coleção de fotografias
de escala 1:60.000, tiradas pelo Serviço Geográfico do Exército, e fornecidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa.
Os trabalhos de campo foram apoiados
numa fotointerpretação detalhada. Todas as
feições particulares do terreno, observadas

~
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até o momento no Escudo Sul_Riograndense (fig. 6).

nas fotos aéreas e~_am destacadas e posteriormente testadas em campo.
Em fim, as atividades desenvolvidas vi.
Bando a coleta de dados e documentação necessária ao trabalho foram dirigidas especialmente para:
19) Estudo das áreas-chaves, que pu_
dessem fornecer as mais variadas informações sobre os falhamentos.
2p) Complementação do levantamento
Úeológico de determinadas unidades ~~stratigráficas.

n

r►

2.

APANHADO SOBRE O ESCUDO
SUL-RIOGRANDENSE
O Escudo Sul-Riograndense apresenta

uma farma. grosseiramente triangular e está
situado na parte centro sul do Estado do Rio
Grande do Sul, tendo uma superfície aproximada de 50 mil quilómetros quadrados. ~
constitufdo por um complexo ígneo-metamór~
£ico, pré-Cambriano e por rochas sedimenta_
res e vulcãnicas do Eo-Paleozóico (fig. 5).
Os estudos em andamento envolvendo
estilos de dobramentos e de falhas, provín_
cias petrográficas, fácies metamórficas, retrometamorfismos e outros, permitem já
caracterizar dentro do Escudo regiões de diferentes desenvolvimentos tectbnicos e, de
um modo especial, duas sequências de emba-

34) Levantamento geológico das regiões
ainda não estudadas anterior.mente, ou seja,
entre o Rio Camaquã e Pinheiro Machado e
entre Butiá e Arroio dos Ratos.
Outros mapas que aparecem no texto
foram obtidos por redução em aparêlhos
«Pont O Graph». O principal deles mostra
os falhamentos mais importantes conhecidos
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semento fundamentais correspondentes ãdois
ciclos orogênicos.
Desde que JOST & VILLWOCK (1966)
estabeleceram em definitivo a discordãncia
Cambaí-Porongos é corrente referir-se a esses
ciclos como Orogênese Cambai e Orogénese
Porongos. A Cambaf é de idade pré-Cambriana Inferior ou Média e a Porongos préCambriana Superior, tendo as fases pós_orogênicas atingido até o Eo-Paleozóico.
Há dificuldades em separar os dois ciclos
pela existência, entre outras feições duvidosas, de uma aparente esbrutura dobrada concordante, decorrente da supex;posição na parte
oeste e centro do Escudo de Orogênese Po.
rongos sobre a Cambai.
Assim na sequência estratigráfica organizada pela equipe de geólogos da D.F.P.M.,
para as quadrículas de Encruzilhada do Sul
(TESSARI & PQCADA, 1966) e de Caçapava
do Sul (RIBEIRO & al., 1966), não foi admitida ~a existência do Grupo Cambai, senda
este incluído como formação do Grupo Porongos.
A parte leste sudeste do Escudo é constituída por rochas graníticas e migmáticas
muito antigas do Cambaí cratonizados em
épocas pré-Porongos.
A região centro-oeste além de granitos
e migmatitos (Cambaí) é forarrada por rochas
metamórficas de baixo grau (Porongos)
oriundas de uma sequência sílico-aluminosa
impura (flysch), com margas calcárias e ro_
chas básicas e ultrabásicas (cinturão ofiolftico) .
São recobertas por rochas vulcânicas
intermediárias e ácidas Imolasse). No bordo
entro-norte correm anortositos e lamboanitos como tipos de rochas mais raras.
Localmente existem ainda assentadas so_
bre o Escudo, restos de uma sequência sedimentar, admitida devoniana e uma outra cretácica.
Sob o ponto de vista metalogênico 0
Escudo Sul-Riograndense é pobre. Sãa co.
~nhecidas mineralizações de cobre na reglã.o
oeste e, de estanho, na zona central. Outros
metais são raros como tungstênio e berilo, molibdênio, chumbo e zinco.
Numa análise tectônica expedita do Escudo ressalta o acentuado predomínio de d~i_
reções nordeste-sudoeste na configuração
espacial das principais estruturas oriundas
da tectônica plástica e rígida.
O Escudo se limita ao norte-nordeste-oes.
te_sudoeste com as rochas sedimentares,

peroro-carboníferas da Bacia do Paraná. Estas originam wma longa depressão em forma
de arco, que obordeja, conhecida por Depres_
são-Periférica Central. Os contatos de leste
e sudeste são com a Planfcie Costeira do R.io
Grande do Sul, formada por depósitos quaternários. Ao sul o Escudo Sul-Riograndense
se prolonga através de uma estreita faixa
para o Escudo Uruguaio, ambos constituindo,
para alguns autores, o que seria melhor de_
nominado Escudo-Sul-Riograndense.
$ — PANORAMA GEOLbGICO DAS
REGISES TiPICAS DOS SISTEMAS
DE FALHAS
3.1 — Generalidades_Estratigrafia
A análise da faixa estudada, (Fig. 1)
que inclui as regiões típicas dos principais
sistemas de falhas do Escudo Sul-Riograndense, registra um marcado predomínio das
rochas graníticas e metamórficas, pré_cam_
brianas ean relação aos depósitos sedimentares eo_paleozóicos e devonianos (?) .
Entre as mochas graníticas, aparecem
unidades batolíticas como o Granito Encruzilhada com cerca de 2.404 quilômetros quadrados e, mais de uma dezena de corpos
granfticos menores cujas características permitem enquadrá-los nos três tipos principais
regionalmente conhecidos por Cordilheira,
Campinas e Figuei~:as. Há, ainda, outras
grandes áreas graníticas que avançam para
leste, além da faixa mapeada. Entre os corpos granfticos, aparecem rochas ectiníticas e
migmáticas. Os ectiníticos são mais abundantes, predominando entre eles os xistos e
quartzitos. Ocorrem também tipos raros de
rochas, citando-se o Anortosito Capivarita e
o Lamboanito Piquerí.
No presente trabalho as rochas pré-cambrianas que incluem o complexo graníticometamórfico estão agrupadas em duas sequências de embasamento fundamentais. Por
outro lado, as rochas sedimentares e andesitos eo-paleozóicos, constituem a sequência
de cobertura principal do Escudo. As rochas
sedimentares devonianas e peroro-carboníferas, bem como os aluviões, estão também
entre as sequências de cobertura.
O mapa geológico anexo está acompanhado por uma coluna estratígráfica compie_
ta. As sequências fundamentais, segundo a
qual é feita a rápida descrição do texto é a
seguinte:

•
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Sequência de Embasamento Inferias
Amrtosito Capivarita
Grupo Cambai
Lamboanito Piquirí
Graníto Arroio das Ladrões
Graníto Encruzilhada (em parte ? )
Sequência de Embasamento Superior
'Grupo Porongos
Granito Cordilheira
Formaçãa vigia
Granito Figueiras
Granito Campinas
Granito Cêrro Frio

Granito Arroio dos Ladrões: denominação proposta para alguns granitos da Com_
plexo Dom Feliciano, denominado por PICADA (1965, pp. 11, 12-39) e descrita em
TESSARI & PICADA (1966, pp. 53-56).
Granito Encruzilhada: denominação ori_
ginal de LEINZ (1945).

Dadcs sobre problemas estratigráficos
da Escudo Sul-Riograndense são encontrados
em GOfYI. GOSO & ISSLER (1962), JOST
VILLWO~CK (1966), TESSARI & PICADA (1966) e RIBEIRO & al. (1966) .
O conceito adotado para o presente tra._
bolha de cada unidade mapeada é o seguinte:
Anortasito Capivarita: denominação e
conceito original de FORMOSO & CARRARO (1962).
Lamboan:tº Piquirí: denominação e conceito a~iginal de PICADA (1966).
Grupo Cambaí: redefinição de JOST &
VILLWOCK (1966), apesar das dificuldades
de correlação.

3.2 — Segquência de Embasamento
Como vimos no capítulo anterior exis_
tem 11 unidades, mais antigas, pré-cambrianas incluídas como sequências de embasamento dessas unidades 6 delas correspondem
a rochas graníticas. No mapa 1:250.000 elas
foram destacadas à parte, em detalhe com..

Grupa Bom Jardim (indiviso)
Andesitos
Formação Guaritas
Outras Sequências de Cobertura
Formação Caneleiras
Formações do Gondwana (grupos Tubarão e Passa Dois)
Aluviões
A coluna geológica adotada não é definitiva, estando sujeita a modificações coar
o avança das pesquisas no Escuda Sul-Riog~andense. Aposição ocupada pelas unidades pré-Devonianas só será definida perfeitamente após o mapeamento sistemática do
Fscudo em escalas como 1:250.000, controla_
da com medidas de idades absolutas. Na
região estudada não há ainda nenhuma determinação absoluta de. idade.

•

Grupo Fonºngos; redefinição de JOST
& VILLWOCK, apesar das dificulcta,des de
correlação. A secção tipo de Porongos, segundo CARVALHO (1932), está incluída na
faixa mapeada, ã noroeste de Pinheiro Machado, no Cêrro dos Porongos.
Granito Cordilheira: denominação e conceito original de PICADA (196,3), conforme
TESSARI & PICADA (1966), excluindo os
migmatitos associados.
Formaçããº Vigia: denominação proposta
para os migmatitos associados ao Granito
Cordilheira, referido já em FICADA, (1965,
p. 15).
Granito Figueiras: denominação proposta para os granitos com muscovita, desmembrada do granito Campinas.
Granito Campinas: denominação original
de LETNZ (1945) .
Granito Cêrro Frio: denominação proposta. para alguns granitos do Complexo Dom
Feliciano, referida por PICADA (1965, pp.
il, 12 e 39) e descrito por TESSARI & PICADA (1966, pp. 5356).
Grupo Som Jardim (indiviso): denominação proposta por RIBEIRO & al. (1966,
p. 82). No presente trabalho não é admitido
as divisões do grupo em formações e seus
respectivos membros, o que está em concordância com o conceito atual do geólogo M.
Ribeiro (informação verbal).
Formação Guaritas: denominação e conceito original de Rabertson (1966, pp. 51.52).
Formação Cameleiras: denominação e
conceito original de R. S. PICADA & R. I.
TESSARI, em 1963, conforme descrita em
TESSARI &PICADA (1966, pp. 77-79).
Grupo Tubarão e Passa Dois: denominação original de WHITE (1908).) ; detalhadamente estudadas por ROCHA CAMPOS
(1967) e MENDES (1967), respectivamente.

Sequência de Cabertura Principal
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ocorrências lanais de restos de ectinitos.
Ocorre especialmente no têrço norte da Faixa
estudada. Dominam os migmatitos heterogéneos tipo dia.disitos, seguidos por epibolitos. Em muitas casos os dois estão presentes. Os migmatitos homogêneos são de pe_
quena distribuição. Os veios quartzo-feldspaticos das fácies heterogéneos são esbranquiçadas, localmente tomando aspectos peg_
anatóides. Aparecem também veias graníticos e aplfticos discordantes.
A rocha trama de córes mais escuras,
geralmente possui a biotita como principal
ferromagnesiano. LF comum estar cloritizada.
Petrograficamente são gnaisses biotíticos
em sua maioria, seguidas por gnaisses com
duas micas e, ean certos pontos, gnaisses e
com biotita, e hornblenda. Esta última rocha
dá passagem ã anfibolitos e, também, aos
lamboanítos, descritos ã parte. Certas fácies
mostram ao microscópio a andalusita, sillimanita, granada e cordierita.
Os ectínitos preservados do Grupo Cambai são constitufdos por quartzitos, rochas

patfvel com :a escala. Uma idéia da distribuição das sequências de embasamento é
obtida no mapa simplificado da figura 2,
onde foram representadas apenas o Anortosito Capivarita, o Grupo Cambai, o Lamboanito Piquirf, o Grupo Pa:ongos, a For_
mação Vigia e as Rochas Graníticas.
O Alnortosito Capivarita é de ocorrência
restrita ao norte da área trabalhada. ~ uma
rocha de granulação média, ocasionalmente
pegmatóide ou ligeiramente e orientada, de
córes branca ou cinza clara, constituída à
base de l.abradorita (An. 55). O ferro m~agnésiano comuan é a clorita e seus acessórios:
o quartzo, esfénio, zirconita, apetite e opacos. O corpo principal de rocha é, em alguns
pontos, recortado por anfibolitos. No contato
com o granito de Encruzilhada forma estruturas tipo agmatito e sofre um processo de
albitização. A presença de clorita e albita
é sintomático de retrometamorfismo na ciclo
Porongos.
O Grupo Cambai é constituído por mig_
matitos de fazimento fundamental e por
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cálcio.cilicatadas, mármores e anfibolitos.
Alcançam gráus de metamorfismo de mesozona e catazona.
O Lamboanitos Piquirí formam dois corpos principais, também, na região norte do
Escudo. ~ uma rocha de estrutura planar,
cores pardacentas escuras, grão médio a
grosseiro e composição à base de feldspato
alcalino e hornblenda, petrograficamente é
um gnaisse-sienítico. Ao microscópio nota_se
a albitização intensa de feldspato alcalino.
A origem da hornblenda é por uralitização
de uma poliaugita. E comum a transformação de hornblenda em biotita e desta em
clorita. Esta sequéncia de transformações
se deve à retrometamorfismo. Os acessórios são o quartzo, esfénio, xantitânio opa._
tita; zirconita, toistacita e carbonatos.
O lamboanito, em direção ao granito de
Encruzilhada, perde paulatinamente sua estrutura orientada, aumenta a percentagem
de quartzo biotita e começa a adquirir plagioclásios, p~assanda de sienito para granito
sob-alcalino. Maiores detalhes sobre éster ro_
cha, relativamente rara, são encontrados em
PICADA (1966) .
O Grupo Porongos é de grande distribuição na área. E constituído por uma sequéncia metamórfica dobrada de caracterfs_
ticos sílico-aluminosa, localmente impura, e
gráu de metamorfismo de epizorna, dos xistos
verdes ou dos mica-xistos superiores, na nomenclatura de YUNG & ROQUES (1952).
Raramente a fácies atinge gráus mais pro_
fundas de metamorfismo (aparecimento de
biotita). Evoluiu de uma sequéncia terrígena,
com algumas intercalações de sequéncia calcária e de eventuais rochas vulcânicas ácidas
(meta-riolitos e meta-tufos da Fácies do
Candiotinha). Dominam como fácies petro_
graficamente principais as rochas à base de
quartzo, sericita e clorita: quartzo-sericita,
xistos, quartzitos com sericita e quartzo-sericita_clorita xistos. Outras fácies presentes
são quartzo-moscovita xistos, andalusita-sericita xistos, sericita_granada-quartzo xisto,
meta-grauvacas
leptinitos, meta-arcóseos,
meta-riolitos, meta tufos, mármores, rochas
cálcio-silicatadas, gnaisses com duas micos
quartzo-moscovita-biotita xistos, e xistos grafitosos.
Em outras trabalhos na mesma região,
esta unidade foi denominada Formação Vaca~caí do Grupo Porongos. Preferimos usar
apenas o Grupo, já que a sessão tipo de Porongos está incluída na faixa detalhada den-

tro do presente estudo, evitando erros advindos de correlações entre áreas muito afastadas (extremo oeste do Escudo).
A Formação Vigia é uma denominação
informal empregada para descrever os migmatitos homogéneos, que aparecem associa_
dos ao Granito Cordilheira, controlados por
uma zona estrutural, que acompanha o Sistema de Falhas da Dorsal de Canguçu. A
secção tipo é a leste do Cêrro da Vigia ou
Região da Vigia. São migmatitos de jazimenta harmónico, tipo estratóide, aparecendo
interestratificados com os ectinitos do Grupo Porongos ou entre os ectinitos e o Gra_
nito Cordilheira. Na região da Vigia esse
tipo de fazimento não deixa dúvidas, ocorrendo fôlhas, lfnguas, ou lentes de migmatitos, ecom espessuras que atingem até quilômetros, intercaladas entre os ectinitos do
Grupo Porongos. Todo o conjunta mergulha
para noroeste com ângulo de 60 a 80~.
Aparecem vários corpos dos migmatitos
da Vigia sempre condicionados geologicamente, àfaixa nordeste, ao longo do Sistema de
Falhas d•a. Dorsal de Canguçu.
A fácies característica da formação Vigia é da zona dos migmatitos homogéneos:
embrechitos facoidais ou a «dentes de cavalo~ (oeillées ou dentes de cheval). Os
porfi~roblastos de feldspatos alcalinos e plagioclásios alcançam, na maioria dos aflora_
mentos, dimensões relativamente anormais.
Aparecem megacristais, achatados segundo
a estrutura gnái sita com até 10 cm. de comprimento. Geralmente alcançam de 1 a 5 em.
Outras fácies são muito raras, como a
diadisitica que aparece superposta à embrechftica dominante.
Petragraficamente, são gnaisses com
duas micos, em raros casos gnaisses s6 com
biotita ou moscovita. Estes migmátitos foram primeiramente referidos em PICADA
(1965).
As Rochas Granfticas da região congre_
godas em seis tipos diferentes: Granitos
Arroio dos Ladrões, Granito Encruzilhada,
Granito Cordilheira, Granito Campinas e Gmanito Cérro Frio. Serão enumeradas apenas
as características fundamentais de cada um
desses tipos de granitos.
O Granito Arroio dos Ladrões é desmembrado do Complexo Granftico Dom Feliciano
e inclui os granitos de características subalcalinas, hololeucocráticas, grosseiros ou
pegmatóides, cóm biotita. Há variações ainda para outras fácíea. Ocorre em forma
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alongada nordeste-sudoeste acompanhando 0
limite leste da Faixa estudada, além do qual
se prolonga. E um corpo batolítico, que lembra em muitos aspectos o Granito Encruzilhada, porém aparece em outro compartimen.
to estrutural.
O Granito Encruzilhada cobre parte das
regiões centro e norte da área em foco.
Ocupa mais de 2.000 Km. quadrados e se
dispõe com tendências de alongamento nordeste-sudoeste. Esse corpo de granito é
constituído de várias fácies. Predominam as
fácies grosseiras e pegmatóides, subordinadamente fácies médias e finas e raramente
porfiríticas e porfiróides.
Sob o ponto de vista petrográfico predo.
minam os granititos sub=alcalinos com biotita. Raramente aparecem tipos com hornblenda, duas micos e turmalina. Em geral
o batolito tem tendência potássica. Relacio_
nados com ele há graisens e mineralirações
com Sn e W.

~

•
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Sob a denominação Granito Cordilheira
foram mapeado•s granitos de tipo estratóide,
que se dispõem alinhadas ao longo do Sistema de Falhas da Dorsal de Canguçu. São
granitos médios ou grosseiros, com a composição de granadiorito, até sub-alcalino, ho.
loleucocráticos ou leucocráticos, com duas
micos ou muscovita e turmalina. A estrutura dessas rochas é ligeiramente orientada
e sua textura mostra efeitos cataclásticos.
Há ocorrências de graisens e pagm.a,titos com
berilo relacionados com esse Granito (PICADA, 1966), além disso é comum estar
acompanhado pelos migmatitos da Formarão
Vigia.
O Granito Figueiras é proposto para
designai alguns corpos de granitos incluídos
anteriormente no Granito Campinas. A de~
nominação Campinas é reservada às rochas
graníticas semelhantes às que ocorrem no
pequeno corpo de granito isolado na Mina
Campinas. Inclui o Granito Figueiras tipos
sub-alcalinos e alcalino hololeucocráticos ricos em muscovita. E uma rocha de grão
médio a grosseiro, estruturalmente orientada
e, geralmente, de maneira sub-horizontal.
Forma um «stock~ principal e algumas apó_
fixes, ao norte do Rio Camaquã. Nos seus
contatos há graisens e ocorrência de casiterita.
O Granito Campinas é tipo monzonitico
à subamalcalino, leucocrático, intensamente biotftico, normalmente de grão médio, raro per_
firóide.
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Existem quatro corpos principais de
dimensões de <stocks» e apófises próxima
do R•io Camaquã. Com essas rochas estão
associados grande número de ocorrências estaniferas acompanhadas de graisens e intensa
turmalinização.
O Granito Cêrro Frio é um segundo tipo
individualizado dentro do Complexo Granftico Dom Feliciano e com maiores particularidades. Essencialmente são rochas graníti.
cas médias a grosseiras, avermelhadas, raro
amareladas (alteração), isótropas, com quartzo de tendência arredondada e poucos ferromagnesianos, sob a forma de biotita. São
monzoníticas e sub~a•lcalinas, hololeucocráticas. Aparecem sempre no bordo oeste do
Complexo Dom Feliciano junto à zona de
Falhas do Sistema Dorsal de Canguçu.
3.3 — Sequ@ncias de Cobe.tura
Foram maepados como sequéncias de
cobertura aperras: o Grupo Bom Jardim, os
Andesitos e a Formação Guaritas (Eo-Paleozóico) a Formação Caneleiras (Devonia_
no) ; os Grupos Tubarão e Passa Dois do
Gondwana (Permo-Carbonifero) e os aluviões
quaternários (fig. 3).
O Grupo Bom Jardim é constitufdo por
camadas inclinadas de conglomerados e arenitos conglomerátioos grosseiramente estratificados earenitos arcoseanos ritmicamente
intercalados em siltitos ou ardósias.
Oco:re condicionados estruturalmente ao
«rift-valey~ do Sistema de Falhas AçotéiaPiquirí,
Os Andesitos aparecem próximo ao Rio
Camaquã. Corresponde ao RIBE]RO & al.
(1966, 117-118) descrevem como Membro Rodeiro Velho. L constitufdo »or lavas andesíticas com estrutura em «trap» earenitos
intertra,pianos.
A Formação Guaritas é constituída
por conglomerados earenitos quartzosos e
arcoseanos, predominantemente horizontais.
Ocorrem na parte sul da área em foco tendo
continuidade para oeste.
A Formação Caneleiras agrupa uma sequência de camadas horizontais ou sub_horizontais, essencialmente formadas por arenitos e siltitos.
Os conglomerados ocorrem só em certos
níveis. A sua maior distribuição é na parte
central da faixa em estudo, havendo no entanto remanescentes nas áreas do norte.
Os Grupai Tubarão e Passa Doís constituem obordo sul da bacia do Paraná que
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começa com o sub-grupo Itararé, e as formações Rio Bonito, Palermo, Irati, Estrada Nova
e Rio Fardo. Dentro da âmbito do mapa
realizado aparece até a formação Rio Pardo, no extremo norte. E uma sequência
detrítica, formada essencialmente por arenitos (Rio Bonito e Rio Pardo) e por lamitos
e folhetos (Palermo, Irati e Estrada Nova).
São sub-horizontais.
Ao norte, há um suave mergulho para
norte, no sentido do centro da Bacia do Paraná.
Os Aluviões aparecem ao longo dos rios
principais da região especialmente o Jacuí
e seus afluentes, o Camaquã e, ao sul, as
cabeceiras do Jaguarão.
São depósitos inconsolidados, constituídos
por areias, siltes e argilas, raramente areiões
e cascalheiros. As frações finas são acompanhadas de matéria orgânica. Correspondem a depósitos de planfcies de inundação,
de idade sub.atual ou recente.
3.4 — As Estruturas Dobradas
A região foi submetida a dois ciclos
orogênicos em grande parte superpostos, um
da época Cambai e outro da Porongos.
As unidades mapeadas que tomam a configuração estrutural dobrada são especialmente os migmatitºs do Grupo Cambai e os
ectinitos do Grupo Porongos. Os migmatitos
da Formação Vigia são inclinados e, em cer..
tos casos verticais, o Lamboanito Piquiri enquad~ra-se no mesmo caso. As direções da
xistosidade, bandeamento e eixo das dobras
preferencialmente é NE, seguido de direção
N-S para NW. As dobras estão destacadas
no mapa da figura 4.
As inclinações do Grupo Bom Jardim são
relacionados com os Palhamentos, assim como
pequenos dobramentos ocasionais. Há também grandes dobras de arrasto (<dragfolds»),
como a do Cérro do Facão e os enxames de
diques sinuosos diretamente relacionados com
as falhas transcorrentes.
91.f4.1 —Dobras do Grupo Cambai
A principal área de afloramento do Grupo Cambaf está na parte norte da região
estudada. Existem af duas estruturas principais: a anticlinal do Arroio Iruí ao norte
do Granito Encruzilhada e a sinclinal do
Arroio Canelar ao sul. Eatas dobras apre-

sentam eixo encurvado passando de NE para
NE e, no caso da anticlinal, alcançando
N 20~ W. Outras dobras no Cambai são
menores e aparecem no flanco oeste da Sin_
clinal Arroio Canela.
Na anticlinal do Iruf os mergulhos são
relativamente baixos de 20 a 50o e, grosseiramente, éuma dobra do tipo simétrico. Na
sinclinal do Arroio Canela os mergulhos são
ao redor de 30 e 50o e o flanco leste se
desenvolve até as proximidades do Cêrro d~a
Vigia, tc.-pando direção NS e mergulhos altos de 70-80~ até vertical. Caso semelhante
ocorre na região de Capivarita, coma direção passando para NW.
3.4...2 —Dobras do Grupo Porongos
A maior unidade estrutural dobrada da
parte central do Escudo tem a configuração
de uma grande sinclinal estabelecida nos
ectinitos do Grupo Porongos. A identificação dessa dobra s6 foi possfvel com o mapeamento regional, em virtude de suas grandes dimensões e, por se apresentar seccionada por falhamentos e profundamente erodida.
Está melhor configurada na metade sul da
área, dentro da Bacia do Arroio Boicí de
onde toma a designação Sinclinal do Arroio
Eolci.
No seu eixo nordeste foi implantado um
vale cie afundamento ou fossa, a estrutura
típica do sistema de falhas Açotéia-Piquirí,
preenchido por rochas sedimentares do Grupo
Bom Jardim. O flanco leste foi deslocado
para nordeste, pela falha transcorrente do
Passo do Marinheira. Nesse bloca de norte
se nota, ao longo da zona de fraturas profundas da Dorsal de Canguçu, restos dos
ectinitos do f1a~nco leste, sempre mantendo
o mergulho regional para noroeste, até à
altura do Cêrro do Roque.
Logo ao norte do Rio Camaquã o padrão
estrutural de uma sinclinal de largos flancos
é modificada. Aparecem anticlinais e estruturas dómicas. A principal dobra nessa região é a Anticlinal da Serra, das Encantadas
de eixo-nordeste, mergulhando para sudoeste.
Segue-se em importância a anticlinal das Cabeceiras do Arroio das Pedras, também do
eixo-nordeste, porém mergulhante para nordeste.
Ao redor do Granito Figueiras os ecti~
pitos do Grupo Porongos tomam conPigura-
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ções dômicas concordantes, como pode ser
visto â sudeste do Tabuleiro e no <stock»
principal de Figueiras.

,~

Entre essas estruturas principais há pequenas 'anticlinais e sinclinais não mapeáveis
na escala 1:250.400. Foi observado em relação ãs dobras ectinitos do Grupo Porongos,
que toda ver que o mergulho é para norces_
te, com raras exceções os ângulos são elevados (60, 70, 80~) e quando pana sudeste sâo
frequentemente baixos (30-40~~).
O estilo de dobramento é tipo Ho1omórfico (BELOUSSOV, 1965), com dobras assi_
métricas.

A
3.5 — Sistemas de Falhas
3.5.1 — GonerP.1°ëades

A

Ressalta imediatamente da observação
do mapa geológico (fig. 1) o predomínio
marcado da tectônica de quebramento nessa
região do Escudo Sul-Riograndense e o dominante desenvolvimento em direções nordestesudoeste.
A escala escolhida do mapa, 1:250.000,
permite que seja representada apenas as
grandes feições estruturais do terreno, contribuindo mais para tirar conclusões de âmbito regional e generalizadas, alcançando a
finalidade proposta.
Os estudos realizados no campo e com
o auxílio de fotografias aéreas permitiram
classificar as direções de falhamentos em
quatro sistemas principais, destacados na figura 4:
1~) Sistema de Falhas Dorsal ds Canguçu (N 40o E);
20) Sistema de Falhas Passo do Mari_
nheiro (N-S) ;
39) Sistema de Falhas Açotéia-Piquirí
(N 30~~ E) ;
4~)

Sistema de Falhas (N 70~ W).

3.5.2 —Sistema de F'aEaas Dorsal de Canguçu
O Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu
compreende os grandes falhamentos de dire_
ção N 35 a 75~ E, de idade pré-cambr~iana.
A direção principal típica do sisteam é N
40a L. Corresponde à uma antiga fratura
abissal (ITSIKSON, L960, pp. 406 e 410),

183

ao longo da qual se alinham corpos de granitºs e migmatitos recortados vor brechas,
milonitos e cataclasitos de grandes dimensões.
Essa zona principal de falhas apresenta
cêrca de 250 Km. de comprimento e está re_
cobe-ta exn ambos os extremos pela sequêacia sedimentar, peroro-carbonífera da Bacia
do Paraná. ~ seccionada pelas falhas transcorrentes do Sistema Passo da Marinheiro
em duas partes: a metade sul que segue a
região da Dorsal de Canguçu e, a metade
norte, que inclui a região Cêrro da Vigia,.
Cêrro do Roque. Além disso na parte do sul
foi introduzido num grande bloco falhado
um movimento rotacional no sentido horário,
que alterou a direção original de N 35 a 45~
L para N 65 a 75 L.
A denominação provém da região da
Dorsal de Canguçu, o importante divisor de
águas entre as bacias do Rio Camaquã e
Piratini o qual é seguido grosseiramente paralelo, pelas falhas da porção sul do mapa.
Outras denominações já empregadas foram:
Zona de fraturamento Vigia-Roque (PICADA, 1965) e Sistema de Falhas do Linea.
mento Vigia-Roque (PICADA, 1968).
A Falha do Leão (MACHADO, 1961, p.
10-14) foi a primeira do siste~rra que apareceu na literatura geológica. Não é empre.
gorda essa denominação para o sistema porque afolha do Leão é de idade posterior ao
peroro-carbonífero, sendo produto de reativação do sistema pré-cambriano em fogo.
A fratura abissal típica do sistema, apresenta de 5 a 10 Km, de largura. Nela se
alinham, concordantes co•m os ectinitos do
Grupo Porongos, diferentes corpos do Granito Cordilheira e dos migmatitos da Formação Vigia, acompanhados de eventuais ocor_
rências de graisens. Um perfil perpendicular
à zona de fraturas encontra, em certos casos, até uma dezena de falhas. Os planos de
falhas observados são sub-verticais, com ângulos de mergulho de 70 a 85o para SE.
No correr dos tempos geológicos a zona
tem sido reativada. Dessas reativações duas
são claramente comprovadas: a primeira na
época das falhas de rasgamento do Sistema
Passo do Marinheiro e, a segunda, posterior
ao peroro-carbonífero quando originou-se a
Falha do Leão.
Além das falhas do compartimento geoestrutural Dorsal de Canguçu, outras se-
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guem a mesma direção N 40~ L, porém sem
características de grande zona• abissal. A
mais importante delas é a Falha do CIêrro
da Arvore que atinge 40 Km, de extensão,
sendo então coberta pelos depósitos da Bacia
do Paraná.
As falhas principais ou zonas de falhas
do Sistema Dorsal de Canguçu são as seguintes:
Falha
Falha
Falha
Falha
Falha
Falha

Dorsal de Canguçu
Cêrro da Vigia
Cérro do Roque
do Delfino
do Leão
Cêrro da Arvore

Essas falhas são acompanhadas de bre_
cha e milonitos e, quando em rochas granftieas por Faixas cataclasadas. Na maioria
dos casos a brecha foi cimentada por sflica,
Sob a forma de quartzo e calcedónia, ~a1tamente •resistente aos agentes erosivos, mantendo a fotografia sob ~a forma de cristas
al•:nhadas, que se destacam no relêvo e nas
fotografias aéreas. A análise cuidadosa das
brechas silicificadas revela várias faies de
quebramento e recimentação, retratando as
diferentes reativações na correr dos tempos
geológicos.
3...5.3 — Sistema d, Falhas Passo c'o Marinheiro
O Sistema dc Falhas Passo do Marinhciro compreende a,s falhas de direção N-S,
com variações de N 5~ W a 15~, do tipo
transcorrente, também chamados «strikeslip-faults» ou «wrench faults».
A falha principal é a que corta o Rio
Camaquã na atura do Passo do Marinheiro,
devese- a ela o nome do sistema. Apresenta
uma extensão linear já mapeada, de 100 Km.
c um rejeito direcional medido de 32 Km. O
seu plano de falha é levemente inclinado
(850) irara leste.
Secciona importantes tmidades geológicas da região, especialmente o Granito Encru~ilhada c a zc•na de falha principal do
Sistema Canguçu.
A classificação da Falha Passo do Ma_
rinhoiro, entre os tipos existentes de falhas
de rejeito direcional ó relativamente diffcil,
tendo em conta a complexidade das litologias
que corta e suas respectivas posições espa-
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ciais. Aproximam-se mais de uma «strikeslip_faults», levógira, inclinada, oblíqua, nega~tiva e discordante, segundo BELOUSSOV
(1962, pp. 143-44).
Outra falha importante do Sistema Passo do Marinheiro é denominada Falha do
Paredão. Ela secciona os «stocks» principais
dos Granitos Figueiras e Campinas, atingindo
a zona mineralizada com Sn.

•

Na metade norte na altura de Encruzilhada do• Sul, pode ser contado uma dezena
de falhas inclufdas nesse sistema.
Os planos de falhas e brechas das falhas
do sistema N_S, são cimentadas por sílica,
E:ipo quartzo e calcedónia, como ocorria para
o sistema Canguçu. O traçado da. falha no
terreno se destaca sob a forma de cristas
alinhadas.
Os esforços que originaram as falhas
transcorrentes, atuaram de forma a causar
um movimento rotacional de blocos no sentido anti-horário (falha esquerda), provocando não só a ruptura e deslocamento por vá.
rios quilómetros, atas também grandes «dragfolds», imensas áreas cataclasadas e intrusões de enxames de diques d.e riolito e, subord~:nadamente, de diabásio.
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As <drag_folds» são observadas nos ectinitos do Grupo Porongos, tendo como melhor exemplo Cêxro do Facão, onde é modificado o estilo tectónico governado pela
anclinal Cabeceiras da Arroio das Pedras.
A alteração envolve, por exemplo a mudança da direção da nordeste para sudoeste dos
xistos e quartzitos, numa extensão de 5 Km.,
medidos perpendicular ã direção original.
Os cataclasitos são típicos atestadas do
esforço de cizalhamento relacionado com as
falhas transcorrentes. O Granito Encruzilha_
da do Sul do Ria Camaquã, mostra-se intensamente cataclasado numa região de 30
quilómetros quadrados. O Granito Arroio dos
Ladrões apresenta áreas maiores, noroeste
e oeste de Pinheiro Machado c Piratini, próxima à Dorsal de Canguçu.
Os catacia~itoc da região de Chapada,
localizados no L~.rzboanito P:quirí, são outro
c:-cmplº.
Os enxames de diques são mais ire_
quentes na metade sul. Recortam sempre as
rnchas granfticas e se apresentam sinuosos
ou dobrados. I3á duas possibilidades de in-

~

RUBEM SOUZA FICADA —Ensaio sôbre a Tectônica do Escudo Sul-Riograndense. . .
terpretação em relação a esses diques: eles
já existiam na época das falhas direcionais
e acusam um dobramento (drag-fold) do carpo de granito ou se formaram durante os
esforços de cizalhamento, preenchendo zonas
de alívio de pressão. Esta última hipótese é
a mais provável.
Além desses fenômenos relacionados to..
dos com o sistema de falhas Passo do Marinheiro, resta ainda lembrar as importantes
reativações que ocorreram na época nas falhas do sistema Canguçu. Na metade sul da
região estudada se caracteriza um bloco girado no sentido horário (movimento relativo) de cérea de 300. Por outro lado ao longo
do compartimento estrutural típico do sistema Canguçu, foi introduzido rejeitos direcionais ao longo das falhas já existentes de
direção N 40~ E. A compensação do movimento se reflete em várias falhas N.S, direcionais, observacTas a leste de Encruzilhada
da Sul e em direção à Capivarita.
3.5.4 —Sistema ae Falhas Açotéia-Piquirí
~

O Sistema de Falhas Açotéia-Piquirí é
constituído por falhas de direção N 30 E
variando de N 20 a 35 E, responsáveis pela
formação de «grabens» e «horts». O movimento predominante dos blocos foi vertical
o que enquadra essas falhas no tipo genérico
de gravidade (BAGDLEY, 1965, p. 167).
A principal estrutura do sistema é cons..
tituída por uma fossa ou vale de afundamento de cérea de 250 Km. de extensão, que
corta o Escudo Sul-Riograndense de lado a
lado em diagonal. E preenchida pelas rochas
sedimentares eo-paleozóicas do Grupa Bom
Jardim (fig. 1). A largura varia de 3 a 6
Km. Além das duas falhas laterais, quase
contínuas, que delimitam os depósitos sedi,.
mentores, há outras falhas paralelas, escalonadas, típicas das zonas de brabens. Não
menos características, são as lavas andesíticas, que ocorrem na altura do Rio Camáquã.
O rejeito ocorrido é difícil de avaliar sem
estudo detalhado dessas falhas, acredita_se
que tenha atingido algumas centenas ou,
mesmo, mais de mil metros.

'4

Essa zona de falha principal foi primeiramente referida ao sul de Pedras Altas,
próximo ao Uruguai, na localidade de Açotéia, de onde tomou o nome Falha de Aço-
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téia (GO1GI, GOSO & ISSLER, 1962, p. 57).
Logo após foi caracterizado o <graben» Pi_
quiri, ao norte na região de Encruzilhada.
Com o prolongamento das estruturas no presente estudo, ficou demonstrado que ambas
pertenciam à mesma zona que passamos a
chamar, então, Açotéia-Piquirí. Esta zona
de falha deu o nome ao sistema.
Anteriormente se acreditava que a
Falha de Açotéia, quando prolongada, viria
coincidir com a Falha do Leão, inclusive tendo aparecido em mapas geológicos do Estado, como o que acompanha o trabalho de
PINTO & al. (1966).
A zona de falha Açotéia-Piquiri é do
tipo longitudinal (longitudinal faults), estando localizada no eixo da grande s~nclinal do
Arroio Boiei, constitufdo pelas ectinitos do
Grupo Porongos.
~Os fatôres seletivos das nanas de falhas
do Sistema Açotéia-Piquirí são menos ca.
racterísticos que o sistema de falhas transcorrentes, como veremos:
14 Os rejeitos p-eferencia)mente em sentidos verticais, são mascarados por reativa
ções em épocas geológicas posteriores.
2~ A direção N 20 a 35 E é próxima
direção do Sistema Dorsal de Canguçu (N
3~0 a 75 E), inclusive com uma faixa de superposição.

à

3° Grande parte das falhas já existentes do Sistema Dorsal de Canguçu foram
apenas reativadas nessa época.
O Sistema Açotéia-Piquirí é bem desen.
volvida noa região de Caçapava do Sul.
3.5.5 —Sistema de Falhas N.s•rae~ste
O sistema de falhas Noroeste é constituído por falhas de direção N 65 a 75 W.
Num ~entido generalizado são falhas transversas (BAGDLEY, 1965, p. 164), que cor..
tom normal ou diagonalmente 'as grandes
estruturas dobradas do Grupo Porongos e
Cambaí.
Estas falhas não apresentam desenvolvimento regional, atingindo a ordem de 5 ~a 10
Km, de extensão. São fraturas tensionais
onde o movimenta relativo predominante é
vertical. Os planos de falhas são verticais
ou sub-verticais preenchidos por sílica e, ocasionalmente, por diabásio.
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Na região maepa,da, grande parte dias
falhas de sistema noroeste são relacionadas,
em tempo, com as falhas transcorrentes do
Sistema Passo do Marinheiro. Os grandes
blocos submetidos nessa época a esforços tan_
gcnciais, no sentido de rotação anti-horário,
fraturam segundo a direção N 70 W. Nesse
raso, quando atingem rochas graníticas, estão acompanhadas de grandes áreas cataclasadas.
A distribuição das falhas noroeste não
é homogênea. Há. uma maior concentração
nas proximidades do Rio Camaquã e, daí até
Encruzilhada do Sul. Outra área de ocorrén_
cia se situa entre o Rio Camaquã e Torrinhas.
De modo geral estas falhas continuam
para o lado oeste do Escudo, somente até a
metade da Quadrícula de Caçapava.
3.5.6 —~ Outras Falhame~ntos Não Definidos
cm Sistemas
Além dos quatro sistemas mais típicos
da região ocorrem, ainda, outras .direções de
Talhamentos que não se enquadram nos tipos
estudados.
Assim há algumas falhas de direção N
20 a 45 W e próxima ã L-W. Estudas mais
detalhados poderão no futuro enquadrá-las
em sistemas.
A modificação de direção, no entanto,
pode se- aparente. As Palhas transcorrentes
com grandes rejeitos direcionais e movianen_
tos de rotação em bloco, podem alterar localmente as direções típicas de sistemas mais
antigos, como aquelas da Dorsal de Canguçu. As reativações com b'asculamento de bloco ou, em tesoura combinados com a erosão,
são fatôres que também modificam a primi.
tiva direção, desde que os planos de falhas
não sejam verticais.
x•15.7 —Idade dos Falhamentos
Não há um critério definitivo para a
caracterização precisa da idade das falhas
dos diferentes sistemas. As idades admitidas
foram obtidas algumas nor relações estratigráficas e outras por deduções indiretas.
O sistema mais antigo é o da Dorsal de
Canguçu, de épocas Pré-Porongos. As falhas transcorrentes do Passo do Marinheiro,
comprovadamente são mais joveis que o sis_
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tema anterior e sua máxima atividade é
admitida no pré-Cambriano Súperior, após os
dobramentos dos ectinitos Porongos. Elas
não seccionam a Formação Caneleiras, que
ocorre assentada sobre o plana de falha na
Boa Vista, bem como não deslocam o grande
lienamento Açotéia-Piquirí preenchido por
depósitos eo-paleozóicos.
O sistema de falhas Açotéia_Piquirí é do
Eo-Paleozóico. Com essas Palhas estão relacionados os importantes derrames de andesitas e riolitos dessa época. O sistema noroes_
te começou no pré-Cambriano e parece ter
se prolongado no Eo-Paleozóico.
Esses quatro sistemas de falhas têm sido
reativados pelo correr dos tempos geológicos. As falhas que aparecem nos depósitos
permo_carboníferos da Bacia do Paraná, são
governados pelas direções dos sistemas antigos do seu embasamento. A última das reativações deve ter ocorrido no Pleistocena quando houve a formação da Falha Coxilha das
Lombas à leste de Pôrto Alegre, na Planí_
cie Costeira (PICADA, 1970).

4.

PRELt7DI0 A UMA EVOLUQAO
TECTÕNICA DO ESCUDO

4.1 — Generalidarcleg
Os dados expostos nos capítulos anteriores colocados lado a lado com um grande
número de outros trabalhos especialmente os
de JOST & VILLWDCK (1965), JOST (1966),
'rESSARI &PICADA (1966) e RIBEIRO &
al. (1966), além de uma série de mapas geológicos inéditos, alguns em vias de publicação (*), permitem esboçar um mapa tectô_
pico preliminar do Escudo Sul-Riograndense,
mostrando o desenvolvimento de suas principais falhas. A observação desse mapa (fig.
6) leva a criar, pelo desenvolvimento de diferentes padrões de falhas, uma certa regionalização do Escudo. Deixa claro por outro
lado, o desenvolvimento geral das quatro sistemas de falhas principais, descritos anteriormente.
Essas regiões de diferentes padrões de
falhas, analisadas ã parte, em função de outras caracterfsticas geológicas especiahnente
a tectônica plástica, fácies petrográficas, vul_
canismo, tipos de sequéncias de cobertura e
outras, tornam mais individualizadas as unidades geotectôrricas que se esboçam.
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O que se destaca â primeira vista são
duas super-unidades tectônicas, ou províncias
tectônicas com história geológica bem distinta, Pato já apontado por ISSLER & al.
(1965), em seu esbôço Preliminar da Geotectônica do Escudo Sul-Riograndense. A primeira inclui a porção leste e sudeste do Escudo que acompanlia, grosseiramente para.
Tela â costa atlântica. E constituída por um
complexo granítico-miganático muito antigo
do pré-Cambriano Inferior ou Médio (?) ,
admitido do Grupo Cambai.

~

A segunda província tectõnica que corresponde aparte central e oeste do Escudo
é constituída pela sequência dobrada do Gru.
po Porongos, com janelas onde aflora o
«substratum» m~igmático antigo ou, então,
corpos de granitos individualizados cujas idades absolutas, para a região de CaçapavaLavras, andam ao redor de 585 a 557 milhões de anos (informação verbal do Prof.
V. LEINZ) . Além dessas rochas do pré_Cambriano Superior ou, pelo menos, retomadas
no ciclo dessa época, aparecem espessas coberturas, sedimentar e vulcânica, com caracterfsticas de depósitos de molasse. Essa
região foi o palco da Orogênese Porongos no
pré-Cambriano Superior tendo se organizado,
segundo o esquema de BELOUSSOV (1962,
p. 318), em intrageossinclinais e intrageanti_
clinais, que talvez se prolongavam para o
oeste, onde está a atual cobertura permocarbonífera da Bacia do Paraná (sinéclise).
Pelos conhecimentos geológicos atuais a
primeira província referida não é possível
ainda ser subdividida em unidades tectônicas
menores.
No âmbito da segunda regiâo, que compreende a Geosinclinal Porongos, várias unidades tectônicas menores podem ser indivi_
dualizadas, quando nela se consideram: estilos de dobramentos, padrões de falhas, áreas
de afloramento do <substratum» antigo, posição dos corpos de granitos, situação do cinturão ofiolftico e das fossas molássicas. Ve_
remos a seguir o que pode ser individualizado
num ensáio preliminar ainda sujeito ã controvérsias emodificações. As divisões apresentadas correspondem à paleogeografia no
pré-Cambriano, sem considerar as bacias in..
termontanas e fossas molássicas do Eo-Paleoeóico, posteriores ao periodo de dobramento
da Orogênese Porongos.

A

4...2 — craton Dom Feliciano
O craton Dom Feliciano constitui a pri_
meira das grandes regiões abordadas acima,

~

187

que aparece do lado leste e sudeste do Escudo. Nessa área há o predomínio de rochas graníticas, subordinadamente migmáticas eocasionais ectinitos, ambos, correlacionados com o Grupo Cambaf (pré-Cambriano
Inferior ou Médio?).
Essa região cratonizada sofreu a ação
da tectônica, de quebramento em escala pra
funda. As falhas apresentam padrões sinuosos relacionados em idade com o Sistema
Dorsal de Canguçu. No pré_Cambriano Superior aárea foi atingida pelas falhas transcorrentes. Grandes movimentos de blocos
ocorreram na época como vê-se no mapa da
figura 6. Parece mais razoável considerar
os blocos do lado do Atlântico aIóctonos.
Como era de se esperar sobre o craton
Dom Feliciano não ocorrem coberturas eo-paleozóicas seja sedimentar au vulcânica. Apenas os grandes enxames de diques, próximo
â Pinheiro Machado, podem ser dessa época,
ou logo anterior.
ã.3 —ZONA DE FRATURAS PROFUNDAS
DA DORSAL DE CANGUÇU
Junto ao craton Dom Feliciano está situado um compartimento estrutural bem de.
Tinido, a zona, de fraturas profundas (deep
fractures) da Dorsal de Canguçu. E representada por uma faixa estreita de cérea de
10 quilômetros de largura e de 150 quilômetros de comprimento. E uma zona intensamente falhada constituída por corpos de gra.
nitos alinhados (ribbons) e migmatitos, ambos, de fazimento do tipo estratóide (Granito Cordilheira e Formação Vigia), que
ocorrem intercalados nos metamorfismos do
Grupo Porongos.
As características estruturais dos corpos
granfticos os enquadram nos tipos sincínemáticos (PICADA, 1969). Nessa zona são
conhecidas ainda ocorréncias de graisens e
pegmátitos, alguns com berilo.
A zona de fraturas profundas da Dorsal
de Canguçu existia desde épocas pré_Porongos. Quando ocorreram os dobramentos da
orog@nese Porongos foi muito ativa, datando
dessa época a «mire in place> dos granitos
que nela se alinham. Na época das falhas

(*) Região de São Gabriel: mapas geolbgioos confeccionados por H. JOST, — J. F, PINTO,
Fblha de Pbrto Alegre: mapas de H. L. LOSS
e A. ROISEMBERG. Região da Bacia da Lagoa Mirim: P. M. FIGUEIREDO FÌLHO 3c
C. A. SALGADO.
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transcomrentes foram introduziáas nessa zona
de fraqueza, grandes rejeitos direcionais,
como aquele que desloca o flanco leste da
grande sinclinal do ,Arroio Boici. Apesar dos
falhamentos indicarem movimentos do tipo
direto ou direcional, originalmente ou em
certos períodos ~de sita evolução pode ter se
comportado como falha de empurrão (thrustfaults).
4.4 — Intrageoasinclimal Encrantaalas
A unidade tect8nica seguinte para a lado
ocidental e o que podemos chamar Intrageossinclinal Encantadas, desenvolvendo-se
desde a zona de fraturas da Dorsal de Can~
guçu até a região de Caçapava do Sul.

do Sistema Açotéia-Piquirí, organizando a
região em fossas e muralhas preenchidas
pelos depósitos sedimentares e vulcânicos
(tipo molasse) do Eo-Paleozóico. Esses- depósitos são posteriores aos dobramentos e
localizados nas sinclinais onde se formaram
macias intermontanas. O sistema de falhas
noroeste, por seu lado, é muito desenvolvido.
O vulcanismo que nessa área é só do
tipo andesítico foi guiado Delas falhas do
Sistema Açotéia_Piquirí e, consequentemente,
as mineralizações de cobre com eles relacionadas (RIBEIRO & al., 1966).
4.5 — Intrageanticlinal Lavras

~ o domínio das dobras de largos flancos
do Grupo Porongos. Tem-se notado em dobras, como a ainclinal do Arroio Boici, que
os mergulhos são mais acentuados quando
voltados para noroeste, indicando uma provável tendéncia de convergéncia nessa intra~
geossinclinal para o lado de CaçapaPa. Por
outro lado, na região das cabeceiras do
Arroio Capané, ao norte da Serra das Encantadas o dobramento é muito densa, porém
com flancos abertos, existindo uma dezena
de dobras tipo anticlinais e sinclinais em cérea de dez quilómetros de terreno percorrido.

O mapa geológico de RIBEIRO & al.
(1966) mostra na sua parte mais oeste a
maior área de afloramento de migmatitos
do Grupo Cambaf e de corpos de granitos,
sej.a•m antigos ou retomados nesse ciclo. A
consideração desse fato leva a se interpretar
essa área, como de tendéncia positiva em
relação ã intrageossinclinal Encantadas, do
lado leste e, de Palma, do lado oeste, que
veremos logo após. Essa unidade estrutural
que tem cama marco geográfico mais importante acidade de Lavras do Sul constitui
a Intrageanticlinal Lavras.

As fácies petrográficas nessa área indicam uma evolução a partir de uma sequência
sílico~aluminosa com impurificações de margas, calcários e eventuais vulcânicas ácidas
(Fácies da região do Arroio Candiotinha).

Os falhamentos do Sistema Açotéia-Piquiri modificam a direção de N 3ü E para
ãngulos maiores (N 40-50A E) após o Granito de Caçapava. O sistema de falhas no.
roeste é muito subordinado.

Na parte nordeste da unidade, em Encruzilhada do Sul, Capivarita e Piquirf aflora o <substratum~ mais antigo retomado no
ciclo em questão, representado por migmatitos, anortositos, lamboanitos e talvez algumas fácies do Granito Encruzilhada. Há entre os dois ciclos diferenças na estilo e direção regional das dobras, mudança brusca do
gráu de metamorfismo e evidentes fenómenos
de retromet~amorfismo.
Ao Sul de Encruzilhada há «stocksa~ de
granitos intrusivos na sequência dobrada do
Porongos, relacionando-se com eles as mine
ralizações de estanho (Granitos Campinas e
Figueiras).
Na região de Encruzilhada os Palhamentos na Intrageossinclinal Encantadas foram
do tipo branscorrentes. Para o lado de Caçapava aparecem Palhas diretas longitudinais

4.6 — Intrageassinclinal Palma
A feição mais típica desse compartimento é a presença de tLm cinturão ofiolítico
intercalado em sequéncias detrfticas (quartritos e filitos) equímicas (calcários marmorizados). A localização aproximada dos ofio.
fitos (Formação Cérro Mantiqueira) apareceu primeiramente no maga, geológico do Rio
Grande do Sul editado em 1966 (PINTO &
al. 1966).
A região foi intensamente arrasada pela
erosão aflorando os migmatitos Cambaí e
granitos antigos. As sequéncias de cobertura são subordinadas.
Os dobramentos do Porongos são mais
intensos (isociinais recumbentes) dirigidos
para o lado de Lavras da Sul.

~
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Nessa unidade Palma as falhas do Sistema Açotéia.Piquirí adquirem direções de N
~0 a 50~ E, guardando ainda o caráter de
falhas diretas. O sistema noroeste é grandemente modificado (Serra dó Batovi) passando de N 70a W para N 60 a 50W e o
movimento dos blocos é complexo, com componentes rotacionais segundo H. JOST (in.
formação verbal).
A maioria dos dados referidos nessa
parte extrema oeste do Escudo foram obtidos
dos trabalhos de JOST & VILLWOCK (1966)
e de JOST (1966), que podem ser consultados para uma melhor caracterização desse
compartimento. A denominação Palma ã essa
intrageossinclinal é provisória e foi tirada
dos mapas que constam nos trabalhos supracitados. Nessa mesma região JOST &
VILLWOCK (1966) descreveram a discordância Cambaí.Porongos (*) .

b.

~

CONCLUSÕES

Do que foi expósto as seguintes conclusões podem ser enumeradas como principais:
1~ — O Escudo Sul-Riograndense é intensxmente fraturado, tendo essas fraturas
sido reativadas inúmeras vezes no correr
dos tempos geológicos. A época primeira dos
fraturamentos data do pré-Cambriano Inferior ou Médio; nova época de falhas ocorreu
no pré-Cambriano Superior e no Eo-Paleozóico. Nos períodos geológicos seguintes apenas
tem ocorrido sucessivas reativações, obede_
tendo aquelas antigas direções de maior fraqueza, atingindo então sequências de cobertura mais jovens. Em geral a tectõnica rfgida é deslocada no tempo e superposta no
espaço.

•

2a — Há um acentuado predomínio de
falhas de direção nordeste sudoeste, seguidas
por falhas N-S e, mais subordinadamente,
noroeste-sudoeste. As diferentes trataras
apresentam certas características que permitem enquadrá-las em quatro sistemas de falhas principais:
a) Sistema de falhas Dorsal de Cwngu_
çu, de direção N 40o E com variações de
N 35 a 75 E, de idade pré-Cambrialra Inferior ou Média.

~

b) Sistema, de falhas Passo do Marinheiro de direção N-S, variando de N 5o W
a N 15~ E, do pré~Cambriano Superior.
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c) Sistema de falhas Açotéia-Piquirí de
direção N 30~ E, com um intervalo de variações de N 20 a â5~ E, de idade Eo-Paleozóico.
d) Sistema de falhas Noroeste, com direções de N 65 a 75W, desenvolvidos desde
o pré-Cambriano Superior até o Eo-Paleo.
zóico (secundárias).
34 — A zona mais típica das falhas do
Sistema Dorsal de Canguçu é constituída par
uma zona de fratura profunda (decp fractures, BELOUSSOV, 1962, p. 623), onde se
alinham granitos sincinemáticos, migmátitos
e ocasionais graisens. As falhas desse siste.
ma se representam em mapas e fotografias
aéreas como linhas sinuosas. A caracterização do seu tipo original é dificultada pelas
sucessivas reativações.
44 — O sistema de falhas Passo do Marinheiro é do tipo transcorrente. Os maiores
rejeitos direcionais medidos alcançam 32
quilómetros. A principal dessas Palhas que
dá o nome ao sistema, é uma Kstrike-slip
fault~, esquerda, cujo principal caráter é,
então, o seu sentido de deslocarriento ou de
rotação anti_horário nos blocos falhados.
Essas falhas originaram-se no final da orogénese Porongos, tendo sua direção diagonal
ao padrão regional das dobras (BELOUSSOV, 1962, p. 180). Nessa época grandes
rejeitos direcionais foram introduzidos no
Sistema Dorsal de Canguçu, com rotação e
cataclase intensa de grandes massas de
rochas.
5~ — As falhas do sistema Açotéia_Piquiri são do tipo diretas, longitudinais e responsáveis pela formação de fossas e muralhas. São posteriores aos dobramentos do
(*) Após a redação deste texto tivemos a oportunidade de consultar o trabalho de H. JOST
ainda não publicado sobre "Alguns aspectos
paleogeográficos do pré-Cambriano do oeste do
Rio Grande do Sul-Brasil. Uma tentativa de
organização orogénicá'. O autor entra em
maiores detalhes sobre a parte oeste do Escudo com subdivisões não apenas do perfo3o
geossinclinal, mas também do período pósgeossinclinal Porongos, Os trabalhos não se
chocam, antes de tudo se completam. A diferença fundamental é que o autor segue para
a geossinclinal Porongos o esquema de organização geral das geossinclinais apresentado por
H, STILLE, com as modificações introduzidas
nor AUBOIN (1965). Por outro lado, o pre•
vente trabalho aborda a região do Escudo mais
em função de sua tectõnica rígida.
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Porongos e com elas estão relacionadas as
efusivas ácidas e intermediárias do Eo-Pa_
leozbico. Os esforços eram predominantemente de distenção.
6a — A distribuição dos quatro sistemas
de falhas principais conduz à uma regionalização tectbniCa do Escudo e, muito em espe_
ciai, au:.uldo associado a outras feições geológica,• especialmente as estilos de dobrament os, gráu de metamorfismo, fácies petroSré.ficas e outras. Destacam_se assim uma
província tectbnica ma região leste e sudeste
do Escudo, constituindo o Craton Dom Feliciano (pré-Cambriano Inferior ou Médio) e
outra distribufda da região central ao extremo oeste, constituindo a Geossinclinal Poron_
gas (pré-Cambriano Superior). Confirma-se
na região central do Escudo a discordância
entre os Grupos Cambai e Porongos, observada por JOST & VILLWOCK (1966) na
região extremo oeste.

7a — O Craton Dom Feliciano é separado da Geosinclinal Porongos pela zona de
fraturas profundas Dorsal de Canguçu, em
parte semelhante ao que ocorre no Tien
Shan, onde a «Talas-Fergana deep fault»
separa também duas geossinclinais, porém
Caledoniana e Herciniana (BELOUSSOV,
1962, p. 627). Essa fratura é uma zona pre>'erencial para localização de regiões mine.
ralizadas, especialmente o estanho (ITSIKSON, 1960, p. 405). Ao longo dela já são
conhecidos pegmatitos com berilo e corpos
de graisens (PICADA, 1965).
8p — A resultante geral dos deslocamentos de blocos no pré-Cambriano Supe_

f~

rior, durante as falhas transcorrentes, indica
um movimento relativo de várias dezenas de
quilbmetros, para norte-nordeste, da região
do Escudo do lado da costa atlântica (fig, 6).
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CONTRIBUIÇÃO A ESTRATIGRAFIA DO
EO-PALEOZóICO DO «E~SCUDO RIOGRANDENSE»
Por
BRUNO MINIOLI ~1~ e KOJI KAWASHITA cl)

.,
I — INTRODi;ÇAO

II —MÉTODO

A área objeto dêste trabalho localiza-se no
centro sul do Estado do Rio Grande do Sul
(fig. 1) e foi sede de grandes atividades vulcânicas ácidas e intermediárias e de fase de intrusões graníticas que provocaram a mineralizaçao em vastas áreas da região, seguido de
intensa sedimentação elástica.

O método potássio-argonio, aqui empregado para as determinações radiométricas, é
usado no Laboratório de Geocranologia do Instituto de Geociências da Universidade de São
Paulo e foi descrito por Amaral (1966). A
estimativa para os @rros individuais de cada
análise (até um valor de 5% em condições normais) constam da tabela 1.

~
1Jsse núcleo cristalino chamou a atenção
para os estudos geológicos, que visavam, principalmente, o estabelecimento de sua coluna
astratigráfica e a elucidação dos processos mineralizantes.

As constantes empregadas para os cálculos
de idades foram as que seguem:
J~tota~

~t.

A partir da década de 30 houve grande
interesse na exploração de cobre, oura, estanho,
tungstênio e outras riquezas minerais, de tal
..

maneira que as pesquisas geológicas se processaram cada vez com maior profundidade, tendo
sido estabelecido um arcabouço estratigráfico
das áreas mineralizadas.
Destaque especial deve ser dado aos trabalhos pioneiros de Leinz e Barbosa (1941), Melcher eMau (1961) e, últimamente, à equipe de

~

~,

Ribeiro do D.N.P. M. do Rio Grande do Sul
(1966), que num trabalho de mapeamento geral da quadrícula de Caçapava do Sul procurou
definir a estratigrafia regional de maneira bastante segura. Portanto, já de longa data os
geólogos estudiosos da região preocuparam-se
com a idade dos vários ciclos magmáticos ocorridas, tendo êste trabalho, por aonseguinte, o
escopo de fornecer dados atuais obtidos com o
auxílio de determinações radiométricas em minerais e rochas das várias unidades litológicas
existentes, para subsídio na elucidação dos
eventos magmátioos e provável seqüência estratigráfica no núcleo Caçapava-Lavras.

=

0,530 X 10-9

an05 -1

— 0,585 X 10-10 anos-1

% atom. K40 em Ktotal = 1,19 X 10-2
Agradecimentos: os autores agradecem ao
estímulo e orientação dados pelos Professares
Drs. V. Leinz e U. G. Cordani, bem como aos
cuidados dispensados pelo sr. Cláudio C+omerlati na análise de teores em potássio. Aa Professor Dr. Gilberto Amaral agradecemos as várias amostras fornec'_das para análise.
DADOS GEOCRONOLóGICOS F.
DISCUSSAO
Objetivando a obtenção de idades radiométricas que fornecessem subsídios à estratigrafia
do escudo Riograndense, especialmente em sua
pré-Cambriano e
sequência da parte basal,
eo-Paleozóico, várias determinações pelo método potássio-argônio (K-Ar) foram realizadas
em rochas intrusivas e efusivas (tabela 1) uti-

(1)

Departamento de Geologia Geral do Instituto
de Geociéncias da Universidade de São Paulo.
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MAPA GEOLÓGICO DA REGIAO CA~APAVA —LAVRAS (SIMPLIFICADO)
(S G. M. RIBEIRO ET AL — 1966)
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III- COLUNA

ESTRATIGRICPICA

DO
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F.0-PALE0261C0

( Seg. M. Ribeiro et al - 1966 - simplificada )
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B. MINIOLI e K. KAWASHITA — Contribuição
lizando-se os minerais biotita, feldspato potássico e rocha total. As idades assim obtidas
indicariam os limites mínimos e as condições
de resfriamento regional, após fase de importantes eventos tectônicos. Tais valores significariam o período em que o resfriamento atingiu um valor que a retentividade do Ar se
tornou possível, não indicando, necessàriamente, aidade primária da formação da racha, o
que pode ter ~xorrido muito tempo antes.
No mapa da figura 1 encontram-se a litologia, os locais de coleta de amostras e as idades radiométricas obtidas.
A

~

m.a. ;

dessa

197

maneira, o andesito «Hilário»

seria mais velho do que esta última idade.
Os riólitos (ignimbritos) do membro Acampamento Velho foram datados oom o uso de
rocha total e indicaram idades de 5ú4 e 533
m . a . sendo esta última a idade mínima para
o membro Acampamento Velho.
Algumas datações foram também realizadas no granito «Jaguari», localizado no setor
oeste e fora da quadrícula de Caçapava d~~
Sul, obtendo-se

valores

de

m . a . com o uso de biotitas.

585, 585 e 604
Estes valores são

obtidos para os granitos acima e à idade de
004 m . a . , um pouco acima dos valores médios,

A vista da tabela 1 verifica-se que as datações efetuadas no «granito Caçapava» em

CONCLUSóES

feldspato potássico indicam uma idade de 556
m.a., e aquelas realizadas em biotitas atin-

pava do Sul deve ser mais antigo do que 593
Verifica-se, também, que a biotita é um

também

bastantes

concordantes com aqueles

pode ser atribuída a érros analíticos.

Como explanado acima, os valores indicados neste trabalho não podem ser extrapolados para indicações de idades primárias das
unidades litológicas. Essas idades sdmente poderão ser determinadas pelo método do Rb/Sr

m.a.

em rocha total, com o uso de zircão no processo

mineral mais fiel nas determinações radiomé-

U/Fb e cutros métodos.

tr?cas, por apresentar retentividade de argõnio
em temperaturas mais altas e ser menos suceptível às variações ambientais nas fases
finais ou pós-metamórficas.

Verificam-se, assim, que os valores obtidos
fcrnecem bons subsídios para se afirmar que
as intrusões graníticas teriam ocorrido simultaneamente ou com uma diferença de tempo

Idades obtidas também com feldspato po-

bastante pequena, podendo ser tardi ou p5s-

tássico no «granito Lavras» indicaram idades

-tectânica, com idades iguais ou superiores a

de 511 e 532 m.a. e com o uso de biotita essas
[dades foram de 573 e 575 m.a.; portanto 0

690 m.a.

«stock» de Lavras é mais antigo
~

Estratigrafia do Eo-Paleozóico. . .

As rochas do Grupo Porongos não tiveram suas idades determinadas, porém, por pertencerem ao cinturão que ocupa a parte costeira oriental da América do Sul, são estimadas como tendo 654 milhões de anos, no
mfnimo.

giram 593 e 583 m.a. ; desta maneira podece confirmar que o batólito granítico de Caça-

~

à

do

que

Essa idade pode ser bastante ra-

zoável, caso o resfriamento regional tenha se
pr~xessado ràpidamente.

675 m.a.
A vista das limitações do método de dataPor possuir granulação fina, mas conter

ção aqui usado e não havendo determinações

alguns fenocristais de feldspato potá~sico dis-

que sejam contrárias, esses valores parecem
confirmar a estratigrafia proposta por M. Ri-

seminados, oandesito «Hilário» foi datado por
meio de nxha total triturada e cristais de
feldspato. As idades obtidas com a aplicação
de rocha total foram de 495 e 511 m.a. e com

A

feldspato 523 e 528 m.a. Todavia a datação
de um hornfels (cornubianito) coletado próximo do contacto do «stock» granftico Lavras e
o andesito «Hilário»,

indicou a idade de 560

beiro e sua equipe.
Vemos, pois, que as datações localizam as
rxhas acima no limite do pré-Cambriano com
o Cambriano, com 590 m.a. e também que pelo
menos do membro Hilário para baixo as rochas
são do pré-Cambriano.
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ESQUEMA TECTONICO CRONOESTRATIGRAFICO DEL PREDEVONIANO EN URUGUAI.'

~

Por
LORENZO A. FERRANI?O y ANGEL N. FERNANL)EZ c~i

~►

ABSTRACT
Two

great

chronostratigraphic-tectonic

units

y

have been recognized in the Uruguayan cristalline

plejo Arcaico»

shield.

bajos posteriores

The eldest is the Limpopo-Kibali unit characterized

~

tidas por su naturaleza litológica. El mencionado autor, establece la división entre «Com-

by

structural

direction

EW-N70E;

three

«Serie de Minas».

Los tra-

mantienen ese criterio; las

modificaciones que se introducen en la columna
estratigráfica

y

en las relaciones entre las dis-

main metamorphic belts have been recognized as

tintas unidades, son fruto de observaciones re-

well as associated granitization dated from 1790 to

gionales muy generales, que no dieron suficien-

2030 M.Y.

tes elementos para cuestionar el critério antes

The youngest unit has been recognized as Baikalian and it is characterized

rection NNE. There are two epimetamorphic and
one

mesozonal belts separated

sefialado.

by structural diby

areas mainly

granitic where granitization has taken place in the
perio3 between 510-560 M.Y.

Esta situación se mantiene hasta que Bossl
et al. (1965), seíïalan la necesidad de obtener
datos trono-estratigráficos y proponen la utilización del concepto de Ciclo Orogénico, como
unidad estratigráfica mayor.

ANTECEDENTES

.►

En el último quinquénio, la obtención de
A pesar de su importancia el conjunto de

datos geocronológicos fundamentalmente reali-

y

rocas que conforman el escudo cristalino uru-

zados por Umpierre

guayo es poco conocido.

en e1 enfoque de los critérios petrológicos, ha

Halpern, y un cambio

permitido plantear sobre bases más sólidas, un
Las primeras
del
~+

escudo

fueron

separaciones estratigráficas
intentadas por Guillemain

ruevo esquema de división en el escudo cristalino uruguayo.

(1911), distinguiendo un complejo gneiso-anfiLos antecedentes más importantes e inme-

bolítico antigun, de uno más joven compuesto

y

Walther

diatos de este trabajo están dados por Bossi

(1928), atribuye a su serie «filítica», más joven, una edad Algonquiana hasta tal vez Eo-

et ai. (1967), quienes reconocen por primera

paleozoica.

y

de esquistos

calinas marmoloides.

vez que los epmetamorfitos del Grupo LavalLeja
las extensas fajas graníticas estructuraimen-

Mac Millan (1933) realiza el primer rele-

~

vamiento regional importante de ratas cristalinas en el país, desarrollando como criterio
general de división, el que las edades relativas
de las rocas metamórficas, pueden ser estable-

(1)

Universidad de la Republica Facultad de Agronomia — Cátedra de Geologia.
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te asociadas, corresponden a un ciclo orogénico
joven, claramente separable de tas rocas más
antiguas que se extienden al oeste.
Posteriormente,
Bossi-Ferrando
(1969),
eintetizan tos conocimientos e ideas sobre tas
rocas Predevonianas del Uruguay a ela fecha,
dando tas bases que han llevado ala elaboración del presente trabajo.
METODO DE TRABAJO
Esta comunicación tíene caráter de síntesis
y ensaya una actualización de tos conocimientes sabre el Predevoniano uruguayo, balada en
una exhaustiva revisión bibliográfica yen la
recopílación de tas áreas relevadas o actualmente en estudio semidetallado a escala
1/100.000. El resultado de esta línea de investigación se ha concretado en la Carta Geológica preliminar del Uruguay a escala
1/100.000. (3 v aproximación) recopilada por
L. Ferrando y J. Sportuno.
En forma paralela uno de tos autores (L.
F.), con la valiosa colaboración del Prof. Jorge
E~si y del Bach. Jorge Sportuno realizó la
fotointerpretación de tas restantes áreas cristalinas, tomando como base fotos aéreas escala
1/44.000; luego de la misma se efectuaron varias giras para dar el suficiente apoyo de campo, aescala de reconocimiento, atas unidades
separadas. Se hicieron así mismo, tos estudios
petográficos necesarios para definir lo más
exactamente posible cada unidad.
De tas áreas estudiadas con mayor detalle,
se prceedió a la extracción de muestras para su
estudio geocronológico; el mismo fue realizado
principalmente por Umpierre-Halpern (1971)
mediante el método Rb/Sr. Se determinó edad
primaria de roca total en base a isocronas de
quatro o más puntos, usando el método de mínimo~ cuadrados según York (1966). Cuando
se tuvo un enriquecimiento bajo en Sr radiogénico deb'do a 1a edad relativamente joven
de la roca y/o a la Baja relación Rb/Sr, el
análisis se realizó en concentrados minerales.
Las edades de tos minerales se deben considerar Domo mínimas aparentes. Las edades calculadas y tas relaciones initiates Sre7/Sra~, determinadas por tos citados autores, se dan con
un margen de seguridad del 95%, usando una
constante de desintegración ~(3 = 1,47 ...~ 10-11
a-~ (McMullen et al., 1966). Cuando se obtuvieron menos de cuatro puntos con diferentes
relaciones RbíSr, de muestras supuestamente
pertenecientes a la misma unidad, la edad y

•

relación inicial SrBT/SrBb se calcularon usando
ecuaciones simultáneas.
En el desarrollo de tas ideas acerca de tos
terrenos Predevonianos del Uruguay, se ha
hecho uso sistemático, a nível de hipótesis de
trabajo e interpretaciones generates, del concepto de ciclo ,orogénico, siguiendo la proposición de Bossi et al. (1965) .
El concepto de ciclo orogénico utilizado se
bass en antecedentes Bien conceidos: Quennel
y Haldemann (1960) y Harpumm (196~~'). Se
ha tomado como unidad la evolu~ión sufrida
por rocas sedimentarias y efusivas asociadas depositadas en zonas móviles, que han sufrido
procesos de metamorfismo y/o plegamiento; tas
~ranitizaciones asceiadas se han caracterizado
refiriéndolas e la principal fase tectónica de
plegamiento, según tas siguientes definiciones:

—

gr. sintectónicos: emplazados simultáneamente a la principal fase de deformación;
gr. tarditectónicos: emplazadas durante la
finalización de la fase de deformación;
gr. postectónicos: emplazados posteriormente a la finalización de la deformación
principal, al final del Ciclo;
gr. atectónicos: emplazados en un contexto rígido, sin vinculación al ciclo orogénico que determinó la formación de tas rocas
de caja.

~

i

INTRODUQCION
El uso del término Predevoniano para de:,ignar atodas tas rosas cristalinas uruguayas,
fue propuesto por Bossi et ai. (1966). Hasta
ele momento existia un desconocimiento de tas
distintas estructuras, lo que planteaba la imposibilidad de establecer esquemas estratigráficos más precisos, dado que algunas de tas rocas
de nuestro zócola cristalino podrían corresponder al Paleozoico inferior, aunque indudablemente son anteriores a ~nuestros depósitos sedimentarios fosilíferos más antiguos, de edad
L`evoniano inferior.
El término aún conserva su vigencia, ya
nue tas determinaciones geocronológicas han
confirmado la edad Paleozoico inferior de varias
unidades del escudo
Las rocas Predevonianas afloram en gran
parte de la mitad sur del territorio uruguayo
en forma ininterrumpida y en dos pequena;
áreas en el norte y noroeste (figura 1).
Los afloramientos más meridionales determinan parte del limite sureste de la cuenca del
Paraná; 1 a cobertura
alcanza potençias de

~
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hasta 2.000 m en el Uruguay. Queda cubierto
Cretácea
en el oeste por la sedimentación.
superior, mientras en sur y este por las rocas
efusivas del Cretáceo inferior y sedimentos
posteriores que rellenan las fosas tectónicas de
Santa Lucía y Laguna_ Merin, donde los hundimientos alcanzaron hasta 2.44~~ mts.
E1 Predevoniano uruguayo se puede dividir por lo menos en dos grandes unidades: a)
cl zócalo correspondiente a la Cuenca del río de
la Plata, que constituye una unidad tectónico-estratigráfica de edad Limpo po-Kibali y b)
cl zócalo del este ysur-este, resultante de una
orogénesis de edad Baikaliana.
superficial de estas dos
La distribución
grandes unidades, los rasgos geológicos esenciales de las mismas, así como la ubicación de
las muestras datadas se representan en la figura 2.
Fig, 1 — Ubicación de las áreas de afloramiento
de las rocas cristalinas en el Uruguay y sus principales bandas metamórficas (I a V).

La C'olumna Estratigráfica actualmente válida para el Predevoniano del Uruguay es la
siguiente

~

Devoniano

F. Piedras de Afilar"
F. Sierra de Ríos

500

F. Sierra de Animas
gr. postectónicos
Ciclo
Baikaliano

700

G. Lavalleja
F. Sierra Ballena

gr. sintecthnicos

1800
gr. postectónicos

gr. tarditectónicos
Limp~po-Kibali
.~

Ciclo
2100

?

~

F. Arro}~~~ Grande
F. Paso Severino
P'. Montev`deo

?

rocas fundamentales

gr. sintectónicos
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El escudo de la cuenca dei río de la Plata,
ocupa aproximadamente el 60% dei área de
área de afloramiento dei Predevoniano y está
compuesto por extensas
áreas graníticas y
migmatíticas que separan tres bandas ectinfticas. El conjunto tiene dominantemente disecciones estructurales N70E e EW.
Las litologías que dominan son gneises y
granitos en ias áreas centrales. Se han reconocido además ectinitas mesozonales: formación
Montevideo; hemi y epizonales: formación Pasa
Sev~arino; y una sucesión de epi y mesometa-morfitos: formación Arrogo Grande.
Las edades absolutas determinadas en diversas rocas graníticas de esta unidad, arrojaron valores que oscilan entre 1785 ± 115 y
2030 ± 75 M.A. (Umpierre-Halpen, 1971).
El zócalo dei este y sureste presente dominantemente la dirección estructural NNE y
está integrado por tres bandas de metamorfitgs
con áreas graníticas y migmatfticas centrales.
La unidad se encuentra flanqueada al este
y oeste por epimetamorfitos: grupo Lavalleja;
en la zona granítica, recostada sobre el lado
occidental, se encuentra una banda de mesometamorfitos, formación Si:~rra Ballena.

~~ Borde sed. post cembriano.

Mwstras de edad absoluto medido.
®

CYoraifaa.

~0

~F—. . ~~

_

~ ~

También se hen datado algunas rocas graníticas de estas áreas metamórficas; sus edades
absolutas oscilan entre 497 ± 21 y 690 M.A.,
según datos de Hart (1966) y Umpierre-Halpern (1971).
En cada una de ias bandas ectiníticas citadas en ambas unidades, se ha reconceido la
exi5tencia de granitos de distintos momentos
dei ciclo orogénico, sin, tardi y postectónicos.

~

EL'ZOCALO PREDEVONIANO DE LA
CUENCA 13EL RIO DE LA PLATA
Características tectónico-estructurales.
Esta unidad se extiende al oeste de una
Linea estructural que con dirección general
NNE, pesa algunos kms. al oeste de la Ciudad
de Minas (limite orogénico: L. O. en figura 1).
Este zócalo queda estructuralmente caracterizado por tres bandas de metamorfitos (I,
II'y III en la figura 1), intercaladas con fajas
de rocas graníticas y migmatíticas. Las bandas
de metamorfitos presentan dominantemente
direcciones estructurales N70E a EW (fig. 3).

~►

~
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Características litológicas.
DIAGRAMAS DE FRECUENCIA

DE

I

OIRECCIONES ESTRUCTURALES EN LA UNIDAO
LIMPOPO— KIBALI

~

Form.

ARROYO GRANDE

(55 meCidas)

q
N

Form. MONTEVIDEO

~

(IIB medidas)

FIGURA 3.

►~

Estas direcciones se reconocen tanto en la
foliación de l~os granitos sintectónicos, (granito de Durazno), como en los ejes mayores de
los macizos sin y tarditectónicos; granodioritas
de A. Marincho, Isla Mala y Tío Diego; e incluso
en la orientación de los enclaves lenticulares de
estos cuerpos graníticos.
De la misma manera, la dirección EW, se
verifica en el plano axial del anticlinal de Soca
en el sur del país y la N70E en el pliegue del
A<~Tornero en el depto. de Florida.

,~

+~

Un ejemplo similar se da en Valentines,
depto. de Florida, donde una tectónica primaria determinó la formación de un anticilinal en
el que, tanto el plano axial, como la dirección
de máxima granitización son EW. Este conjunto ha sido rebomaào por la tectónica Bai]caliana, que produjo deformaciones generalizadas .
Uno de los rasgos característicos de esta
unidad es la presencia casi constante de zonas
de fracturas y milonitización de dirección variable entre ~N70W a N70E, subparalelas e la
dirección principal. Algunas de estas direcciones fueron reactivadas en la zona sur por la
tectónica del cretáceo inferior determinando la
fase de Santa Lucía.

Las rocas de las tres bandas principales
de ectinitas, formaciones Arroyo Grande, Paso
Severino y Montevideo (I, II y III en figura 1),
así como los micaesquistos
adyacentes a la
formación Paso Severino, derivan de la secuencia detrítica,
pelítica o básica, con ausencia
casi total de rias de la secuencia calcárea. E1
grado de metamorfismo que ha afectado a estas
bandas es variable de epi a mesozonal.
EI tipo de metamorfismo no está aún bien
determinado, gero parece ser de mediana a alta
presión. Entre las rocas de la secuencia pelítica, se han reconocido micaesquistos a almandino y estaurolita así Domo también a andalusita y otros a cianita.
En las fajas graníticas que se desarrollan
entre las bandas de ectinitas, dominan las
migmatitas y los granitos, encontrándose restos
de rocas mesozonales profundas y catazonales;
excepcionalmente se encuentran faties de menor
grado de metamorfismo. Los relidos más abundantes corresponden a anfibolitas u hornblenditas,
Debe seiialarse que han sido reconocidos
algunos faties de muy alto grado de metamorfismo en esta zona : gneises plagioclásicos y
piroxenitas en Valentines y gneises a granate
y piroxeno en el Depto. de Flores.

Fajas metamórficas.
Formación Paso Severino. — La banda de
ep:metamorfitos denominada Paso Severino (II
en la figura 1) se extiende en forma casi contínua desde el AoSan Juan en el depto. de Cohasta
prácticamente el APCasupá en
lonia
Florida.
La sección tipo agrupa rocas derivadas de
la secuencia pelítica: pizarras carbonosas, filitas, filitas cloribosas y talcosas, así como cuarcitas grafitosas; de la secuencia básica: prasinitas, epidotitas y esquistos verdes que aún
conservan algunas vacuolas originales. En las
zonas más occidentales se han reconocido ocasionalmente anfibolitas. Muy raramente se encuentran rocas de la secuencia calcárea: calizas más o menos dolomíticas. El grado de
metamorfismo es epizonal.
Formación Montevideo. La formación Montevideo se desarrolla con rumbo general EW a
lo largo de la costa del depto. del cual toma
el nombre y en el centro sur de Canelones (III
en la figura 1).
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Está integrada por rocas derivadas de la
sedimentación pelítica, detrítica y básica. Las
rocas de la secuencia pelítica soer micaesquistos
de grano grueso, dominantemente a muscovita
y granatíferos y gneises de grano medio a
grueso a biotita y coe zoisita como accesorio.
A la secuencia calco-pelítica corresponden anfibolitas de grano medio a esfeno, asceiadas a
ortoanfibolitas de grano fino. Las rocas. de la
secuencia detrítica soe cuarcitas micáceas. El
grado de metamorfismo es mesozonal.
Esta formación ha sufrido un importanta
recorte pegmatítico que ha determinado fuertea
distorsiones locales de la estructura.
Formación Arroyo Grande. Esta unidad se
desarrolla coe rumbo general N70E a EW, desde
Paso de Lugo sobre el
los alrededores de
A~Grande, hasta el rfo Yí, donde desaparece
en medio de extensas áreas graníticas (I en
la figura 1).
Está integrada por rocas derivadas de dos
aecuencias: una detrítica y otra básica. Las
rocas de la secuencia detrítica soe principalmente cuarcitas, cuarcitas muscovíticas, metaarcosas y metaconglomerados, encontrándose
excepcionalmente micaesquistos conglomerádicos. Es de destacar la abundancia de cantos
provenientes de rocas graníticas en estos niveles conglomerádicos. Las rocas derivadas de la
secuencia básica ~n en su mayoría metalavas.
La aplicación de criterios de polaridad revela inequivocamente que la base de la Formación se encuentra hacia el norte, recostada
al granito de Paso del Puerto, sobre el rio Negro. La sedimentación original se inició coe
una potente serre detrítica, rica en elementos
groseros, seguida de una actividad ígnea básica. El grado de metamorfismo crece hacia la
base de la serie Negando a mesozonal.
El estudio estadfstico de la orientación de
los ejes de máxima deformación en cantas estirados de los niveles conglomerádicos, ha re(I)
gr. sintectónicos

gr.

..
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(II)
tarditectónicos

(III)
gr. postectónicos

velado la existencia de dos fases de deforniación: la pr°mera simultánea al metamorfismo,
con estiramiento diferencial de capas incompetentes yuna segunda, simultánea al emplazamiento de los granitos tarditectónicos, con deformación espacial de los esquistos.

La faja de rocas graníticas que constituyc
la vertiente sur de la Cuenca del rio Yí, extendiéndose entre las formaciones Arroyo Grande
y Paso Severino, es poso conocida.
En su estructura dominan las direcciones
:lô~-70E, observándose también las EW y con
menor frecuencia WNW en los distintos elementos tectónicos anteriormente seiialados.
La naturaleza litológica de esta faja estructural es caracteriza por el predomínio de migmatitas homog-neas biotíticas y granitos calcoalcalinos a biotita que presentan con gran
frecuencia texturas orientadas.

..

Las migmatitas heterogéneas, menos, frccuentes, son generalmente agmatitas con restos
de anfibolitas dominantemente y en menor
proporción micaesquistos.
Debe seíïalarse eon caráter general la siguiente suc~sión de emplazam?ente de granitos:

~

I) granitos calcoalcalinos y granodioritas
a biotita (asociados a migmatitas)
II)

microgranitos rosados muscovíticos

En la faja rocas graníticas del sur, que se
desarrolla entre las formaciones Paso Severino
y Montevideo, las litologías dominantes son
gneises graníticos, granitos y granodioritas
gneisicas a biotitas, secundariamente a hornblenda ymigmatitas generalmente homogéneas
a biotita.
En el departamento de San José, se han
reconocido importantes bandas de micaesquistos
a cianita al oeste del A~Carreta Quemada y a
andalusita al noroeste del A°Chamizo.

granitos o granodioritas calcoalcalinos a
biotita (asociados a migmatitas)

granodioritas a hornblenda
~intrusivos)

..

Granitizazción.

y

biotita

granitos subalcalinos e leucócratas)
(intrusivos)

Ejemplos:
P°Sew^rino
A°Grande
San José
Durazno

A~Grande,
complejo

~

v

Isla Mala

..

Carpinteria
S. Mahoma
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A diferencia de la ~z~~na granítica anterior,
los relidos anfibólicos en esta faja son menos
frecuentes.
Este conjunto migmatítico es recortado por
un extenso granito intrusivo a biotita de grano
grueso, que ronstutye el caso de intrusión emplazada a nível más profundo conocido en Uruguay; en los alrededores del Paso Antolín,
depto. de Colonia, se observa el techo de esta
masa intrusiva, determinando estructuras muy
características.

,~

En la evoluciór. tectõnica de las bandas
metamórficas de Arrogo Grande y Paso Severino, se ha constatado la siguiente sucesión en
r.l emplazamiento de granitos:
Una importante intrusión atectónica se ha
reconocido en la zoara sur del país, donde un
granito subalcalino rosado de grano medio, localmente porfiroide, ha hecho intrusión en metamorfitos de la formación Montevideo.
Los dates geocronolí~gicos.
Los actuales co~~ximientos sobre la edad
absoluta de las rows cristalinas uruguayas se

~

A

~Ca1y2
Conlaó
M 2 a 4
F13a7
69-1
69-3
69-6
69-8
69-9
6Q-10
G9-25
64-25
M 1 y 3
69-11
69-7
LP 1 y 69-~6

Localida•d

Carmelo
Conchillas
Minuano
Florida
Mahoma
Pintos
C~Colorado
Nice Peréz
Nice Feréz
Sa. de Sosa
Soca
Soca
Km. 106 R. 8
C'~La Palma
Tllescas
La paz
A~Pando y R. 101
A~Pando y R. 101
A~Pando y R. 101
Km. 78 R. 8
C~San Juan
C~5an Juan

Umpierre-Halpern

Los numerosos
dates existentes indicam
que las granitizaciones de esta unidad son de
edad Limpopo-Kibali, estando comprendidos en
un entorno que va de 2039' a 1875 M.A. (Tabla I) .
En la mitad occidental de esta unidad, los
dates geocronológicos verifican la sucesión general establecida
para el emplazamiento de
granitos en este trabajo.
Los granitos de tipo sintectónico del oeste,
ascciados a migmatitas, han dado las edades
más elevadas: granitos de Cármel~a, Conchillas,
Minuano y Florida, con edades comprendidas
entre 1970 y 2030 M.A.
EI único granito postectónico datado, Sierra Mahoma, tiene una eda,d de 1930 M . A .
Los dates de este zócalo, en la zona adyacente a la unidad Baikaliana, revelan una evolución más compleja.
En primer lugar, no ha sido posible obtener isocronas a partir de muestras de esos gra-

TABLA

Muestra

..

deben a los trabajos de
(1971) y Hart (1966) .

I

Medida

R.T.
R.T.
R.T.
R.T,
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
R.T.
FK
R.T.
R.T.
R.T.
R.T. y
Anf.
Musc.
Musc.
Musc.
Musc.
Musc.
Musc.

Resultado

iViétodo

2015± 40
1970± 55
2000
20'30± 75
1930± 35
1845±300
1950± 60
1970±200
1785±115
1800±200
1800±150
155~0±540
560± 15
510± 35
515i- 10
547± 15

Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/S.r
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr

2160**
1880**
2170**
2110*~°
1930**
2110**

K/A
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
K/A
Rb/Sr

~
* en figura 2
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**~¡3 — 139 x 10- ~1 a-1

RefaAutor réncia`"

U
T7
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

y H
y H
yH
y H
y H
y H
y H
y H
y H
y H
y H
y H
y H
y H
y H
y H

Hart
Hart
Hart
Hart
Hart
Hart

1
2
3
4
5
6
7 C.
8,
9 L
10 L
11 c_
12 L
12 [.
13
14
15
16 '
16 `16 `~
17 C~
18
18
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nitos, observándose en general gran indeterminación en las edades y tendencias a valores
menores con relación a los del oeste. Los granitos del área Nico Pérez — C~Colorado, quedan
limitados por dos isocronas a 1740 y 2000 M.A.,
en tanto que la granodiorita de Tío Diego, Soca,
dió valores de 1554 ± 500 M.A.. Es probable
que estos resultados se deban a que dichos
granitos han sido afectados en distinto grado
por la orogénesis Baikaliana.
En segundo lugar, dataciones realizadas sobre rocas de aspecto migmatfticos, que se desarrollan inmediatamente al oeste de Sierra de
Animas, consideradas hasta ahora como pertenecientes al zócalo más antiguo, han dado una
edad de 560 ± 15 M.A., con una relación inicial Sr/g7/SrR~ extremadamente boja: 9,704.
Otras dos dataciones sobre rocas emplazadas en
un contexto similar, Cola Palma e Illescas, han
dado resultados comparables.
Debe seíialarse finalmente que en los alrededores de La Paz, se ha determinado la presencia de una intrusión granítica atectónica de
564 ± 15 1VI. A . , empiazada en plena unidad
`✓impopo-Kibali.
En una primera revisión general, la aparente continuidad entre la formación Paso Severino y las rocas graníticas del sur, así como
ciertos elementos estructurales regionales comunes con la formación Montevideo llevaron a
Eosi-Ferrando (1969) a plantear la hipótesis de
que las rocas graníticas desarroladas más al
norte, pudieran o~rresponder a un ciclo más
antiguo.
Los latos geocronológicos actuales y nuevos elementos estructurales no permiten confirmar esa hipótesºs. Los cantos graníticos encontrados en los metaconglomerad~as de la formación Arroyo Grande, revelan la existencia de
un ciclo anterior, cuya edad y es aún des:onocida.
De acuerdo a los latos de Halpern et ai.
(1970) y Cordani (1968) esta unidad serfa
parte de un núcleo cratónico perteneciente al
ciclo orog•énioo «Trans-Amazónico», que determinó la formación de gran parte del escudo
brasileiro.
EL ZOCALO DEL ESTE Y SURESTE
Características tectônico-estructurales.
El zócalo del este y sureste uruguayos se
extiende en una faja de aproximadamente 240
kms. de ancho sobre el litoral Atlántico y con
el rumbo general de ]a estructura N20E; am-

Alias áreas se encuentran cubiertas por lavas
Cretáceas o sedimentos Cenozoicos.
En los alrededores de la ciudad de Minas
y al este de la ciudad de Rocha, se extienden
largas y ptltentes fojos de epimetamorfitos; entre ambas zonas, el subsuelo está constituído
por rócas graníticas, migmatíticas y restos de
metamorfitos melo y catazonales, más o menos
granitizados, según su naturaleza litológica.
Los metamorfitos que forman el escudo
cristalino de esta zona, tienen un rumbo general ,NNE, marcadamente definido por los
epimetamorfitos del grupo Lavalleja en los alrede dores de la ciudad de Minas y por el peculiar rasgo orográfico determinado por las cuarcitas de la formación Sierra Ballena. Las tres
bandas de metamorfitos y las áreas graníticas
centrales, se desarrollan siguiendo esta dirección.
Los planos axiales de las pliegues que presentan los metamorfitos también tienen como
dirección dominante la NNE, como es claramente observable en las áreas ubicaaas al norte
de Isla Patrulla.
Cuerpos alargados de microgranitos biotíticos sintectónicos, intercalados con migmatitas
y rocas mesozonales, siguen el ruml:o N20-40 E
(Molles de Carapé) .
La misma dirección estructural es aprove chada por láminas de granito intrusivos en estructuras lacolíticas concordantes con los metamorfitos; este fenómeno se ilustra en los
casos de los granitos de Yerbal y Yearbalito,
que han hecho intrusión en la faja oeste de
epimetamorfitos del grupo Lavalleja.
Las principales fracturas y fallas que
afectan a esta unidad poseen también la dirección N20E, incluso la que determina uno de
tos bordes mayores de la fosa tectónica de la
Laguna Merin, determinada por una reativación
Cretáceo inferior de viejas direcc?ones estructurales.
Fajas metamórficas.
Grupo Lavalleja. Los epimetamorfitos que
formam el grupo Lavalleja, están formados
principalmente por rocas de la secuencia arcillo calcárea: filitas calcáreas, calizas y dolomilitas cristalinas; rocas de la secuencia arenosa:
cuarcitas; también ortometamorfitos: cloritoesquistos, actinolitas y prasinitas; excepc-:onalmente aparecen esquistos talcosos y grafitosos
Estas litologías son las que se desarrollan en
los alrededores de la Ciudad de Minas, con rumo
NNE y buzamientos de 75~ - 80°W.
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En la zona que se extiende al este de la
Ciudad de Rocha, las litologías son mucho var;ables; se encuentran metaareniscas, filitas
arenosas, cloritoesquistos y excepcionalmente
cuarcitas. Los buzamientos son al este.
Las dos áreas son el resultado de un metamorfismo regional de grado similar, algo más
profundo en el oeste.
Formación Sierra Ballena. —Esta F'ormación está integrada por rocas mesozonales que
forman un banco cuya potencia varia entre 100
y 1300 mts, que se desarrolla en forma casi
in'.nterrumpida con rumbo constante y buzamientos variables entre 60 y 80°.
Esta banda se compone principalmente de
cuarcitas que presentan importantes variac_ores petr~gráficas a lo largo de su desarrollo ya
que varia en forma marcada el contenido en
muscovita y glaucofano, llegando a tener un
30°Jc de anfibol; ocasionalmente presenta biotita y pirita. Localmente parecen provenir de
rocas ígneas ác`_das.
La roca dominante es oscura de grano muy
fino con esquistosidad variable dependiendo del
contenido en micas y pueden aparecer intercalaciones de micaesquistos entre zonas más cuarcíticas.
Granitización.
El área compreendida entre las dos (ajas
metamórficas del grupo Lavalleja está formada

~

~.

por migmatitas y rocas graníticas; estas rocas
afloran en dos grandes áreas separadas por una
zona en que la tectónica Cretácea inferior, ha
determinado varias fases tectónicas aon derrames basálticos e intrusiones de tendencia
alcalina.
El área granítica sur corresponde a la
cuenca del A. Alferez, estando formada en su
parte central por verdaderos granitos de grano
medio a biotita; este granito evoluciona lateralmente bacia el oeste a migmatitas cinteadas
biotíticas y más raramente musoovíticas u
hornbléndicas. La migmatización ha al~anzado
la mesozona superior. Hacia el este se desarrollan migmatitas a ojos y cinteadas aunque no
es raro encontrar estructuras agmáticas, epibólicas o nebulíticas; estas rocas son siempre micáceas. El frente de migmatización ha alcanzado el nível epizonal, en las rocas situadas más
el este.
En la zona norte, las áreas graníticas reaparecen desde cuchilla Dionisio hasta la S?erra
de Ríos. Allí las litologías son porfiroides y
definibles como granodioritas, granitos calcoacalinos o verdaderos granitos a hornblenda y
biotita. A ellos se encuentran asociadas migmatitas aojos ycinteadas y gneis biotíticos.
Dentro de la evolución sufrida por todo
este conjunto de ratas, se han reconocido hasta
chora con seguridad granitos que han hecho
intrusión en las etapas postorogénicas en las
bandas epimetamórficas laterales; los principa-

TABLA
biuestra

69-13 a 15
69-18
DC 1 y 61
69-21 a 23
St 1 y 2
Po 1 a 4
69-19
DC 33 y 173
U-7
U-7
DC-16
DC-23
DC-46

**

en figura 2

Localidad
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Medida

II
Resultado

Método

Autor

Referencia° *

y

19
20
21

Cuch. Dionisio
Aiguá
San Carlos

R.T.
R.T.
R.T.

535± 15
497± 21
575± 20

Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr

U
U
U

y
y

H
H
H

Santa Teresa
Polanco

R.T. y FK
R.T., FK
y Biot.
R.T.
Must.
Must.
Must.
Must.
Must.

537± 7
530± 15

Rb/Sr
Rb/Sr

U
U

y
y

H
H

22
23

590±
490*
550*
670±
625±
600±

Rb/Sr
K/A
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr
Rb/Sr

U y H
Hart
Hart
Hart
Hart
Hart

24
22
22
25
26
27

Garzón
Santa Teresa
Santa Teresa
San Carlos
Km. 190-R.9
Rocha

*

25

13*
12*
12*

~R =

1,39 X 10-11 a-1

ISLA~S CRISTALINAS DEL NORTE

les cuerpos intrusivos son: Santa Teresa, Minas, Polanco, Yerbal y Yerbalito.

Dos ventanas de cristalino afloran en la
cuença gondwánica del noreste; la «isla cristalina» de ~Cunapirú-Vichadero, en Rivera, y
la de Aceguá en Cerro Largo (VI y VII respectivamente en fig. 1).

Los datos geocronolbgicás.
Todps los datos obtenidos hasta el presente
en esta unidad, revelan un amplio rango de
edades de granitización que se extiende desde
el Katanguiano más tardfó hasta el limite Cambro-Ordovicience, por lo que se Te asocia a la
orogénesis Baikaliana. Esta granitización cubre
un intervalo de más de 144 M.A. (Tabla 2) y
registra tanto la formación dè migmatitas como
la de granitos sin y postectónicos.

La ventana de Cunaprfz-Vichadero presenta ún alargamiento general N70-80W. Se
trata de un área esencialmente granítica en la
que ' se han recónocido bancos (3> de dirección
EW, correlaci~onables a los catametamorfitos de
la formación Valentines. En base a estas características litológicas y estructurales, se concidera componente del área cratónica Limpopo:~ibali.

La máxima intensidad de granitizacióri,
corresponde al perfodo 510-560 M. A . , La distribución geográfica de las edades sugiere una
evolución cronológica diferente para distintàs
regiones de la unidad, aunque los datos disponibles no permiten precisar sus características.
No obstante puede sefialarse que en la zona sur
de esta unidad, las edades constatadas son en
general más altas.
El granito de anatexis de cuchilla de Dionisió eri la zona norte, ha sido datado en 535 ~15 M.A., presentando una relación inicial
Sra7/SrB~ de 0,715; el granito de Aiguá, de marcado caracter migmát_co tiene una edad de
497± 21 M.A., siéndò este, el valor más bajo
óbtenido hasta el presente.
Granitos postectónicos localizados en lás
bandas epimetamórficas hari dado valores muy
similares entre ellos: Santa Teresa 537± 7
M.A. ; Polanco 534 - 15 M. A.
Temendo en cuenta los datos de CordaniBittencourt (1967) y Cordani (1968), esta unidad Baikaliana conformaria el extremo austral
del cinturón orogénico Paraíba. De acuerdo con
esta interpretación y las características litológicas de los cinturones epimetamórficos asociados, el grupo Lavalleja del Uruguay, es correlacionable con los grupos Açitnguí y São Roque .en Brasil.
,

La «isle cristalina» de Aceguá, tiene una
dirección general EW. Está compuesta de granitos, entre ellos granodioritas calcoalcalinas,
recortados por filones de un granito omicrogran°to rosado a hornblenda y secundariamente biotita y riebekita.
No existen aún suficientes elementos de
juicio como para asignarle una edad definida,
.aunque tentativamente se supone corresponda
a las zonas de zócaLo de 204 M.A., afectadas
por la orogénicas Baikaliana.
Vi;LCANISMO CAMBRIANO
Formación Sierra de Animas.
Esta un'.dad constituye la Sierra de las
Animas que se extiende desde Piriápolis en la
cota sur, hasta pocos kms. al SW de la ciudad
de Minas.
La formación SiL;rra de Amimas constituye
un importante filón integrado por rocas hipatisales y volcánicas eon anfíboles sádicos. La
roca dominante es una microsienita asociada a

TABLA
Muestra

MU-3
MU-4
• MU-5
MU-5

*'•"•

~
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en figura 2.

Localidad

Aguas Blancas
C~ San- Antonio
l?iriápolis
Piriápolis

IIi

Medida

R.T.
R.T.
Fk.
Anf.

(3)

Resultado

Método
'

Autor

Referencia*~

548,4
519,3 •
487,4
552,4

K/A
K/A
K/A
K/A

U
U
U
U

28
29
30
30

Ferromanganesfferos.

w

~
L. A. FERI3AND0 e A. N. F'ERNAND~Z Esquema Tectônico Cronoestratìgrafico. . .
sienitas, nordmarquitas, traquitas y ex:epciorlalmente micropegmatitas y r'_olitas; también
se encuentran aunque en áreas muy limitadas
bwsaltos vacuolares.
Esta I'o::.iación fue datada por Umpierre
(1965) en 500-~50 M.A. como se puede observar en la Table III.
Formación Sierra ~e Ríos
Esta Formación determina el rasgo o_ográfico del miamo nombre en el depto. de Cer-o
Largo, en la zona más meridiona'_ de loa afloramientos de rocas Precambrianas.

I ~

I

Fus definida recientemente como integrada
por filones y derrames de volitas porfíricas de
matriz corrientemente micropegmat`.tica; en
forma exceptºonal se hen definido microsienitas cuarzosas o traquitas porfíricas.
No hay datos geocronológicos de esta unidad, Pero el relevamiento de Elizalde et al.
(1970), ha demostrado su edad pre-Carbonífero
superior.

.►

FORIVIACION PIEDILAS DE AFILAR.
Las áreas de rocas que se identifican con
esta Formación están vinculadás a las zonas
de afloramientos del grupo Lavalleja aunque
todavia la relación entre ambas unidades no
está suficientemente establecida.
La Formación está integrada por areniscas
silicificadas de grano fino, areniscas gruesas,
telizes, pizarras, lutitas y cuarcitas.

.~

Esta unidad ha sido afectada por una tectónica débil, que ha determinado pliegues de
gran radio de curvatura, y con más frecuencia,
estructuras en broques fallados y basculados 20
a 40°.
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Las características teutónicas indican que
la formación Piedras de Afilar, es posterior a
las principalea fases de la orogénesis Baikaliana. No existe aún un criterio seguro, para
establecer el 1_mite superior de edad de la Formación.
CONCLUSIONES.
Del anális'_s de loa datos elaborados se
concluye:
a)

Se ha podido establecer una edad LimpopoKibali, 2000 M.A., para las orogénesis
que formó en área más importante de rocas cristalinas uruguayas.

b) En la zona occidental del citado ciclo que
ha podido determinar la secuencia de emplazamientos de granitos: sin, tardi y postectónicos.
c)

El zócalo del este y suresté, se ha formado
durante la orogénesis Baikaliana.

d)

En base a loa cantos graníticos de loa metaconglomerados de la formación Arroyo
Grande, se plantes la existencia de un zócalo más antigun de ubicación y edad desconocida, pero superior a loa 2000 M.A.

c) Durante las principalea fases de la orogénes'.s Baikaliana, fuelon afectadas las áreas
Limpopo-Kibali adyacentes.
f) Se establecen las siguientes correlaciones
entre las rocas uruguayas y unidades del
escudo brasilero:
unidad Limpopo-I{ibali — ciclo orogénico
Trans-Amazónico
unidad Baikaliana — cinturón orogénico
Paraíba
grupo Lavalleja —grupos Açunguí
Roque.

y

São
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EL «GRUPO LA TINTA» (PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA)
PALEOZOICO 0 PRECAMBRICO?
Por
ARTURO J. AMOS (1>, BERNABE J. QUARTINO ( 2> y RAUL A. ZARDINI (z)

A B S T R A C T
The flat lying sedimentary unit known as
"La Tinta Group" has been considered heretofore
Lower or Upper Palaeozoic. A reinterpretation oP
this unit on lithology, paleocurrents, clay mineralogy and biologic content is proposed. The exposures W of Azul, in the Sierras Bayas area (La
Tìnta formativon) containing stromatolites is considered of probably Precambrian age. The rocks
SE of Tandil down to the Atlantic coast (Balcarce
quartzites) are probably Precambrian or Lower
Palaezoic. At Mar del Plata the quartzites lie on
top of the Punta Mogotes Shales.
In both areas the sedimentary sequence lie on
the plutonic metamorphic complex showing an
increasing migmatization towards the WNW.
The
central part of the exposures are tonalitic passing
to granatiferous schists towards the ESE. Milonitic bands obscure the relationships between the
various petrographical groups.

I

A

~

A) INTRODUCCION
E1 Precámbrico de la costa Atlántica sudàmericana ha merecido ultimamente una especial atención por parte del grupo de geólogos de São Paulo, con el objeto de estable~~er
la estratigrafía del mismo, en base a fechados
radimétricos. Además se ha discutido esta estratigrafía por su vinculación a la Teoría de
la Deriva Continental. El aporte de dos simposios, uno en el Camerun y el otro en Recife
(UNESCO) han demostrado la importancia de
estos estudios y sus implicancias económicas.
La estratigrafía del Precámbrico es además un
objetivo común en la geologia mundial (Rankama, 1970 a.).
Este Simposio ofrece la oportunidad de
presentar como novedad para la estratigrafía
del Precámbrico sudamericano, la correlación
de la Formación La Tinta (considerada tradicionalmente Paleozóica sin argumentas consistentes), con el Grupo Bambuí de edad Pre-

cámbrica o Eocámbrica (Amaral y Kawashita
1868). Ala edad Precámbrica de la Formación La Tinta se ha llegado por el estudio preliminar de su contenido biológico (estromatolitos) y por un análisis de la información litológica, y mineralogia de arcillas, que ha permitido una reinterpretación de la sucesión sedimentaria (Fig. 1) .
Se ofrece también un <review» del Clásico
Complejo metamórfico-plutónico parte indiscutible del llamado Escudo Brasileno.
En ocasión del último simposio sobre problemas de la Tierra ~~ólida (1870) las autores
tuvieran oportunidad de intercambiar opiniones
en el terreno cor los investigadores brasilenos
Almeida, Cordani y Amaral, visitando algunas
de las localidades mencionadas en el texto. Gracias sesta feliz circunstancia surgió la coincidencia de opiniones que decidió voltar en este
trabajo las ideas mencionadas más arriba. Por
tal motivo los autores agradecer a los investigadores arriba mencionados y a la Comisión
Organizadora del XXV Congresso Brasileiro de
Geologia la oportunidad de presentear personalmente esta contribución.
Em lineas que siguen hemos de dar un
panorama de las rocàs del denominado Complejo metamórfico-plutónico Precámbrico, que
sirve de «basamento» a la sucesión sedimentaria
suprayacente conocida como Grupo de La
Tinta.
B) EL COMPLEJO METAMORFICO-PLUTONICO PRECAMBRICO DE LA PRO-

VIINCIA DE BUENOS AIRES
En tres áreas, Isa Martin Garcia, Bloque
de Azul _ Tandil y Sierra de la Ventara, aflo(1)
(2)

Univ. e Museu de La Plata.
Fac. de C. Exactas y Naturales — .Univ. de
B. Aires.
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Fig. 1 — Mapa con la distribución de los afloramientos Precámbricos y Paleozoicos en la Província
de Buenos Aires.

ran rocas del complejo Metamórfico-plutóni~~o
de edad PTecambrica.
1.

Isla Martin Garcia

Pequena local'dad cercana a la costa uruguaya con muy aislados afloramientos de anfibolitas del complejo, ahogados por los bancos
arenosos actuates del Río de la Plata. Siempre
se lo ha considerado como un afloramiento rocoso del Escudo Brasileno. Unos 50 kilómetros
al Sur en la Ciudad de Buenos Aires, rocas del
complejo se encuentran a 3~~~0 mts. de profundìdad, lo cual indica una caída en la pendiente
de basamento y un factor geomorfológico importante en la formación del Río de la Plata.
Según la datación radimétrica cli, se le puede
atribuir una edad de 1.800 m.a., lo cual concuerda con tos datos obtenidos para el Precámbrico uruguayo, (Umpierre U. y Halpern,
1971).

2.

Bloque de Azul - T•andil c2)

Las Sierras de Tandil y Aàul fueron motivo
de observación desde los priméros tiempos de
la investigación geológica en Argentina. Toda
esa literatura puede cons?derarse histórica. Es
a partir de 1950 que las investigaciones petrográficas ygeológicas se revitalizan, en especial
por la acción de la agencia oficial de la Província de Buenos Aires, Lemit. Actualmente
existen nuevos aportes, por un lado edades radimétrlcas. (Cazeneuve, 1966; Hart et alt. 1965
Halpern y Linares, 1970) y por estudos petrológicos más detallados. (G. Bonorino, 1955; Cortelezzi, 1954; G. Bonorino et alt. 1956; Teruggi,
1951; Villar Fabre, 1955, 1957; Villar Fabre y
Quartino, 1966; Teruggi et alt. 1958; Terugg?
et alt., b, 1962).
El objeto es presentar un esquema critico
de todos estos resultados.

A. J. AMOS, B. J. QUARTINO

y

R. A. ZARDINI — El «Grupo la Tinta»...
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Fig. 2 —Perfiles de Las Sierras del Azul.

A

Los afloramientos del complejo metamórfico-plutónico se extienden en una faja serrana
que va desde Olavarría -Azul -Tandil - Balcarce y que tiene un rombo geomofológ:co
N454W. En Los extremos (Olavarria y Balcarce) estas sierras pierden altura y se encuentran
sepultadas por las lomadas que forman el grupo
La Tinta.
En la parte central, Tandil, Las sierras adquieren mayor altura, 450 m. Hacia el norte
esta pendiente cae abruptamente en el Llano
bonaerense, resolviéndose en un conjunto de
suaves Tomadas ahogadas por el Cuartario, .pero
donde por algún corte del Camino, se pueden
ver afloramientos del complejo plutónico-metamórfico. Tiene la forma de una medialuna
cuyos extremos son Olavarria (Sºerra Chica) y
Balcarce y la zona media, Tandil.

9
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En cuanto a la composición, el uso por
distintos autores de una nomenclatura con la
cual aún no se llegó a un acuerdo, puede llevar
a pensar en una distribución errática de Tas
variedades petrográficas. El problema de nomenclatura obedece a razones subjetivas y a
la influencia de Tas escuelas científicas petrográficas. Es así, que estos t?pos litológicos
donde se mezclan caracteres de metamorfismo
y plutonismo, pueden dar lugar a que sean usados como sinónimos granitos o migmatitas, de
acuerdo cºn el concepto de cada autor. Desde el
ponto de vista regional y teniendo en cuenta
Tas descripciones petrográficas y Tas características de este tipo de asociaciones, se pueden
distinguir facies, usando como elementr~ de su
definición el concepto de que «migmatita» o

«gneis» son todos aquellos tipos con foliación,
es decir con alternancia de bandas oscuras de
origen metamórfico y de bandas claras de cuya
composición, el cuarz~ y Las plagioclases puede
ser tanto de origen magmático como metamórfico, Pero el feldespato potásico es de origen
magmático.
También la cataclasis es el factor dominante en todos Los tipos litológicos, llegando a
constituir franjas milonfticas e introduciendo
así un factor mayor de complicación.
a)

Facies Granitos Rojos de Sierra Chica
Distribución: Sierra Chica, Cerro Sotuyo,
Cerro El Centinela, -Cerro Siempre Amigos,
Cerro de la Virgen.

®
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Fig. 3 — Bosquejo de la zona de size cerca de
Cerro El Peregrino.
Sinopsis: Rocas de grano grueso, color rojizo carne a .gris con partes más oscuras color
gris verdoso. Partes claras constituídas por
micrxlino y cuarzo. Partes oscuras: b'_otita,
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hornblenda y menor proporción piroxeno. La
distribución puede ser irregular, de tal manera
que pueden presentarse áreas más oscuras y
otras más claras. También se han descripto
como constituyentes en otros lugares: plagioclasa ácida (G. Bonorino et alt. 1956) y granate. Cuando ha sufrido milonitización (Cerro
de la Virgen) e color es grisáceo.
Además de ias varias descripciones de milonitas se tia citado para esta zona, un hornfels
(Cortelezzi, 1954) y ortoanfibolitas (op. cit.
p. 17).
b)

Faties migmatitas graníticas Sierras
Azul o San Ramón

del

Distribución: Cerro El Aguila, Sierras del
Azul, Cerro el Peregrino, Tandil. Area de
Balcarce (Cerro El Cristo, Cerro El Morro)
!Sinopsis: Son rocas que en general muestran una fina altenancia de bandas os~uras
(hornblenda verde, biotita, epidoto y bandas
claras (cuarzo y microclino con plagioclasa
subordinada). Además se ha citado granate,
tnagnetita, apatita y zircón. La proporción y
textura puede variar. El rumbo en general de
la foliación es NNE.
Es en esta zona donde se han descripto
zonas miloníticas de extensión regional (B. Bonorino et all. 1956 y Villar Fabre 1955) ; además se han descripto en la Baca de la Sierra
(camino Azul-Pablo Acosta) filón diabásico
(Villar Fabre op. tit. p. 85, B. Bonorino op. tit.
p. 12; también se ha descripto lineación de los
granos de cuarzo, R. 275 (G. Bonorino op. tit.
p. 9). Estas franjas miloníticas tendrían un
rumbo NNE a EW.
c)

Facies tonalitas de El Acelain
Distribución: Entre el Arroyo de los Huesos y el Arroyo Chapaleufú Chico (Partido de Tandil), Area de Gardey, etc.

Sinopsis: Roca predominante: Tonalita
porfirica migmatitica, color gris oscuro a negro;
sobresalen por colores claros cristales idiomorfos de plagioclasa, que suelen alcanzar varios
milímetros de largo formando a vetes delgadas
venas.
Mineralogia: plagioclasa básica, cuarzo,
biotita y hornblenda (zircón, epidoto y magnetita).
Están asociados a esta faties gruesos diques pegmatfticos, de rumbo ENE y donde la

roca adquiere ya los caracteres de ias faties
IV, se observan pliegues ptigmáticos etc.
d)

Facies

migmatitas

tonalíticas de Tandil

Distribución: Tandil y área de Balcarce
(Cerro El Cristo, Cerro El Morro).
Sinopsis: Roca de color verde blanquecino
o grisácea, con abundante biotita, anfibol y
porfiroblastos de feldespatos de hasta 10 milímetros de longitud, con venas apliticas y pegmatiticas. En Tandil y alrededores constituyen
el centro de la Sierra Alta de Vela y han quedado como núcleos bordeados por ias migmatitas graníticas.
e)

Fácies fineis

r

~ ,

granatifero de Cinco (3~rros

Distribución; Area de Balcarce (Cinco
Cerros, Cerro La Plata, Cerro Heuser, Cerro Bachicha, etc.).
Sinopsis: Metamorfitas de color gris, grano
mediano, con esquistosidad y foliación, componentes félsicos plagioclase y cuarzo. Teruggi
d'_ce que son tonalíticos. Presentan una granate almandino, incoloro al microscopio en
forma de idioblastos.

r

El área del complejo metamórfico-plutónico se encuenta altamente milonitizada. Prácticamente todas ias descripciones de estas rocas
haven referencia a esta característica.
En particular fue mapeada (G. Bonorino
et. alt. 1956) una de ellas que tiene rumbo
E-W (Fig. 3) .

~

Eh cuanto a ias edades radimetricas es
aceptado en general para la Franja Serrana
del bloque Azul Tandil, la edad de aproximadamente 2.00~~ m.a. (Hart el alt 1966, Halpern
y Linares 1970) coincidentes con ias edades
dadas para el basamento de Uruguay (Umpierre yHalpern 1971).

~

•
3)

Sierra de la Ventana

Rocas atribuídas al Frecambrico afloran
aisladamente en la parte Sud de los arcos de
Sierra de la Ventana. Elias fueron descriptas
por Harrington (1947), desde el punto de vista
regional mencionando granitos, aplitas y sus
derivados metamórficos conjuntamente con
podidas cuarciferas (riolitas).
Edades radimetricas fueron dadas para
estas rocas, excepto ias podidas cuarciferas
por Cazeneuve (1967) quien da edad similar a
ias de Tandile Borrello y Venier (1967) quien
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Fig. 4 — Perfiles columnares de la sucésión sedimentaria en el area de Sierras Bayas y Balcarce
— Mar del Plata.
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da 492 m. a. y según una comunicación oral,
la Cia. Shell CAFI:iA dat5 un granito de la
Laguna de Las Chilenas en 1.200 m. a.
C — LAS ROCAS SEDIMENTARIAS
La edad del conjunto sedimentario aflorante en las Sierras septentrionales de la Província de Buenos Aires, descansando casi horizontalmente sobre el Mamado <Basamento Cristalino» es un problema muy discutido desde el
afio 1893, lapso durante el cual esporádºcamente algunos autores, pioneros varios de ellos
de las investigaciones geológicas de esta Província, han mencionado la presencia de fósiles.
En la casi totalidad de los casos estas menciones no fueron acompaíïadas por descripciones
o ilustraciones que permit'eran abrir juicio sobre este problema. Lo cierto es que salvo las
descripciones de Harrington (,1940), de un
braquiópodo en Sierras Bayas, y de pistas y
problemáticos en las cuarcitas de la Sierra de
Palcarce, Vigilancia etc, hasta la fecha no se
ha podido documentar fehacientemente los
i_allazgos antiguos y, menos aún probar definitiv:mente la edad de este conjunto.
1)

CorL•ideracion•^s pobre la, litalogia
Dejando de lado los problemas nomenclaturales, que han surgido a raiz de la, propuesta
de nuevos términos de unidades litológl~ss, podemos delimitar en las Sierras septentrionales
de la Província de Buenos Aires, doi áreas cura
litelogía y contenido biológico son relitivamente distintas. (Fig. 4). Una de estas, quizá la
más reducida en afloramientos, que denominaremos por comodidad, ,Sierras Bayas, aflora en
Las ;Sierras mencionadas al sur de Olavarría.
La otra área, litológicamente la más homogénea yextensa corresponde a los afloramientos
al sud de Tand!1 hasta la costa Atlántica, comprendiendo parte de las Sierras de Tandil,
Azul, de la Tinta, Lobería, Balcarce y de Mar
del Plata, y que aqui denominaremos Sierra,.R
de Balcarce-Mar del Plata.
En el primer área aflora la Formación la
Tinta, mientras que en la •segunda área afloran
las cuarcitas Balcarce, y en el subsuelo la
Formación Punta Mogotes. En la Fig. 4 se
observa objetivamente la diferencia litológica
entre ambas áreas en sus perfiles tipos: Sierras
Bayas para la Formación la Tinta (Nágera,
1940) y Sierras de Balcarce para las cuarcitas
Balcarce (Amos, 1971) .
2) Area de Sierras Bayas
1. —Formación la Tinta
El término «E'stratos de Tinta» fue acurado por Nágera (1932) en la primera carta Geo-

lógica General de Tandilia em escala 1:500.000
Aunque prapuesta
formalmente en 194~~~, el
nombre ya fue utilizado por Heusser y Claraz
(1863) como «Formación de la Tinta», para las
areniscas y cuarcitas de las Sierras de la Tinta.
Seíïala Nágera (1940) que, aunque en esta
última Sierra aflora solamente la «serie cuarcitica», faltando las calinas y dolomitas, utiliza
este nombre como homenaje a Heusser y Claraz.
pe ahí que la zona tipo de los Mamados «Estratos de la Tinta» están en la Sierra Baya
(Nágera, 1919) y no en la Sºerra de la Tinta.
La sucesión sedimentaria en Sierras Bayas
muestra una variación litológica notable en sus
110 m. de espesor máximo. En primer lugar,
los dos miembros de cuarcitas en da base, de
13 y 25 m, «inferiores y superiores» respectivamente. ~Son areniscas cuarcíticas de colores
claros con laminación cruzada. Entre ambos
miembros cuarcíticos se intercalan dolomias
amarillentas, estratificadas en bancos gruesos
con estromatolitos, cuyo espesor Nega a 35 m.
Por arriba de las cuarcitas superiores, un miembro de arcilitas de colores abigarradas de 10
m de espesor máximo. Y finalmente coronamdo la sucesión un potente miembro de calinas
negras estilolíticas,
estratificadas en bancos
gruesos, de 35 m. de espesor. En esta última
unidad apareceu ocasionalmente concreciones
de «chert» verde rojizo hasta 3 m. de diámetro.

•
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Las arcillas mencionadas por debajo de la
calina sou de composición illítica según Caillere e Iniguez (1967). Aparentemente según estos
autores arcillas con esta composición sólo se
encuentran en el área de Sierras Bayas.
Hasta ahora no se ha encontrado restos
orgán'_cos en arcillas. En las calinas, Harrington
(1940) ha descripto un braquiópodo de edad
Pérmica: Reticularina campestris Harr, pero
que aparentemente no proviene de las calinas (. *) .
Las estructuras estromatolíticas, en estas
dolomitas se encuentran (al Norte de la cantera de arcilla Losa) en espesores no mayores
de 70 cm. Vistas en planta sou alargadas,
convexas, orientadas N-S aproximadamente, que
en la extensión de la cantera mencionaria, llegan
a unos 20 m. sin duda Negando a mayores dimensiones. Se han hallado en este afloramiento
hasta tres de estas estruturas estromatolíticas
alargadas, notándose su típica estructura con(') Se interpreta que fue traído por bolivianos
que trabajan en la cantera.. Una síntesis de los
hallazgos fosiliferos en esta Sierra puede consultarse
en este trabajo,

~
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céntrica en vista superior y columnar en vista
lateral.
En una fisura fue hallado (en peeis) restos
que aparentemente podrían pertene~er a un
ostracodo. Posteriormente no se han hallado
otros restos fósiles.
Resulta interesante destacar que en la perforación efectuada en 1958 por la Dirección
Nacional de Minería en la Cantera de Cirro
Negro (Jutoran y Amos, 1958) se totó a unos
60 m. de profundidad, lutitas arenosas rojizo
moradas y verdosas que se asemejan mucho a
ias mencionadas por Borrello (1962) . Este dato
en relación a la falia E-W que corre justamente al norte en la Cantera Cerro Negro
plantes un problema acerca de la posición estratigráfica de estas lutitas con respecto aias
cuarcitas que afloran a unos 300 m. al E.
Pensar que estas rocas sin duda estan par
debajo de ias cuarcitas a pesar de que ias dolomitas no afloran en este sector.
3)

Area Balcarce —Mar del Plata
Formación Punta Mogotes

Esta unidad litológica del subsuelo fue
propuesta por Borrello (1962) en base a una
perforación efectuada en Mar del Plata por
la Dirección
Nacional de Minas y Geologia
(Perfuración NP 1 Servicio Hidrogeológico, 5IX-1934) descripta por Tapia (1937).
Según Borrello (op. tit.) se trata de lutitas arcillosas gris verdosas y violadas, intercaladas por bancos de conglomerados de cuarzo
y clastos de lutitas. En ias lutitas se encontraron vestígios de sulfuros o pirita de hierro,
materiales silicifieados y fragmentos de rodocrosita. Los bancos de conglomerado tienen espesor entre 0,50 m. y 1 m.
El espesor medido de esta formación poi
debajo de ias Cuareitas de Balcarce es de 86,65
m., no conociéndose el espesor máximo, ni ias
relaciones con su base.
La edad asignada a esta unidad es Cámbrico por Tapia (1938), Ordovicica por Borrello
(1962) y Silúrica (1962) por Harrington.
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Fig. 5 —Vista superior dc los cstromatolitos de la
Canters de dolomita al norte dc la Canters Losa
(arcilla) al W del Cerro Redondo.

La litología es bien simple, tratándose de
un conjunto alternante de arenicas cuarcíticas
y cuarcitas, generalmente de colores claros.
La potencia de este conjunto asciende a 80
m. en Barker y 150 m. en Balcarce y Mar
del Plata. Ias bancos de cuarcita varían entre
0,50 y 2 m. en Barker, 5 a 7 m. en Balcarce.
El grano generalmente redondeado varia entre
fino y grueso (a vetes se presents un verdadero conglomerado), y matrix de caolinita o
dickita. Las arcilitas intercaladas contienen a
vetes bolsones o concentraciones de hematita.
La proporción de arcilitas con respecto a cuarcitas es siempre muy inferior (Teruggi, 1958).
También es interesante notar que el banco
de cuarcita basal posee en la zona de Chillar
un canglamerado compuesto por rodados de
cuarzo hasta 4 cm. de diametro (I?onorino, et
alt, 1956).

Cuarcitas de Baicarce

~

Esta sucesión alternante de cuarcitas y
arcilita_s expuestas en el sector al sur de Tandil,
al que Nágera (1932, 1933) denomina «Serie
cuarcftica» aflora desde la Sierra de La, Tinta
hasta la costa atlántica en Mar del Plata.
Reposa aparentemente concordancia sobre la
Formación de Punta Motoges, con una potencia de 150 m.

Fig. 6 — Corte longitudinal de uan columns de
cstromatolitos de la misma localidad,
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Teruggi (1958) indica la presencia de una
<Arcosa basal o tilita» en la zona de Barker,
que quizá corresponda ala «Arcoza residual»
de Bonorino, (1954, p. 13), sobre la roca granitoide del basamento.
Con respecto a las arcillas es interesante
mencionar lo anotado por Caill•ére e Ifliguez
(1967) sobre la repartición zonal de las arcillas
en las Sierras septentrionales. Estas zonas
comprenden: una caolínica, illitocaolínica e
illitica producto de una selección zonal en el
área paleocostera. Como ya se ha mencionado
las arcillas de la Formación la Tinta pertenecen a la zona illítica, mientras que las arcillas
intercaladas en las cuarcitas de Balcarce pertenecen a la zona caolínica o illitocaolínica. De
hecho eatº indica una diferencia entre la naturaleza de las arcillas en ambas regiones, que
indicaria un origen distinto. En com~lusión la
arcillas de la región de Balcarce —Mar del
Plata son distintas, en composición, alas arc_Ilas de la región de Sierras Bayas.
Otro aspecto interesante de estas cuarcitas
lo constituye la estratificación entrecruzada y
ondulitas que motivó un interesante estudio por
Teruggi (1964) para determinar las paleocorrientes y paleografia, concluyendo que las
direcciones principales de las paleocorrientes son
de N a S en la porción noroccidental de las
sierras (Sierras Bayas) y de W a E en la
región suroriental (Mar del Plata) *. Esto indica una paleopendiente inclinada hacia el SVJ
coincidente en parte con la distribución zonal
de las arcillas (Gairelle e Iíïiguez 1967) .
Resulta muy interesante destacar aqui una
infcrmación que nos ha hecho llegar el Prof.
Maack sobre la presencia de sedimentos «Glaciales de drift» encima de las areniscas cuarcíticas en Mar del Plata y que fuera mencionada
con motivo de la aparición del mapa geológico
de Sur América por G. W. Stose. Ed. (Maack,
1951). La localidad está (o estaba) en la costa
de Mar del Plata en las cercanias del hoy
llamado «Parque San Martin» (Lam. 24 fig. 4
en Maack, op. cit.). Una foto adicional nºs
fue enviada por el autor, en la que se notan
clastos de 10 a 15 cm. en una matrix relativamente fina (Com. personal). Maack atribuye
a este depósito un origen glacial ** y aclara
que las cuarcitas son petrográficamente comparables con las Areniscas Furnas del Paraná.
Posteriormente las compara con las cuarcitas
blancas por debajo de Table Mountain Series
(Table Mountain Group) del Cape System
(Maack, 1963) .

De ser correcta la interpretación de Maack
(op. cit.) sobre el origen glaciar de estas sedimentitas queda.ría por determinar la edad de
ta glaciación; Precámbrica o Paleozoica?. De
hecho no sabemos las relaciones de estas rocas
«glaciales» con las cuarcitas, peco resulta curioso destacar que evidencias de glaciación en
rocas Precámbricas se han establecido en Minas
Geraes, Brasil, de acuerdo con Isotta et all
(1569).
El contenido biológico de estas cuarcitas es
el siguiente. Las primeras citas se deben a
Hauthal (1896) en la que menciona la presencia de Palaeophycns Beverleyensis Billings en
las Sierras de Balcarce. Estos problemáticos
fueron hallados luego en varias .localidades.
(Arthrophycus harlani Hall). Para un completo
resumen de estos hallazgos el lector puede remitisse al trabajo de Borrello (1966), quien ha
descripto varias trazas, restos tubiformes y
cuerpos, provenientes de las cuarcitas aflorantes desde Balcarce a Mar del Plata. De acuerdo
con este último autor la edad asignada a la
de
asociación
esiºs
problemáticos en las
«cuarcitas» es Ordovícica por comparación con
equivalentes de Europa.

~~

~
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Si bien en la actualidad no existen evidencias concluyentes acerca de una edad Precámbrica o Paleozoica para este conjunto sedimentar'.o tal como se enuncia en el t`_tulo, loa autores creen que quizó, el miamo promueva nuevamente el interés y surjan asf nuevas corrienGes de discusión que servirán para resolver definitivamente el problema.

~

Correlación entre el arfa d•2 las Sierras Bayas
y Mar del Plata
Observando la composición litológica en
catas sierras y comparando loa afloramientos,
vemos que las calizas negras y dolomitas presentes en el perfil de Sierras Bayas hap desaparecido casi completamente en Balcarce. Las
excepcic•nes hap sido mencionadas por Nágera
(194.0 para las l;~ierras de la Tinta. Schiller
(1538) las menciona conjuntamente con dolomitas. Teruggi (1958) indica afloramienbas de
Galiza al E de Villa Cacique, indicando que son
litológicamente
similares, como también una

(•) Por supuesto que Teruggi (1964) considera
a las cuarcitas de esta región como sincrónicas con
las Sierras Bavas.
(*•) En la leyenda de la Fig. 4 el autòr duds
si se trata de capas glaciales "pre-devonianas" o
gondwánicas.

~

t

•

•

4

I
I
r

I

A

A. J. AMOS, B. J. QUARTINO

y

R. A• ZARDINI — El «Grupo la Tinta». . .

Galiza similar a la dolomita en la Cantera La
Calera. Lamentablemente las relaciones entre
estas calizas y las cuarcitas no han sido establecidas. Sin embargo pareciera que en el
Arroyo Calaveras y directamente al E de Villa
Cacique, la posición es inferior a las cuarcitas.
Según Scalabrini (com. personal) los 15 m de
calizas al sud de Barker se apoyan sobre las
%uarcitas de Balcarce sin conocerse el espesor
o la roca base.
La correlación litológica de las <cuaroitas
inferiores» en las Sierras Bayas, con las cuarcitas de Balcarce ya fue establecido, por Harrington (1940). Teruggi (1958) observa que
pueden existir en las Sierras de la Tinta dos
niveles de cuarcitas en base a la presencia de
ortocuarcitas con cemento hematítico en la
Sierra
Barrientos y al Ede Numancia, similares a las cuarcitas superiores de la Sierras
Bayas.
La presencia de dolomitas mencionadas por
Schiller (1938) en la Sierra de la Tinta es
sugestiva ya que conjuntamente con las calizas
constituyen el único nexo que permite correlacionar litológicamente con cFormación la
Tinta»,
Por estas razones los autores concluyen,
que si bien existen algunas similitudes, las diferencias entre ambas áreas, es decir Sierras
Bayas por un lado y 'Sierra de Balcarce —Mar
del Plata por oiro, es lo suficientemente claro
para separarias. La presencia de estromatolitos en ias Sierras Bayas aporta un elemento

de mas diferenciación,
naturaleza de arcillas,
pesores.
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conjuntamente con la
paleocorrientes y es-

Creemos aún sin haber hecho un estudio
detallado de los estromatolitos, que estos pueden ser considerados Precámbricos. Mas aún
la presencia de estromatolitos similares a los del
Grupo Bambuí (Almeida, 1944) es sugestiva
de una edad mucho más antiqua para estas
rocas que la considerada hasta el presente. En
este Congreso (Dardenne, Melo y Moei 1871)
se han dado a conocer los estromatolitos del
Grupo Bambuí permitiendo asimilar a los e~_
tromatolibos de Sierras Bayas al tipo 3 y 4 de
estos autores. Este grupo en Brasil es de edad Precáxnbrica superior (600 ó 640 millones de
anos) según datación de Amaral y Kawashita

(19x7).
Por otra parte si las cuarcitas de Balcarce
no son homologables con las cuarcitas inferiores, osuperiores, de Formacibn La Tiata, cuestión que los autores sostienen, queda entonces
por determinar da edad de estas rocas. La
presencia de pistas y problemáticos del tipo
ilustrado por Borrello (1966) es sugestiva de una
edad Paleozoica inferior más que Precámbrica,
aunque Russophycus y Scolithus por ejemplo,
han sido hallados en rocas Precámbricas de
Australia (Glaessner, 1962) yen el Precámbrico de Grand Canyon (Seilacher, 1956). Por
todo ello creemos que sin mayores evidencias
las cuarcitas de Balcarce pueden ser consideradas como de edad menor.
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0 COMPLEXO ALCALINO DE JUQUIÁ

.,

Por
HELMUT BORN cn

A B S T R A C T
~
The Juquiá Complex is one of the several intrusions of alkaline rocks and carbonatites know
in southern Brazil. Jacupiranga, Tapira and Araxá
are other examples of this type of intrusion. The
main geological features, the lithology and some
considerations on the economic possibilities of the
area are shortly presented,

GENERALIDADES

~

O Complexo Alcalino de Juquiá ocupa uma
área de aproximadamente 14 km'- da Baixada
Litorãnea, no Sudeste do Estado de São Paulo.
Está localizado 18 km a NE da cidade de Registro e 50 km a NE da intrusão de Jacupiranga.
As rochas encaixantes são constituídas por
gnaisses e, subordinamente, quartzitos, pertencentes ao Grupo Açungui.
O embasamento,
nessa região quase não apresenta rochas calcárias, restritas a algumas pequenas lentes, as
mais próximas 17 km a ENE da intrusão.

~

O manto de intemperismo é muito desenvolvido na área, podendo atingir algumas dezenas de metros de espessura, razão pela qual
os afloramentos de rochas inalteradas, tanto do
embasamento como das intrusivas alcalinas, são
pouco frequentes.
2.

cialmente augíticos, pouco titaníferos. Rochas
semelhantes devem ocupar a maior parte da
área coberta por brejos e aluviões superficiais.
Rochas da série ijolítica também existem
na intrusão, porém tém distribuição muito restrita. Petrogràficamente, são ijolitos e melteigitos, faltando urtitos. Egirina-augita e nefelina são os principais constituintes mineralógicos, além de quantidades variáveis de biotita.
Nefelina sienitos ocupam duas áreas separadas, Morro da Casa de Pedra e Guaviruva,
respectivamente. Embora tenham mineralogia
semelhante (feldspato potá.~.sico, nefelina, egirina-augita e biotita), as rochas possuem características distintas. No Morro da Casa de Pedra agranulação émais grossa, e, quimicamente, as rochas são de caráter miasquítico. Na
área de Guaviruva agranulação é variável,
sendo mais frequentes os térmos de granulação média a fina; do ponto de vista químico,
as rochas analisadas apresentam características
agpaíticas. Nesta área, foram encontradas rochas de composição sienítica, formadas por feldspatização de ijolitos; a extensão désse fenômeno é desconhecida, porém pode ser de importância, em relação à origem dos sienitos.
Diques de composição sienítica são encontrados
em tôda a intrusão, mas são muito raros no
embasamento.

Rochas silicatadas
3.

..

A maior parte da intrusão é composta de
rochas escuras, ricas em piroxéslios, constituindo piroxenitos, peridotitos e gabros alcalinos,
conforme apresentem maior quantidade de olivina e plagioclásio, respectivamente. No mapa
geológico elas recebem a designação genérica
àe «piroxenito».
Cortando essas rochas, há
diques de composição mineralógica semelhante,
de uma fase tardia. Os pirox@nios são essen-

Carbonatitos
Carbonatitos ocorrem apenas no Morro do

Serrote, que ocupa área de 2 km 2, próximo ao
Afloramentos de rolimite oeste da intrusão.
cha se restringem à parte mais alta do morro;

(1~
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além disso, trés sondagens, duas nos flancos e
uma na base do morro, também localizaram
carbonatito em profundidade. Baseado em características químicas, mineralógicas e morfológias, foram identificados dois corpos carbonatíticos distintos; o mais antigo ocupa a parte
apresentando
externa do Morro do Serrote,
forma anelar em tôrno do carbonatito interno,
mais recente.
Corpos carbonatíticos em muitas localidades
apresentam grande número de diques, bem como xenólitos de outras rochas. Em Juquiá, no
entanto, foi localizada apenas uma feição sugestiva de dique, em uma amostra de carbonatito; possíveis xenólitos alterados ocorrem em
uma frente de lavra de fosfatos, na base do
Morro do Serrote. >~ possível que a ausëncia
destas feições esteja condicionada, apenas, às
más condições de exposição da rocha, em superffcie.
O carbonatito externo é menos magnesiano e de granulação mais grossa do que o interno, cujo teores em magn;sia são excepcionalmente altos. Pelo seu caráter magnesiano os
dois tipos de carbonatito são definidos como
beforsitos. O estudo de numerosas amostras do
carbonatito interno permitiram reconhecer diversas gerações de formação de carbonatos,
bem como a existência de bandamento, sugestivo de textura fluidal. A composiçã~~ mineralógica dos dois tipos de carbonatito também
é diferente. No corpo externo, além de dolomita e ankerita ocorrem, como minerais acessórios, magnetita, ilmenita, barita, rabdofanita,
pirocloro, ancylita, estroncianita, norsethita,
pirita e galena.
No carbonatito externo os
minerais acessórios predominantes são magnetita, apatita, barita, pirocloro e mica. Nota-se
que apatita e mica foram localizadas apenas no
corpo externo e que outros minerais silicáticos
estão ausentes.
4.

Fenitização

As rochas encaixantes da intrusão alcalina
foram afetadas metassomàticamente, resultando uma zona de fenitizazção cuja espessura parece ser bastante reduzida. A fenitizaçã.o em
Juquiá se manifesta, principalmente, pela formaçâ.o de feldspatos potássicos e piroxënlo augítico, sendo raras as amostras que apresentem
anfibólio sódíco. A formação de egirina-augita
e egirina, comum em numerosas localidades se-

~

melhantes, não foi notada em Juquiá. Isto é
indicativo de que a adição de Na deve ter sido
bastante modesta.
5.

Sequëncia de formação e idade das rochas.

A sequéncia de intrusão das rochas, admitida para o complexo de Juquiá, é a seguinte:
piroxenitos, ijolitos, sienitos e carbonatitos. A
litologia diversificada e distribuição das rochas,
face à similaridade encontrada com outras
ocorrências já estudadas, caracterizam a estrutura como sendo uma secção profunda de um
conduta vulcãnico.
Análises qufmicas efetuadas em diversas
amostras indicam um fndice alcali-cálcico de
42,5 para a ocorréncia; ëste valor é inferior ao
determinado em outras intrusões alcalinas do
Brasil, como Itapirapuã, Fernando de Noronha,
Trindade e São Sebastião.
Algumas dotações pelo método K-Ar, indicaram uma idade em tôrno de 127 m.a., semelhante àencontrada para Jacupiranga, Ipanema, Itanhaem, etc. Atualmente, está se executando um estudo mais completo das diversas
afim de averiguar se
rochas da localidade,
podem ser reconhecidas diversas etapas de intrusão, fato já verificado em outras ocorrëncias

r

alcalinas.
G.

Recursos Minerais

O único recurso mineral, comprovado na
área, é constituído por fosfatos secundários e
reprecipitados, na base sul do Morro do Serrote.
Os fosfatos acorrem principalmente na forma de
carbonato-apatita (dahlita), com impurezas argilosas, veios de barita e alguma magnetita.
Localmente, o minério pode atingir teôres superiores a 30% P,05. As reservas indicadas
são de dois milhões de toneladas de minério
acima de 15%o P~05, mais de um milhão de
toneladas com teor entre 10 e 15%. Existem
ainda certa quantidade de minério pobre, contendo entre 5 e SO% P20~. Os fosfatos apresentam um capeamento de solo, com teor inferior a 5% P20~, cuja espessura varia entre
5 e 15 metros.
Os solos resultantes da decomposição dos
carbonatitos apresentam, ainda, minerais de
nióbio, bário, estrôncio e terras raras. A distribuição désses elementos merece estudo mais
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Anexo 1: Mapa geológico do Complexo Alcalino de Juquiá

+~

detalhado, pois algumas amostras de solo apresentam 0,4 Nb,O, . Análises de carbonatitos,
por sua vez, indicam até 8,5% de Ba0 e 4,2~Jo
SrO, que eventualmente podem ter-se concen-

trado nos solos. Entre os elementos de terras
taras, dosados apenas semi-quantitativamente,
Ce e La apresentam maiores concentrações
do que Y.
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INCLUSÕES EM DIAMANTES ALUVIONARES DOS
RIOS GARÇAS E ARAGUAIA
MATO GROSSO(*'
Por
DARCY PEDRO SVISERO(1>

a
MATERIAL DE ESTUDO

ABSTRACIT
Syngenetic
crystalline
inclusions of olivine,
garnet, diamond and probably chrome spinel and
erthopyroxene
were
identified is some Brazilian
alluvionar diamonds
from Garças and Araguaia
Rivers, Mato Grosso, using optic microscopy and
X-ray diffraction (powder and precession methods).
This paragenesis is similar to those of South Africa
and Soviet Union and indicates that the origin of
such diamonds is related to ultrabasic rocks (kimberlite).

INTRODUÇÃO
A ocorrência de inclusões cristalinas em
dìamantes naturais, descritas na literatura desde
o princípio do século, adquiriu grande importância nos últimos anos por constituírem excelentes
termômetros e barômetros geológicos dos processos de formação dêste mineral. De um modo
geral, o termo inclusão é aplicado a todo material (sólido, líquido ou gasoso) contido no
interior de uma outra substância (hospedeiro).
Classificam-se em: a) singenéticas ou primárias, se formadas ao mesmo tempo do hospedeiro, e b) epigenéticas ou secundárias, quando
resultam de processos posteriores à formação
do mineral no qual estão contidas. Entre os
diamantes naturais, as inclusões singenéticas
são relativamente raras, sendo as epigenéticas
bem mais freqüentes e diversificadas quanto à
natureza.

.~

1éste trabalho é parte de um conjunto
maior (Svisero, 1971), no qual são investigadas
diversas propriedades morfológicas, físicas e químicas do diamante aluvionar da borda nortenoroeste da bacia do Paraná. Como ocorre em
outras áreas diamantíferas do Brasil, não são
conhecidas ainda as rochas matrizes responsáveis por êsses depósitos.

Os cristais de diamante contendo inclusões foram coletados nos garimpos da região
drenada pelos rios Araguaia, Garças e seus
afluentes menores e apresentam dimensões variáveis entre 2-15 mm. Metade dos indivíduos
cristalinos são incolores, sendo os demais variáveis entre castanho e amarelo, e mais raramente
cinza, verde e róseo. A morfologia externa é
complexa e variada, caracterizando-se pelo
acentuado predomínio do hábito rombodecaédrico, grande número de geminados de contato
e ausëncia de formas cúbicas. O comportamentA
dëstes diamantes às radiações do infravermelho ésemelhante ao dos kimberlitos da África
do Sul — 90~/o dos espécimes contém nitrogênio (diamantes tipo I), sendo os demais isentos
desta impureza (diamantes tipo II). O pêlo
específico varia entre 3,510 a 3,530 g/cm~, devido a presença de nitrogênio e inclusões minerais.
TI~CNICAS UTILIZADAS
Para a determinação da natureza das inclusões, empregou-se microscopia óptica e difração de raios X (métodos do pó e da precessão).
Os exames ao microscópio foram realizados com os cristais imersos em nujol, e em
alguns casos foram preparadas secções polidas
para facilitar as observações
nos diamantes
internas. Os índices de refração das inclusões
foram determinados segundo o método descrito
por Rosenfeld (1950), após as mesmas serem
destacadas do hospedeiro.

(1)

(2)

Pesquisa realizada com auxilio da Fundação
de Amparo ã Pesquisa no Estado de São Paulo
(FAPESP) .
Departamento de Mineralogia e Petrologia,
Instituto de Geociéncias e Astronomia da Uni-

versidade de Sáo Paulo.
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Os diagramas de pó (Azaroff e Buerger,
1965), firam obtidos em cãmara de 114,59 mm
de diãmetro, utilizando-se radiação Cu K« _
0
= 1,5418 A e exposições de 48 horas. Empregou-se o modélo modificado por Gandolfi
(1969), o qual permite utilizar monocristaís de
dimensões até 50 µ. Os diagramas de precessão
(Buerger, 1964) foram tomados com radiação
policromática de molibd~~nio e exposições de 4
horas, com o feixe paralelo à direção [111] do
cristal hospedeiro.
Os valores dos índices de refração, combinados com algumas reflexões do diagrama de
pó e parãmetros da cela unitária, permitiram
determinara composição química de algumas
inclusões.
INCLUSáSES SINGEN~TICAS
As primeiras descrições mineralógicas são
devidas a Sutton (1921), que identificou olivina granada, diopsidio, ilmenita, grafite, pirita
e o próprio diamante, em cristais provenientes
dos kimberlitos da África do Sul. Williams
(1932), em seu célebre tratado, refere-se aos
seguintes minerais: olivina, granada, enstatita,
diopsidio, grafite, ilmenita, magnetite, zircão e
diamante. Gubelim (1952), apontou as seguintes
inclusões em diamantes de natureza gemológica:
olivina, granada, diamante, cromoespinélio
e diopsidio. Oxlov (1859), acrescentou aos resultados de Futergendler as seguintes variedades
epigenéticas: serpentina, grafite e gcethita.
Futergendler e Frank-Kamenetsky (1961) confirmaram aepitaxia diamante-olivina de Giardini e Mitchell (1953), descrevendo outros
crescimentos orientados definidos pelo diamante-granada e diamante-cromoespinélio.
Eppley (1961), acrescenta às inclusões já
enumeradas o mineral apetite, e apresenta
fotomicrografias de possíveis inclusões líquidas
e gasosas. ZJstes dois últimos tipos são pouco
citados na literatura, e a possibilidade de sua
existéncia é vista com muita reserva. Sharp
(1966) chama a atenção para a freqüéncia
relativamente alta de sulfetos epigenéticos entre diamantes sul-africanos, notadamente pirrotita, pentlandita e cohemita.
Meyer (1967) utilizando a microsonda eletrõnica, identifíoou 31 olivinas, 14 granadas, 4
ortopiroxénios e 1 mica em diamante, da Ãfrica
da Sul. Camargo e Leite (1968) empregando
difração de raios X (método de precessão),
identificaram olivina em diamantes brasileiros
provenientes dos garimpos do Triãngulo Minei-
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ro, Minas Gerais. Harris (1968) em trabalho
comparativo sâbre diamantes da África do Sul,
Ghana e Serra Leoa, refere-se ãs seguintes variedades singenéticas: olivina, granada, diamante, cromoespinélio, enstatita, diopsidio, cces_ta, rutilo, ilmenita, magnetite e brokita. Entre as inclusões epigenéticas, Harris inclui gcethita, quartzo, muscovita, grafite, pirrotita,
pentlandita e hematite. Gubelin (1969), através da microsonda eletrõnica, identificou cromodiopsídio (inclusões verdes) em diamantes
da África do Sul.
No Brasil, o primeiro trabalho sistemático
foi desenvolvido por Leite (1969), utilizando
amostras adquiridas nos principais centros de
garimpos do Triãngulo Mineiro. Segundo Leite,
a olivina (forsterita) é a inclusão mais freqüente (presente em 31 exemplares), e geralmente forma epitaxia com o diamante, o mesmo ocorrendo com a granada (piropo) e cromoespinélio. Outras inclusões singenéticas da
área são pentlandita e o próprio diamante.
OLIVINA
Um exame rápido da literatura indica que
a olivina é a inclusão cristalina mais comum
em diamantes naturais. Leite (1969) identificou
31 forsteritas em diamantes aluvionares do
Triãngulo Mineiro, tendo Harris (1968) e Futergendler (1958) assinalado o predomfnio
déste mineral nos diamantes dos kimberlitos da
África do Sul e Yakútia, respectivamente.
Entre as amostras do Alto Araguaia, foram
cujas
identificadas um total de 22 olivinas,
dimensões são menores que 0,5 mm. O tamanho diminuto aliado ã raridade, dificultam sua
determinação. Excepcionalmente, atingem dimensões de 1 mm, tornando-se observáveis ã
vista desarmada e simulando «bolhas de ar» no
interior do diamante. Geralmente são incolores,
sendo possível em alguns casos, a distinção de
tons amarelo e verde claro.
Entre as olivinas predomina o hábito prismático, ocorrendo também padrões aciculares,
globulares em menor frequ@ncia (Fotomicrografia 1). Examinadas segundo a direção [111]
do hospedeiro, estas inclusões mostram secção
(Fotomicrografia 2), em
pseudo-hexagonal
consequência do maior desenvolvimento de
(O1~D~). Na maior parte dos casos (010) da olivina éparalela a (111) do diamante (Giardini
et. al., 1953; Futergendler, 1958; Harris et. al.
1966; Leite, 1969) .
Outras formas cristálográfícas associadas a
(010) são (110), (021), (101>, e (001). O pi-

v
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Fotomicrografia 1 — Grupo de cristais de olivina
com acentuado predomínio do hábito prismático e
paralelismo entre alguns indivfduos. Aumento 100 x.

A

•

nacoide (001) é raro (Fotomicrografia 3), e as
olivinas normalmente são biterminadas segundo (101) ou (021). Este idiomorfismo é um
indício de que estas inclusões formaram-se ao
mesmo tempo do hospedeiro, já que não apresentam nenhuma evidência de ação do magma
kímberlftioo (Harris, 1968). Algumas olivinas
incolores
biterminadas lembram cristais de
quartzo alfa. Inclusões dêste tipo foram apontadas por Gubelin
(1953) e Eppler (1961)
como exemplos de quartzo em diamantes brasileiros.
Outra feição característica da olivina é a
presença de uma faixa escura acompanhando
o contôrno do cristal. Ela se forma devido a
grande diferença, entre os índices de refração
da olivina (,!i = 1,67) e do diamante (n =
2,42). A nícois cruzados a olivina apresenta
tonalidades claras do amarelo, vermelho e verde,
facilitando a localização dos indivfduos menores que 50µ, geralmente os mais frequentes. Os
índices de refração medidos com luz branca são os
seguintes a = 1,65, R = 1,67 e p = 1,69.

Fotomicrografia 3 — Olivina idiomorfa circundada
por duas outras ligeiramente desfocalizadas por
situarem-se em níveis diferentes. Aumento 100 x.
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Colocando êsses valores no gráfica que relaciona
propriedades ópticas e composição
química
(Deer et. al. 1967), obtem-se uma olivina contendo aproximadamente 90% de molécula
forsterita.
As principais reflexões do diagrama de pó
da inclusão estudada estão contidas na tabela
1, ao lado dos têrmos extremos da série isomorfa das olivinas, forsterita e fayalita, retirados do padrão A.S.T.M. (1965).
a
O valor da reflexão diso = 2,78 A, projetado no gráfico de Yoder e Sahama (1957),
indica tratar-se de uma forsterita de fórmula
estequiométnca (Mgo,~ Feo 1): SiO4, confirmando o resultado farnecido pelos indices de refração.
DIAMANTE
Inclusões de diamantes no próprio diamante são relativamente frequentes, a julgar pelas
referências de Sutton (1921), Williams (1932),
e Gubelin (1952). A côr e o hábito são variáveis podendo ou não coincidir com as do hos-

Fotomicrografia 2 — Olivina exibindo secção pseudo-hexagonal. Acima outro cristal ligeiramente
arredondado. Aumento 60 x.
pedeiro. No primeiro caso a identicação tornase difícil, em virtude de ambos, hospedeiro e
inclusão, possuírem o mesmo índice de refração. Neste caso, sómente a difração de raios
X pode revelar a presença do segundo indivíduo.
A inexistência de trabalhos sistemáticos
desta natureza, sugere a possibilidade destas inclusões serem muito mais frequentes do que
se supõem atualmente. Leite (1969) observou
duas inclusões déste tipo, uma parcial e outr~
totalmente recobertas por substãncias negras
de natureza desconhecida.
Quando o diamante incluso possui coloração diferente, como no caso das três amostras
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TABELA 1 -Espaçamentos interplanares da forsterita e fayalita, comparados com os medidos em inclusão de diamante coletado no Alto Araguaia.

0

5,11
3,88
2,77
2,51
2,46
2, 25
1,75

30
70
50
70
100
30
60

020
021
130
].31
7.12
140
222

1,77

I/I o

5,26
3,97
2,82
2,57
2,50
2, 30
1,7s

20
40
80
40

índices de refração de granadas.

Rickwood (1970)
(13 amostras)
1,774 -

dFa (A)

2
5
2
5
10
2
7

5,13
3,90
2,78
2,52
2,48
2, 26
1,77

TABELA 2 Alto Araguaia
(1 amostra)

0

I/I o

dtncl. (A)

loo

I/I o

loo

dFo (A)

loo

0

hkl

1,741

Leite (1969)
(2 amostras)
1,76 -

Meyer (1967)
(14 amostras)

1,78

1,76 -

1,78

TABELA 3 -Composição química da inclusão de granada.
Almandina

Andradita

Piropo

42
45
47

2

50
53
50

estudadas, o seu reconhecimento pode ser conduzido apenas pelo exame microscópico.
Foi
observado também, que o relêvo superficial é
totalmente diferente nos dois cristais, o que
constitui outro critério de distinção. Uma das
inclusões (Fotomicrografia 4) é cinza e translúcida, destacando-se no centro do hospedeiro
incolor e transparente. As dimensões do examplar (6 mm), e o fato de inclusão se apresentar
parcialmente englobada, permitiram sua identificação macroscópica.
GRANADA
Inclusões de granada são raras, e foram
observadas apenas em dois diamantes do Alto
Araguaia, tendo Leite (1969) descrito apenas
três exemplares
Triãngulo Mineiro.
O
no
cristal estudado apresenta dimensões de 0,5
mm, hábito icositetraédrico (Fotomicrografia 5),
e côr vermelha clara que se modifica para rosa
após ser destacado do hospedeiro. A níoois cruzados agranada é monorrefringente no interior
e fora do hospodeiro, não apresentando qualquer indício de birrefringência anômala. Este

Espessartita

Grossulária

8
3

comportamento é sugestivo, uma vez que, com
exceção do piropo e almandina, os demais membros dêste grupo (spessartita, andradita, grossulária e uvarovita) geralmente são anisótropos
(Deer et. al., 1967) .
O índice de refração (n = 1,77) é similar aos fornecidos por Leite (1969) e Meyer
(1967) para inclusões do Triãngulo Mineiro e
Africa do Sul respectivamente. Estes valores
estão na tabela 2, juntamente com 13 determinações de Rickwood (1970) em granadas de
eclogitos (xenólitos de kimberlitos) diamantíferos da Africa do Sul.
O parãmetro da cela unitária iguala 11,50
0

A ± 0,04 é semelhante aos valores encontrados por Leite (1969), Harris (1968) e Meyer
(1967). Projetando nos gráficos de Sriramadas
0

(1957) os valores de ao = 11,50 A e n =

1,77,

obtem-se a composição química aproximada da
granada (Tabela 3), observando-se um predomínio dos têrmos piropo e almandina.
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Fotomicrografia 4 —Diamante globular com superfície rugosa, parcialmente incluso em outro diamante de faces planas e hábito tubular. Aumento

zo x.
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Foram interpretadas por Williams (18321
como partfculas da rocha matriz englobadas
pelo diamante durante o seu crescimento. Mais
tarde Gubelin
(1952) admitiu tratar-se de
grafita, hematita e magnetita (epigenéticas), e
Eppler (1961) sugeriu a possibilidade de constituírem apenas fraturas internas no diamante.
Considerando que elas não difratam raios X,
Leite (1969) efetuou uma análise química por
meio da microsonda eletrônica. Como não foi
detectado nenhum elemento químico exceto carbono, ésse autor considerou-as defeitos cristalinos.
A irregularidade dos contôrnos (Fotomicrografia 7), o decréscimo da côr em direção
às bordas e o fato de apresentarem-se sistemãticamente orientadas, confirma que eç~-~

OUTRAS INCLUSÕES
Cromcespinélio e ortopiroxénio são inclusões prováveis, e foram preservadas para análises posteriores com a microsonda eletrõnica,
em virtude de suas dimensões extremamente
reduzidas.
w
~

~,

São comuns minerais secundárias introduzidos ao longo de planos de clivagens ou preenchendo os interstícios do micro-relévo superficial. Entre essas substãncias figuram quartzo,
calcedônia, goethita, hematita, argilas, óxidos
e hidróxidos amorfos.
Resta mencionar um aspecto comum nos
diamantes estudados — a presença de inclusões
negras (vulgarmente denominadas carvão),
com formas e dimensôes variadas (Fotomicrografia 6), cuja natureza constitui ainda um
problema controvertido. Apresentam-se orientadas segundo (111), e as vezes associadas a
outras inclusões cristalinas (olivina, diamante).

Fotomicrografia 5 —Cristal de granada de hábito
icositetraédrico. Aumento 60 x.

•

Fotomicrografia 6 —Cristal de diamante contendo
um aglomerado de manchas negras (pseudo-inclusões). Aumento 40 x.

Fotomicrografia 7 — Pseudo-inclusão de forma
irregular paralela a (111). Aumento 60 x.

manchas escuras são apenas clivagens internas.
Elas se comportam como pequenas lentes ou

cunhas, e quando atravessadas pela luz inci-
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Pode-se observar na figura 1, que acoesita (variedade polimórfica da sílica), identificada por Milledge (1961), define os limites su••
periores de pressão envolvidos na formação do
diamante. O limite inferior do campo de existência desta fase, abaixo do qual ocorre quartzo,
situa-se fora do campo de estabilidade do diamante. Consequente, é impossível a existência
de quartzo como inclusão primária em d'amante.
No Brasil, o conhecimento das inclusões do
diamante apresenta significado particular, uma
vez que não se conhecem ainda as matrizes
primárias dêste mineral. Conforme ficou demonstrado, os minerais presentes no diamante
dos rios Garças e Araguaia, e Triãngulo Mineiro (Leite, 1969), são semelhantes aos dos
kimberlitos da ãfrica e União Soviética, indicando uma origem similar para o material
destas duas áreas brasileiras.

~s. i

CONCLUSÕES

dente, a existência de vácuo provoca fenâmenos de reflexão total tornando-as enegrecidas.
Isso explica porque elas são observadas em uma
determinada posição desaparecendo gradualmente amedida que o cristal é movimentado.

O estudo das inclusões presentes em diamantes detríticos recolhidos nos garimpos dos
rios integrantes da bacia hidrográfica do Alto
Araguaia, inãicaram tratar-se de olivina (forsterita), granada (piropo), diamante e possivelmente cromoespinélio e ortopiroxênio.

IMPORTANCIA DAS INCLUSÕES

testes minerais apresentam-se geralmente
idiomorfos e circundados por anomalias ópticas
(birrefring€ncia anômola), e alguns (olivina)

O conheciméntó das inclusõés singenéticas
do diamante apresenta diversos inter_sses. O
primeiro se relaciona ao manto superior, que
à região mais provável de formação do diamante (Kennedy e Nordlie, 1968). A composição mineralógica desta faixa imediatamente subjacente à crosta terrestre, é definida por
um equilfbrio entre olivina (forsterita), granada (piropo), ortopiroxênio e espinélio, (Ringwood, 1970). estes minerais são exatamente as
fases mais comuns encontradas em diamantes
naturais. Nestas condições, as inclusões constituem verdádeiras amostras do manto, e com
a vantagem de chegarem à superfície isentas
de qualquer alteração em sua composição química.
Os minerais inclusão podem ser utilizados
como termflmetros e barômetros geológicos.
Meyer (1967) combinou diversos diagramas de
fase (Figura 1) com certos fatôres geológicos
(variação do grau geotérmico, profundidade na
crosta em Km), e determinou a região mai.~
provávèl de iormaçã,o do diamante na natureza.

são epitáxicos com o diamante, comprovando
que a formação dêstes minerais é contemporãnea

à

do hospedeiro.

Anàlogamente ao que se observa nos kimberlitos africanos e siberianos, essas inclusões
primárias são minerais característicos de altas
pressões e temperaturas, sendo a olivina a variedade mais frequente, seguida pelo diamante,
granada, ortopiroxênia e cromoespinélio. Essa
é uma evidência de que o diamante da borda
norte-noroeste da bacia do Paraná provém de
matrizes ultrabásicas (kimberlitos) .
Manchas negras (pseudo-inclusões) são extremamente comuns, e constituem defeitos do
retículo cristalino (clivagens internas, deslocamenb~s estruturais) resultantes de impactos sofridos pelos cristais durante as diversas fases
de transporte.
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GRANADAS EM GNAISSES DE PERUfBE, SP. `~'
Por
V. A. V. GIRARDI c-1, J. B. MADUREIRA FTLHO ~-> e R. HYPOLITO ( ~>

ABSTRACT
ra

The gnaisses of Peruíbe, SP., are compose3 by
plagioclase, garnet, quartz, biotite, orthoclase and
sillimanite. Bodies of enderbitic granulites are
associated with the gnaisses.
Almandine and pyrope are the main constituents
of the garnets. Grossularite, spessartite and andradite are minor components. The composition of the
garnets is consistent with the metamorphic conditions of the área, wich is included in the lower
granulite facies,

Vários estudos têm sido efetuados visando
correlacionar a composição química e mineralógica das granadas com o fácies metamórfico.
(Engel e Engel, 1960; Miyashiro, 1953; Sturt,
1962; Atherton, 1965). O presente trabalho
procura contribuir para o esclarecimento do
problema, através da descrição das propriedades
físicas e químicas das granadas e da caracterização do grau metamórfico das rochas associadas.

INTRODUÇAO

~

MODO DE OCORR>~NCIA
O trecho da serra dos Itatins, localizada
entre Feruíbe e Guaraú, no litoral do Estado
de São Paulo (Figura 1), caracteriza-se geològicamente pela presença predominante de
gnaisses e granulitos. Os gnaisses são freqüentemente portadores de granadas e contém corpos granulíticos intercalados. Todo êsse complexo metamórfico pode ser enquadrado no fácies granulito (Turner, 1960, 1968).

Granada ocorre comumente sob forma de
porfiroblastos de até 6 mm de tamanho em
gnaisses compostos essencialmente por plagio-

(1)

Realizado com auxílio do Conselho Nacional de
Pesquisas.

(2)

Departamento de Mineralogia e Patrologia,
Instituto de Geociéncias e Astronomia, Univcrsida3e de São Paulo.
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clásio, quartzo e biotita. Ortoclásio foi observado
em várias amostras. Notou-se também a presença esporádica de sillimanita.
Intercrescimentos pertíticos, antipertíticos e mirmequíticos
são comuns nessas rochas. O plagioclásio está
geminado comumente segundo a lei da albita.
Albita, Carlsbad e periclínio também ocorrem.
Sua composição oscila comumente em tórno de
An.3 a An~~. Biotita tem Z — marrom a vermelho X = amarelo e 2 V (—) variando de 09 a
104. A rocha tem estrutura gnáissica e granulação média em tórno de 0,6 a 1,3 mm. Zircão,
opacos e apatita são acessórios.
Os granulitos associados aos gnaisses são
predominantemente de natureza enderbítica.
Plagioclási~o, quartzo, hiperstênio e biotita são
normalmente os minerais predominantes. Diopsídio, hornblenda, ortoclásio foram observados
em algumas amostras. Opacos e apatita são
acessórios. A composição do plagioclásio varia
normalmente em tórno de An L ~ — Anis. Geminação segundo as leis da albita e periclinio
são fregiíentes. Intercrescimentos antipertíticos
são muito comuns. Mimerquita, porém, é rara.

O hiperstênio ora é incoior, ora é fracamente
pleocróico, exibindo, neste caso, X = rosa, Y =
verde claro, Z =verde claro.
Em várias seções foram observados hiperstênio portadores de lamelas de diopsídio. A
hornblenda, por vezes existente, parece ser produto retrometamórfico dos pirox~nios. Notou-se
também em algumas seç~es a transformação
de piroxênio em biotita. Em outras amostras,
perém, não se observam relaçce~ texturais nítidas entre os dois minerais. A textura predominante nessas rochas é equigranular.

~

A granulação varia comumente entre 0,?
a 1,4 mm. Por vezes ocorrem fenocristais de
plagioclásio, cujas dimensões atingem até 4 mm.
Em alguns locais ocorrem zonas p~gmat,óides
constituídas essencialmente gcr quartzo e feldspatos.
Incluídos nos gnaisses foram observados
pequenos corpos de proporções usualmente decimétricas de anfiboìitos constituídos por plagioclásios (An.i~~ _ s5), hornblenda, quartzo, ortopiroxênio eapatita.
~

TABELA

1

PROPRIEDADES FfSICAS DAS GRANADAS
P-10

P-7

P-5
índice de refração

1,802

1,so2

~

lso2

pêso específico (g/cm+)

4,10

4 12

I

4,13

11,561

~

11,559

•

t
n
parãmetro unitário (a )A
8,12

2 H (°)

I

8,15

8,00

~

Percentagem molecular em diagramas triangulares (n, D e a )
P-7
73 ~/r
15 ~/c
12~4

Almandina
Piropo
Grossulária
Percentagem molecular em

Almandina
Piropo
Grossulária

P-10
74 ~/c;
17 ryc
9'/,.

diagramas triangulares (n, D e p 2t-~)
P-5

P-7

P-10

75 ~/c
1s cJc
7%

74 ~/c
12 rJc
14%

75 ~/o
19%
6;~,

..

~.
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TABELA

P-5

SiO.,
Al,O.t
Fe¿O,S
Fe0
Mg0
Ti0„
CaCMn0

NUMERO DE IONS
37,95
19,42
4,62
27,26
8,32
0,25
1,46
0,58

~

F-7

r

P-10
„

ai0„
Al_O.j
Fe.,O.i
Fe0
Mg0
TiO.,
Ca0
Mn0

37,15
2121
2,46
30,05
6,43
0,24
1,67
0,66

SiC.,
AlzO,i
Fe,O;
Fe0
Mg0
TiO.,
CaOMn0

36,81
20,60
3,78
28,35
7,28
0,25
2 02
0,77

Si ~+
Al;i+

5,953
-~0,047

A1;~
Fe;t+
Tia+

--

3,532
0 546
0;028

Ca-+
Mg-+
Fe-+
Mn=+

-

0,245
1,959
3,570
0,075

Siti+
Al'j+

-

5 872
0,128

A13+
Fe3+
Ti}+

-

3,818
0,285
0 028

Mg"+
Fe-+
Mn=+
Ca-+

-

1,527
3,956
0;085
0,285

Si~+
Al:~+

-

5,808
0.192

Al~+
Feri+
Ti++

-

3,636
0,455
0,028

Mg=+
Fe-+
Mn-+
Ca-+

-

1,724
3,733
0 095 5,893
0,341

MINERALOGIA
Propriedades Físicas
As granadas estudadas foram submet°das
a determinações convencionais de índice de
refração (n), péso especifico (d), parámetro da
cela unitária (ao ) e diferença paramétrica com
um padrão de quartzo (p 2 H) (Tabela 1).
Os índices de refração foram obtidos pelo
método de imersão, usando-se luz de sódio. Os
valores calculados são passfveis de érro da ordem de ± 0,003. Os pesos específicos foram
determinados pelo método do picnómetro (5 ml
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2

COMPOSIÇAO Qí"f.MICA, NUMERO DE IONS E PERCENTAGEM
GRANADAS
% EM PESO

Granadas em. . .

6,000

4,106

MOLECULAR

DAS

°Jo MOLECULAR
Almandina
Piropo
Andradita
Grossulária
Espessartita

61,2
33,5
2,4
1,5
1,4

Almandina
Piropo
Andradita
Grossulária
Espessartita

67,2
26,0
2,9
2,4
1,5

Almandina
Piropo
Andradita
Grossulária
Espessartita

64 2
29,6
2,5
2,1

5,849

6,000

4,131

5,853

6,000

4,119

l,s

de capacidade), usando-se a técnica de Holmes (1920).
Os valores parámetro unitário e diferença
paramétrica foram obtidos por processos fotográficos de difraçã~o dos raios X, usando-se o
método de pó, em cãmaras tipo Debye-Scherer
de 114,6 mm de diãmetro e radiação CuKa com
regime de 30 Kv e 17 mA durante 23 horas de
exposição. No cálculo do parámetro da cela
unitária utllizou-se o método descrito em Gomes et al. (1968). Na determinação da diferença paramétrica empregou-se a técnica descrita por Camargo e Madureira (1970), na qual
o parámetro ao é substituído pela diferença:
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TABELA

3

Porcentagem molecular das granadas de Colton e Peruíbe
PERUfBE,
COLTON, N. Y.

P-5

S. P.

P-7

P-10

Almandina

65,0

64,2

64,6

s1,z

67,2

Piropo

30,1

29,9

30,0

33,5

26,0

2,4

2,9

2,5

Andradita

64,E

~

29,6

Grossulária

3,3

~

4,6

4,0

1,5

2,4

2,1

Espessartita

1,s

~

1,3

1,4

1,4

1,5

1,s

p 2 0 = 2 0 (420) granada, — 2 (~ (1011)
quartzo, o que constitui grande vantagem, já
que a determinação de a° é trabalhosa e demorada.
Para tôdas as granadas estudadas determinou-se a diferença paramétrica, calculandose o a° sòmente para duas granadas selecionadas ao acaso (P-7 e P-1~~).
Os valores de n, D e p 2 H das granadas,
P-5, P-7 e P-10 foram projetadas nos diagramas triangulares de Camargo e Madureira
(1970) obtendo-se os valores constantes da
Tabela 1.
Os valores de n, D e a~~ das granadas P-7
e P-10 foram projetados nos diagramas triangulares de Sriramadas (1957) obtendo-se as
porcentagens disc.iminadas na Tabela 1.
Nota-se, portanto, a grande semelhança
das porcentagens moleculares obtidas através
de meios físicos em ambos os diagramas. Deve-se ressaltar, porém, que ésses métodos são
sujeitos a margens de êrro relativamente grande,
e reduzem o resultado para sòmente três têrmos da série isomorfa.
Composição Química
Foram efetuadas análises químicas das
granadas P-5, P-7 e P-10 (Tabela 2). A partir
dêsses dados foram calculadas as fórmulas químicas, expressas na base de 24 oxigênios e as

porcentagens moleculares (Tabela 2). Evidentemente, o cálculo químico das porcentagens
moleculares conduz ã obtenção dos resultados
bem mais exatos dos que os conseguidos através
das propriedades ópticas.
O cálculo das porcentagens moleculares
efetuado demonstra a predominãncia das moléculas de almandina e piropo, ocorrendo também pequenas quantidades de grossulária, espessartita e andradita. Essas constatações são
oompatíveis com o grau de metamorfismo das
rochas existentes, que se enquadram, no início
do fácies granulito.
Observações efetuadas por Sturt (1962) e
Miyashiro (1953) demonstram a predominãncia, nas granadas, das moléculas almandina
piropo, diminuindo a quantidade de espessartita egrossulária, predominantes em graus metamórficos mais baixos; fenômeno provocado
pela substituição de Ca= + e Mn^+ por Mg=+
e Fe'+.
Comparando-se as porcentagens moleculares das granadas de Peruíbe com as estudadas
por Engel e Engel (1960), nota-•se a grande
semelhança dos dados obtidos (Tabela 3). As
granadas analisados por éstes autôres situamse nos Adirondacks, na região de Colton, onde
a temperatura de formação foi estimada em
cêrca de 600° C, sendo que o grau metamórfico
atingiu, a exemplo de Peruíbe, o início do
fácies granulito.

i
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CONTRIBUICÃO À MORFOLOGIA DO CAULIM
Por
RAUL DODSWORTH MACHADO cl> e ZINA DE SOUZA CAILLAUX (2)

ABSTRACT
~
The occurrence of kaolin in the state of Rio
do Janeiro, in the lower region named "Baixada
Fluminense" in some cases near industrial centers
is known, and a general survey was made in connection with the studies conducted by Dr. Jorge
da Cunha.
Among the samples received from the municipality of Magé, one showed under the electron microscope special features which led to this paper.

~

Data from chemical analysis, differential thermo-analysis and :C-ray diffraction diagrams, and
presented and
several electron-micrographus
are
discussed.

INTRODUÇeTO

~

~

1J conhecida a existência de caulim de boas
características de utilização industrial em varios pontas do município de Magé,
Baixada
Fluminense. Entretanto, não houve um estudo
sistemático dos caulins ocorrentes, de seus tipos,
dos fatores geológicos, climáticos influentes em
sua formação nem das rochas da região e suas
transformações possíveis.
A exploração das xorrências foi, de um
modo geral, feita sem a devida planificação
para um racional e adequado aproveitamento,
decorrendo daí, processo ocasional de mineração. Em alguns casos, a revelação da o~orréslcia deu-se mesmo por material trazido à
superfície por formigas, existentes, é verdade,
em grande quantidade, na região.
O antigo Setor de Argical do extinto
L. P, M., em sua programação de trabalho,
hoje em continuação no Grupo de Geologia
Econômica da D.G.M. do D. N.P. M., vinha
procurando cooperar, justamente, no conhecimento das argilas brasileiras, tanto para orien-

utilização mais própria. Dai, a atenção que
prestava a todas as amostras que, apresentando alguma peculiaridade, merecesse um estudo
mais aprofundado. Isto ocorreu aom uma das
amostras do protocolo n.o 328/65, amostra n.a
3. Tratava-se de uma amostra de caulim de
cór branca, arenoso que se apresentava, como
material terroso, solto, com alguns pontos brilhantes.
As amostras dessa ocorrência, Santo Aleixo, município de Magé, Estado doo Rio de Janeiro, em seu estado natural, bruto, não apresentavam uma boa qualificação, pois, segundo
análise química tinham no máximo 72~c de
caulinita.
A despeito disso pode-se pensar na possib°lidade de aproveitamento uma vez que o jazimento, segundo informação local, em uma das
propriedades, é de aproximadamente 250.000
ton., com uma espessura de 2 m e, dado o aparecimento de outras ocorrências, anteve-se a
possibilidade de muito maior extensão caulinífera nesta região, que tem uma localização previlegiada, pois dista menos de 100 km dos centros consumidores, Rio de Janeiro, Niterói, Pirai
e outros.
APLICABILIDADE DO CAULIM
O caulim, material tradicionalmente ligado
à indústria cerãmica, tem seu uso milenar na
cerãmica branca,
grés e porcelana; hoje o
caulim vem tendo seu campo de utilização
aumentado, com o desenvolvimento tecnológico.
que é a característica marcante da atualidade.
Assim, a matéria prima essencial nas indústrias de cimento branco, papel, borracha, plás-

tação de melhor exploração, quanto para uma
.~.
NOTA: — O presente trabalho foi apoiado em auxílio do Conselho Nacional de Pesquisas.

(1)

Grupo de Geologia Econõmica,

(2)

D.G.M. —D.N.P. M. —Instituto de Geociéncias.
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ticos, revestimentos, tintas, catalizador para
cracking de petróleo, sendo usado ainda em
tratamento de couros (peles finas), condutor
de inseticida, sabões, abrasivos finos, cosméticos e produtos farmacêuticos.
Agora convém definir e acentuar que aplicabilidade tão diversificada está naturalmente
ligada a diferentes aspectos do caulim, o que
define sua especificidade. Daf a necessidade
de diferentes ensaios, entre os quais destaca-se
Análise Termo Diferencial, Difração de Raios
X, Análise Química.
Entre os aspectos mais nobres, e exigíveis
em determinados usos, está o da morfologia. A
técnica fundamental nos estudos de morfologia
de material tão fino, é a Microscopia Eletrônica, indispensáveis nas etapas de estudo de
aplicabilidade.
ANALISE QUINIICA
A análise química realizada em condições
precárias (1965), isto é, sem a preocupação de
identificar os constituintes mineralógicos, não
continha ainda todas as informações decorrentes da análise funcional mais completa, que ora
fazemos. Ela entretanto, indica tratar-se de
caulim acompanhado de material insolúvel em
ácido (SiOz livre e/ou Feldspato e/ou restos
de outras rochas) e desacompanhado de elementos mineraiógicos cálcicos, magnesianos e
alcalinos, solúveis em ácidos. A amostra era
de um caulim aproveitável que merecia outros
estudos .
Os resultados da análise química mostram
estar o material constituído de pouco mais de
70% de caulim industrial, como se pode ver
no quadro n.4 1:
QUADRO I
H~O (a — 110) — umºdade
P. F. (110 a900°) — perda ao fogo
R. I. —resíduos insolúveis em ácidos
A120 3 —óxido de alumínio
FeZ0 3 —óxido de ferro
Ca0 —óxido de cálcio
Mg0 —óxido de magnésio

2,2%
10,2
58,7
28,6
0,6
traços
traços

Obs.: — KTraços» corresponde a valores menores de 0,1%
ANALISE TERMO DII+ERENCIAL
Este ensaio ..foi executado no Instituto de
Geociências da U.F.R.J., onde um dos autores

1
~~

vem atuando. O aparêlho utilizado foi o Analisador Delta Term com registro automático.
O ensaio foi efetuado sôbre a fração fina
assim obtida:
A amostra bruta fõra, após
contato de 24 horas do material com água,
peneirado úmido e a fração fina, menor de 2041
mesh, nº tempo de 200 dias decantada e secada ao ar.

w

O resultado da A.T.D., constante do Diagrama n.o 1, mostra tratar-se exclusivamente
de caulinita, com acentuado picos endotérmico
a 610°C e exotérmioo a 99ü°C e, como anomalia, encontra-se, na região dos 320°C, um
indicio de inflexão endotérmica, talvez irrelevante ou podendo sugerir traços de gibbsita.
DIFRAÇAO DE RAIOS X
Este ensaio foi executado também no Instituto de Geociências da U.F.R.J. O aparêlho utilizado foi o Norelco.
O ensaio foi efetuado sôbre a fração fina
obtida conforme já descrito no parágrafo de
A.T.D.
Usamos o método de pó e fizemos preparação da amostra, tanto com orientação preferencial obtida a úmido com pressão e alizamento, quanto em preparaçâo de distribuição
errática. Nos dois casos foram obtidos resultados semelhantes (Vide Diagrama II).
Os diagramas apontam ser o material, fundamentalmente, um argilo mineral do grupo
da caulinita, com raias dispostas de forma a
classificá-lo como uma caulinita de boa cristalização, dentro da designação usada no trabalho de Silveira e Souza Santos (16).

i1

M

Observa-se, ainda, a presença de pequenas
quantidades de material acessório: Mica, Quartzo, Feldspato (?) e suspeita de traços de Pirofilita, Camadas Mistas e Gibbsita (? ).
MICROSCOPIA ELETRBNICA
O exame das argilas com o microscópio
eletrônico se impõe como recurso necessário
para o conhecimento da sua morfologia, isto
porque o tamanho das partfculas situa-se em
geral próximo ou abaixo do limite de resolução
do microscópio ótico.
Já em 1954 Davis et al (8), publicaram
trabalho clássico de referência sistematizando
os aspectos apresentados por vários argilo-minerais. O mesmo objetivo caracteriza o atlas
de Beutelspacher e Van Der Marel (7).

•

R. D. MACHADO, Z. S. CAILLAUX - - Contribuição à Morfologia do Caul?m

w

~

--

Ú

243

244

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA

As informações diretas fornecidas pelo microscópio eletrônico são, de certo modo, mais
restritas do que as obtidas com o microscópio
ótico para minerais de maiores dimensões
Neste caso, além da forma, são determinados
o índice de refração, a birrefringëncia, o dicroismo etc. Novos dados podem ser obtidos,
usando-se o recurso da difração de eletrons em
áreas selecionadas, mas este exame não se acha
tão generalizado quanto o estudo da imagem
das partículas ou de sua réplica, sendo mais
escassas as referências e exigindo o desenvolvimento de outro setor de especialização.
Os dados da microscopia eletrõnica são,
em certos casos, decisivos, como por exemplo,
para verificar se caulins são exclusivamente
constituídos de caulinita, ou dêste argilo-mineral misturado com haloisita. Entretanto, em
outros casos, principalmente em misturas mais
complexas, ou contendo partículas mal definidas, mesmo êsses dados devem ser cuidadosamente confrontados com os resultados de outros tipos de análise, fornecendo quase sempre.
indicação indispensável para me1_hor o~mpreensão do material estudado.
Dentro desta orientação sobressaem, em
nosso meio, os trabalhos de Pérsio e Helena
Souza Santos (1, 2, e muitos outros), como
base fundamental para o conhecimento das argilas brasileiras, e de muitos problemas específicos, e os de Visconti et al (4, 5).

por dez minutos. Um pouco da suspensão foi
colhida com pipeta de ponta fina, depositandose uma gôta sôbre cada uma das quatro gradessuporte revestidas por fina película de colódio.
Depois de meia hora, o excesso de líquido foi
absorvido com papel de filtro, e a preparação
foi sêca na estufa em temperatura inferior a
60~ C. Sob o microscópio ótico fêz-se o controle da dispersão e levcu-se o material a uma
campãnula de vácuo, vaporizando-se sôbre ële
uma fina camada de carvão, para maior resistência ao feixe eletrônica.

•

Foram, então, as preparaçbes examinadas,
e obtidas eletromicrografias, com o microscópio eletrônico Philips EM-10~ do Instituto de

Pelo mesmo motivo, foi, em fins de 1969,
adicionado pelo pesquisador Jorge da Cunha, o
exame eletromicrográfico das argilas por êle
estudadas, nos seus programas de trabalho estabelecidos no Setor Argical do antigo Laboratório da Produção Mineral, e continuados
agora no Grupo de Geologia Econômica, da Divisão de Geologia e Mineralogia do D.N.P.M.
Assim, foram obtidas numerosas eletromicrografias de amostras da Baixada Fluminense,
para complementação dos resultados já obtidos
da análise química, difração de raios-X e análise térmica diferencial. Dentre aquelas, figuram várias do município de Magé, onde uma
nos alertou para curiosa diferença de aspecto
em relação ao encontrado em caulins, e que nos
pareceu interessante referir nesse trabalho.
O preparo da fração fina (< 200 mesh)
para microscopia eletrõnica seguiu bàsicamente
a técnica adotada pela Dr4 Helena Souza Santos, obedecendo aos seguintes detalhes:
Uma pequena porção do material foi submetida a cizalhamento entre lãminas de vidro
com duas gôtas de solução de amõnia a 1~Jo .
Seguiu-se diluição com água distilada e repouso

..

~

Fofo 1
Area representativa do material estudado, vendo-se
agregados de caulinita vermicular (CV), uma par•
tfcula provavelmente de mica (Dã), e uma das grandes placas transparentes irregulares de caulinita
(P) com pequenas partículas aderentes.
Aumento
6.000 X.
Foto 2
Area representativa do material estudac:o, vendo-se
um agregado de caulinita vermicular (CV), várias
placas grandes, transparentes, irregulares de caulinita vermicular (CV), várias placas grandes,
transparentes, irregulares de caulinita (P) com pequenas partículas aderentes, e outros elementos
mais densos não identificados. Aumento 6.000 X.

~
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Biofísica, da U. F. R.J. Algum tempo depois,
para confirmação, repetiu-se a preparação a
partir da amostra original, sendo feitos novo
exame e micrografias, com , o microscópio eletrõnico EM6-B da A. E. I. recentemente instalado naquele Instituto. Em ambos os casos
operou-se por transmissão sob 80 KV.
As micrografias de aumento relativamente
pequeno, 7.500 X (ns. 1 e 2) registram os aspectos observados em exame extensivo das preparaç8es, notando-se:
1. Aglomerações vermiculares de caulinita semelhante ãs apresentadas e comentadas
no trabalho de Visconti et al (5). Estas formas
são bastante freqüentes no material examinado
e' acham-se representadas nas micrografias 1
e 2 (CV), medindo 3 micra ou mais.
2. Placas medianamente transparentes
aios eletrons, de espessura relativamente uniforme econtôrno irregular, mostrando por vezes

à
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lanhas de Mciré. Deve tratar-se de um argilomineral do grupo da mica, mais provavelmente
muscovita, ressalvando-se que a pirofilita pode
apresentar aspecto semelhante. Micrografias 1
e 4 (M).
3 Placas bastante transparentes aos eletrons, de contôrno irregular, e dimensões podendo aproximar-se de 10 micra, e retendo na
sua superfície partículas pequenas. Marcadas
<cP» em diversas micrografias. As partfculas
aderentes a estas placas filiam-se principalmente aos tipos seguintes:
a) Placas granulosas aproximadamente
planas, PG em diversas micrografias, medindo
1/2 micron ou menos.
b) Aglomerações granulosas na forma de
glóbulos parcial ou totalmente fechados, AG
em diversas micrografias, em geral com 1/4 de
micron ou menos.
c) : T'ubos com aspecto comum da haloisita, (H) em diversas micrografias.

li

i

Uma das grandés plàcas transpaYérìtes de caulinita,
,com variação de espessura, apresentando peto me~

nos trás patamares. Na parte superior, uma destas
píacas dobrada sobre si mesma, mostrando linhas
de interferéncia. Aumento 20.000 X. ,

Uma grande placa transparente (P) notando-se no
bbrdo ãngulos típicos da caulinita e enrolamento
(setas), e uma placa de mica (M) com linhas de
~[oiré e não retendo partículas pequenas na sua
superfície. Aumento ib.000 X.
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As grandes placas «P» são em geral de
espessura bastante uniforme, mas podem apresentar patamares (micrografia 3) sugerindo a
superposição de diferentes camadas. Ainda na
micrografia 3, uma destas placas dobrada sôbre
si mesma apresenta linhas de interferência que
apontam sua estrutura cristalina. Nos bordos
ou nos espessamentos, notam-se, por vezes, arestas e ângulos que lembram os das placas de
caulinita (micrografias nos 4 e 5, setas). As
vezes ligeira tendência para enrolar nos bordos
(Micr. 2 e 4, setas).
DISCUSSÃO
Como base de apreciação do nosso problema, procuramos na literatura especializada informações sôbre formas pouco usuais das partículas de caulinita.
Especialmente interessante foi o trabalho
de Silveira e Souza Santos (16) em que os
autores estudam a correlação entre a morfologia
e a estrutura cristalina definível aos Raios-X,
nos argilos-minerais da série caulinita-haloisita,
e assinalam que a caulinita de baixo grau de
cristalinidade se apresenta, na maior parte dos
casos, como placas de perfil irregular, de dimensões muito variáveis, geralmente muito menos espêssas que as da caulinita bem cristalizada eainda, que existe a possibilidade da caulinita com um grau de cristalização muito
baixo apresentar-se como placas largas muito
finas, com tendência aenrolarem-se nos bordos.
Na figura 5 do trabalho citado, eletromicrografia de uma argila plástica de Whitlock,
Tennessee, vêm-se placas referidas pelos autores
como de caulinita, de diversas dimensões, uma
alcançando dois micra, semi-transparentes aos
eletrons, na maioria com forma irregular. Notase que as mesmas têm a tendência de reter partículas menores, embora com aspectos diferentes das que mostramos no presente trabalho.
Na figura 8 do mesmo trabalho, (argila de
Grundy Co. Illinois), os autores apresentam
partículas de caulinita de grau baixo de cristalinidade, na forma de placas grandes (uma
quase atingindo quatro micra, se for uma placa
única, o que não se pode afirmar porque na
parte mais densa pode haver superposição),
com tendëncia a enrolarem-se nos bordos. Notam-se algumas áreas bem transparentes aos
eletrons.
Apesar de grandes, as placas examinadas
pelos autores citados acima, são bem menores
do que as que encontramos no caulim de Magé,
algumas das mais excedem dez micra.

Entretanto, alguns pontos de semelhança
reforçam a nossa convicção de que as placas
do caulim de Magé (P — nas micrografias)
são de caulinita. Assim a reduzida espessura
(transparência aos eletrons), a retenção de
partículas menores na sua superfície, uma
fraca tendência de enrolamento nos bordos, e a
presença de algumas arestas mais nítidas nos
bordos ou nos espessamentos formando ãngulos
que lembram os das placas bem conformadas
de caulinita.
Em trabalho de Whitehouse et al (15)
encontramos indicações de que a sedimentação
em água salgada possa conduzir à formação de
placas finas de caulinita, de contôrno irregular,
retendo na superfície placas bem menores, corte
alguns ãngulos de 1204. A placa apresentada
pelos autores na sua figura n4 3, mede no máximo um mícron, muito menor portanto, do
que as que encontramos no material estudado
no presente trabalho.
Nos difratogramas de Raios-X, além da
concentração dos minerais existentes, influi
fortemente a arrumação preferencial decorrente
Estas últimas atuam
de formas estruturais.
superlativamente nos casos em que predominam
formas que permitam acamamento superficial.
IJ ao que parece, o caso em questão, pois tanto
A.T.D., como Análise Química, como Difração
c:e Raios-?C, o~nfirmam ser caulinita o ArgiloMineral fundamental. Daí ser lícito admitir-se
que, a despeito da presença de quantidade apreciável de formas menores junto das grandes
placas de caulinita, como observado na Microscopia Eletrônica, o efeito predominante de acabamento dessas placas gigantes pode responder
pelo resultado do IYifratograma de Raios-X, de
caulinita bem estruturada.
O curioso fato da adesão das pequenas
partículas às grandes placas de caulinita sugere
a presença, na superfície destas, de pontos ativos. Tais pontos, resultantes provavelmente de
falhas na superfície do mineral, foram assinalados por Beutelspacher e Van Der Marel (7)
que apresentam, justamente, como exemplo,
uma placa de caulinita contendo pontos em sua
superfície onde se depositam preferencialmente
partículas de hidróxido de ferro. Apontam
aqueles autores que, nesses pontos, deve haver
um acúmulo de cargas elétricas, responsáveis
pela precipitação e retenção observadas.
No caso que estudamos é, portanto, bem
possível que ocorra o mesmo fenômeno, isto é,
existam, na superfície das placas de caulinita:
pontos ativos, com cargas elétricas capazes de

v
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produzir a adesão das pequenas partículas,
sempre presentes nas micrografias.
Ao ver o presente trabalno, o Professor
Persio de Souza Santos achou que as partículas por nós referidas como aglomerações
granulosas, podem ser identificadas como haloisita, em diferente forma de apresentação.
Sugeriu ainda que, em desenvolvimento posterior desta pesquisa, se for afastada a hipótese
da deposição das partículas de haloisita no correr da preparação do espécimen, se ficar comprovado que as mesmas se formam «in situ»,
tal fato poderá contribuir para o estudo da g@nese da haloisita.
CONCLUSAO
A despeito da presença, de formas menores numa caulinita revelada pelos Raios-X somo

à
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bem estruturada, o fato apontado no presente
trabalho de um preferencial acamamento em
superffcie, bem como a formação dominante em
largas placas de caulinita, evidenciado na Microscopia Eletrõnica, justificam o interêsse do
estudo tecnológico désse material em que se
possa utilizar especificamente esta propriedade
como p. ex. uma capacidade de maior cobertura.
Dos dados acima, concluímos quanto à necessidade de verificar a potencialidade da ocorréncia, sua possível extensão nas áreas próximas, bem como a necessidade ainda de uma
amostragem representativa de molde a permitir um estudo classificatório para um melhor
aproveitamento dessa matéria prima, uma pesquisa mais completa conjugada à Geologia reg'_onal, que venha explicar satisfatoriamente a
formação dessa estranha morfologia.

s

L'ma grande placa transparente mostrando no borde
e num espessamento iingulos típicos de caulinita
(setas). Dentre as pequenas partículas aderentes
notam-se aglomerações granulosas arredondadas
(AG), placas granulosas (PG) e tubos de haloisita
(H). Aumento 20.000 X.

UYna grande placa transparente ocupa a área da
micrografia. Retidos na superfície são abundantes
as aglomerações granulosas arredondadas (AG) e
os tubos de haloisita (H), vendo-se também placas
granulosas (PG). Algumas placas lisas lembram as
formas usuais da caulinita. Aumento 34.000 X.
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QUATRO TIPOS DE ARGILAS DOMINAM A
BAIXADA FLUMINENSE
Por
JORGE DA CUNHA (1)

..

.,

A B S T R A C.T

II —ABAIXADA FLUMINENSE

The work motivation is presented and the limitation of the sampled area on Baixada Fluminense.
VPe made a brief description of the work. Four
qualities of the material clay are defined in the
work, with suggests the good quality of some materials and the necessity of doing studies to estimate
the sampled section.

E assim chamada a região que, nos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara, fica na
entre a Serra do Mar e o Oceâno
planura
Atlãntico. Ela ocupa cérea de 10.000 Km¿ e
nela tombam diretamente, as águas próprias
trazidas pelas chuvas e as águas que provém
do alto ou das encostas da Serra do Mar.

I — INTRODUÇAO

Esta região, segundo relatam os geólogos,
é de terreno quaternário, algum terciário e
pontas efusivas ou morrotes gnaissieos. E de
assinalar que deve ter sido muito grande a influéncia da água do mar na região, pois, em
tempos pretéritos as águas salgadas, lambiam
os contrafortes da Serra ou os espigões rochosos ali surgentes.

Em 1964 com o apóio e estímulo do então
Diretor da extinta Divisão Laboratório da Produção Mineral, Dr. Osvaldo Erichsen de Oliveira, organizamos com a cooperação dos colegas Zina de Souza Caillaux e Helena Falcão,
o Setor Argical (argilas e calcários) da mencionada Divisão que era uma das partes componentes do D. N.P. M. .
,.

A idéia guia para essa criação era propiciar maior profundidade ao estudo destas matérias primas minerais, ao mesmo tempo que
aos químicos e geólogos a se dedicarem, com
maior afinco, a conhecer e definir a qualificação dos materiais,

permitindo seu melhor

aproveitamento industrial.
~

A partir de 1965, com a participação de
estagiários estudantes, foi dado início a amostragem sistemática
necem amostras

que, judiciosamente, forautenticas e representativas

para o estudo.

~

Como já existia na cidade de São Paulo,
naquela ocasião, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, uma sistemática em definição, satisfatória para o estudo de argilas, para lá foi
deslocado um dos colegas, afim de estagiar,
quanto à parte
que
não era efetuada no
D. N.P.M., enquanto que no Rio de Janeiro
estudávamos novos caminhos de ensaios.

Os municípios do Estado do Rio de Janeiro, compreendidos na região, além de pequenos trechos do Estado da Guanabara, são os
de Itaguaí, Nova Iguaçú, Nilópolis, São João
de Merití, Caxias, Magé, Itaboraí, ,Cachoeira de
Macacú, São Gonçalo, Niterói, Rio Bonito, Maricá, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Saquarema, São Pedro d'Aldeia, Cabo Frio, Macaé,
Campos e São João da Barra.
A característica geográfica da Baixada Fluminense pode ser assinada por certos aspectos.
a saber: terrenos planos, com morrotes (meia
laranja, alguns) de rocha decomposta, algumas
pontas de rocha viva ou em fases de transição,
cursos de águas lentas ou mesmo cursos diva,aantes, em curvas formando séries de S e vegetaçâo rasteira, no dominante. Destaca-se o
encontro de material arenoso, logo em pequena
mais), às
profundidade (2 metros ou pouco
vézes séco, às vézes húmido.

(1) Grupo de Geol, Económica DGM/DNPM.
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QI — GOMO FOI REALIZADO O ESTUDO
A partir de 1965 demos inicio, pessoalmente, àamostragem, junto às olarias e cerâmicás,
nos municípios próximos da Guanabara.
Demos preferéncia a amostragem preliminar da matéria prima em uso pois, segundo
nos fôra revelado, em leituras ou rápidas visitas, ainda era precária a maior parte do parque Fabril ceramista que ali existia; com a
amostragem, pretendíamos, também, ter contato oom as instalações.
Foram efetuados os seguintes ensaios e estudos no Setor especializado do D.N.P.M.:
granulometria sumária (peneiras nOe 50, 100 e
200, em meio aquoso), escala Tyler, desidratação e rehidratação, análise térmica gravimétrica e análise térmica diferencial, ensaio c/cotempo de sedimentação do
rante orgânioo,
«fino», identificação ligeira dos acessórios retidos na fração «grossa» e análise química em
algus casos, isto é, nas amostras que nos pareceram mais significativas. Em certos casos
foi feita a determinação do ponto de amolecimento obtido no Fusiômetro Leitz em gentileza
do Prof. Rafael Cresta de Barros, da Escola de
Química da U. F.R.J., difração aos Raios-X,
e, ainda em marcha, microsoopia eletrônica,
eom cooperação com o Instituto de Bio Física,
da U.F.R.J..
IV —QUATRO TIPOS, JA IDENTIFICADOS,
DOMINAM A BAIXADA FLUMINENSE
Os municípios por nós amostrados foram:
São João de Merití, Nova Iguaçú, Caxias,
T4agé, Itaboraí, São Gonçalo, Rio Bonito, Maricá, ;3aquarema, São Pedro d'Aldeis, Cabo
1~ rio, Macaé e Campos. Bstes municípios nos
fornecera, cêrca de 350 amostras.
Os resultados dos estudos apontaram quatro tipos de argila quanto ao provável uso industrial, isto é, matéria prima 1 —argila oomum, de morrote, vermelha, de origem local e
pràticamente despida de plasticidade; 2 — argila clara ou escura, com espessura de hum metro ou dois, em terreno plano e portador de
razoável plasticidade; 3 —argila clara ou um
pouco escura, com espessura de hum metro, até
hum metro e meio, com muito boa plasticidade
e salpicada de montmorilonita; 4 —argila clara, com espessura de hum metro a hum metro
e meio, com plasticidade boa em algumas e
mediocre em outras, mas com relativa refratariedade.

Além desses quatro tipos de «argila», em
grande quantidade, deve se referir que na região
também aparece algum «caulim» e abudante
asaibro».
O tipo 1 podem~as encontrar em tôda Baixada Fluminense; o tipo 2 nos municípios de
São João do Merití, Nova Iguaçú, Caxias, Parque de Magé; o tipo 3 nos municípios de São
Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito e Maricá, sendo
mais acentuado em Itaboraí; o tipo 4 aparece
preferencialmente no município de Campos.
Os municípios de Saquarema, São Pedro
d'Aldeis, Cabo Frio e Macaé, naquilo que pudemos amostrar, e que foi muito pouco, parecem mais ligados a argilas do segundo tipo.
V — DISCUSSAO
Os quatro tipos aqui apontados são todos
de argilas de base caulinítica, que se diversificam pela qualidade ou quantidade dos elementos acompanhantes.
O tipo 1 (argila «comum», vermelha) se
acompanha de óxido de ferro e resto de rochas.
O tipo 2, argila cinzenta ou escura, se
acompanha de matéria orgânica e argila de
velocidade de sedimentação lenta.
O tipo 3, também com alguma matéria orgânica, tem dispersão de argilo mineral do grupo
da montmorilonita, a côr émais clara e a velocidade de sedimentação mais lenta.
O tipo 4, é acompanha da gibbsita e semelhantes.
Convém destacar a presença de matéria
orgânica em quase tôdas elas, desde as claras
acizentadas ou as clara-cremes ou as acastanhadas, até argilas escuras, tirantes a negro.
Também convém destacar que o tipo 4, parece que dominante em Campos, ainda pode ser
encontrado no município de Caxias.
Temos impressão que a diversificação destas
argilas, principalmente os tipos 2, 3 e 4, corre
por conta de rochas básicas intrometidas na
Serra do Mar circundante ou nos blocos repontantes na própria Baixada, como se vé nos
municípios de Nova Iguaçú e Maricá.
VI — CONCLUSãO
A Baixada Fluminense apresenta tipos
muito bons de material argiloso, junto a centros
Argila
ronsumidores de grande capacidade.
plásticas são muito abundantes em quase tõda
faixada; argilas de baixa e média refratariedade aparecem no município de Campos.
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E necessária uma estimativa

em

alguns

trechos, delimitação da área de melhor material,
de modo que o aproveitamento seja racional e
rápido, antes que o avanço habitacional faça
a ocupação dos trechos melhores que, a nosso
A

ver, devem ser aproveitados antes da ocupação.
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Colaboraram na execução de ensaios e análises déste estudo, os colegas Zina Caillaux,
Nelson Chinem, Sérgio Alevato, Aurinda de
Jesus Moraes e Helena Falcão.
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Além disso, uma pesquisa bem orientada
poderá, ainda, revelar outros tipos de argilas
nobres.

REFER~NCIAS BIBLIOGRAFICAS

:

e

251

CUNHA, J. da, e ADAMIS, V. B. (1968) —Alguns
dados sõbre CerAmica

Vermelha na Bai:cada

Fluminense — in "Ceramica", n.os 54, 55, 56.

GEOCRONOLOGIA DAS ROCHAS ALCALINAS
DE SANTO ANT~ÔNI~O DA BARRA, G0.
Por
YOCITERU HASUI cl>, ROBERT CARTNER-DYER (21 e
WOLDEMAR IWANUCH csl

ABSTRACT
Several alkaline rocks bcurrences have been recognized in the Southwest of Goiás State during
the last two years. The Sto. AntBnio da Barra volcanic occurrence has been dated by K-Ar method
and an age of 85 ± g m.y. was obtained. Lower
discordant ages of 60 and 30-40 m.y. are explained
by weathering and devitrification of glass in the
analiaed samples,
~

Similar ages are known for volcanic and intrusive
alkalic rocks from Western Minas Gerais State. It
seems that the alkalic magmatism is related to the
reactivation of N-NE margin of Paraná Basin
during Upper Cretaceous (Mesozoic Reactivation of
Brazilian Platform).
The volcanoclastic rocks, related to the alkalic
volcanism in SW Goiás, are named Verdinho Facies and the AA, think that it can be correlated
to the Uberaba (Bauru Formation) and Capacete
Faciea (Mata da Corda Formation) of western Minas Gerais State.

•

INTRODUçAO
Várias ocorréncias de rochas vulcãnicas e
intrusivas de natureza alcalina tém sido reconhecidas nos últimos anos no sudoeste do Estado de Goiás (Glaser et al., 1970; Glaser et
al., 1970; Guimarães et al., 1971; Bez et al.,
1971; Lessa et al., 1971; Dyer, 1971).
Nesta nota, apresentamos os resultadas de
estudo geocronológico pelo método do potássio-argónio da ocorréncia de Santo Antônio da
Barra .
Agradecemos ao Prof. Koji Kawashita e ao
Sr. Cláudio Comerlatti, ambos do Centro de
Pesquisas Geocronológicas da Universidade de
São Paulo, pelo auxilio nas análises de potássio
e de argónio.

António da Barra definem uma faixa orientada em direção aproximada N40W em que a
última citada ocupa posição meridional. O
magmatismo é relacionado com a tectõnica de
borda da Bacia do Paraná, durante a Reativação Mesozóica da Plataforma Brasileira.
A Figura 1 mostra a localização da ocorréncia de Santo António da Barra e a geologia
local, bem como uma secção geológica. Dyer
(1971) caracterizou a coluna geológica a seguir
resumida.
Basaltos constituem a unidade mais antiga
da área. Fazem parte da Formação Serra Geral do Grupo São Bento, que se extende desde
esta região até o Uruguai na Bacia do Paraná.
Os basaltos foram datados por Amaral et al.
(1966) , como de idade Jurássica Superior a
Cretácea Inferior.
As rochas vulcãnicas alcalinas aparecem
sobrepostas aos basaltos. Tratam-se de alcali-basaltos, tendo sido descritos térmos como analcimito, analcita-basalto eanalcita-basanito. Cobrem elas área da ordem de 300 kmz e a espessura máxima é de poucas dezenas de metros.
Cobrindo parcialmente as rochas vulcãnicas ocorre um pacote de rochas vulcanoclásticas.
São conglomerados vulcãnioos com matriz argilo-arenosa esverdeada e cimento calcítico. Os
seixos são milimétricos a decimétricos e podem
ter natureza variadas: rochas básicas, básico-alcalinas, arenito Botucatu cozido, límburgitos,
fonolitos, tefritos e outros. Os seixos ora aparecem em profusão, ora esparsos e os congloInstituto de Geoci@ncias e Astronomia da Universidade de São Paulo.
(2) Companhia Meridional de Mineração.
(3) Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas,
junto ao Centro de Pesquisas Geocronológicas
da Universidade de São Paulo.

(1)
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As ocorréncias de Santa Fé, Iporá, Amorinópolis, Paraúna, Fazenda Emendada e Santo
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Idade K-Ar

merados podem passar a arenito nas áreas mais
afastadas das básico-alcalinas. A espessura
máxima é de algumas dezenas de metros.
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Coberturas detrítico-lateríticas, com alguns
u~etrus dp espessura, capeiam localmente os
Aluviões modernos assoarenitos cretácicos.
ciam-se ã drenagem atual, com espessuras de
até mais de uma dezena de metros na planície
do Rio Verde. Essas capas cenozóicas não
estão representadas no mapa geológico da Figura 1.
O pacote sedimentar-vulcãnico foi dissecado pelos rios até atingir os basaltos. As unidades superiores estão presentes nos divisores,
aparecendo no mapa geológico com contornos
irregulares. Nesses divisores, oyserva-se a estrutura tabular das encostas e os tôpos aplainados (chapadões). Os desníveis na região são
da ordem de uma centena de metros.
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Nas partes mais elevadas dos divisores,
aparece um pacote de rochas sedimentares recobrindo ou as vulcanoclásticas, onde estas
comparecem, ou a Formação Serra Geral. Arenitos são os têrmos dominantes, mas localmente se reconhece um conglomerado calcífero
em posição basal, o qual parece ser correlacicnável com a Fácies Ponte Alta existente no
Triãngulo Mineiro (Barbosa et al., 1970). Essas
rochas fazem parte da seqüência da Formação
Bauru, de idade Cretácea Superior. A espessura máxima da formação no local é também
de algumas dezenas de metros.
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Visando datar o evento alcalino, foram
coletadas quatro amostras do corpo vulcãni~o
e três seixos dos conglomerados vulcanoclásticos. Os pontos de amostragem estão assinalados no mapa geológico da Figura i. A ci`Zscrição petrográfica sucinta dos exemplares consta
do Apêndice 1.
As análises radiométricas foram efetuadas
pelo método K-Ar, conforme técnicas descritas
em vários trabalhos, v. g., Amaral et al. (19fifi),
utilizadas no Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo. Os resultados obtidos constam da Tabela 1.

~

v

DISCORDÃI~'CIA DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos, conforme se vê na
Tabela 1, são discordantes. Tal fato poderia
encontrar explicação: 1 —nas técnicas analíticas, 2 — na geologia da área, 3 — na qualidade das amostras.

r
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FIGURA
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MAPA GEOLÓGICO PRELIMINAR
E DE PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS ANALISADAS
~ 2187
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As técnicas analíticas adotadas no C.P.G.U.S.P., bem como sua reprodutibilidade, precisão evalidade dos resultados que se obtém,
foram objeto de teste e discussão por Amaral
et al. (1966) e Amaral et al. (1967). A discordância observada não pode ser atribuída às
técnicas analíticas, já que foram elas mantidas.
Quanto à geologia, os estudos ainda estão
em nível de reconhecimento. Não são conhec'_dos os condutos vulcânicos; os tipos petrográficos e sua distribuição não estão caracterizados; alguns tipos alcalinos foram encontrados sob a forma de seixos nos conglomerados
vulcanoclásticos, mas não foram ainda localizadas as fontes. Apesar de tais problemas, a
história geológica do distrito não parece ter
Gido tão complexa a ponto de responder pela
discordância obtida nas idades K-Ar.
~ mais provável que resida na qualidade
das amostras a explicação para a dicordância.
Um exame das amostras denuncia como possíveis fatores a influir nas idades K-Ar: ligeira
alteração intempérica, serpentinização de olivinas incipiente e existëncia de vidro devitrificado. Na tabela 2 estão indicadas as incidëncias dësses fenómenos nas diversas amostras.

I

Alteração
intempérica
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Observa-se que:

SIGNIFICADO DOS RESULTADAS
A idade obtida para o vulcanismo alcalino
de Santo Antonio da Barra coincide comado
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2187
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Nos grupos 2 e 3 parece que a alteraçâo
intempérica e a transformação de vidros alteram as idades K-Ar profundamente. Não é
possível ainda com os dados disponíveis expressar quantitativamente essa relação, mas podese ver que as idades K-Ar podem ser reduzidas
a menos de 1/3 de valores máximos. E difícil
inferir a influéncia da serpentinização inicial,
mas não deve ser de monta por se tratar de
processo penecontemporãneo à cristalização.
Em conclusão, podemos dizer que a idade
do vulcanismo é de 85 3- 8 m . a .

~

i

3 — Duas idades muito baixas relacionam-se com amostras contendo vidro devitrificado. Uma delas contém olivinas serpentinizadas.
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Analcita-basanito
Fonolito
Fonolito
Analcita-basanito
Analcitito
Analcitito
Analcitito

2 —Duas idades em tórno de 60 m.a.
correspondem a amostras incipientemente alteradas pelo intemperismo. Uma das amostras
apresenta início de serpentinização de olivinas.
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1 —Três idades consistentes de 80-90 m.a.
foram obtidas em dois fonolitos e em um analcita-basanito, ëste último exibindo ligeira serpentinização de olivinas.

Y. HASUI, R. CARTNER-DYER e W. IWANUCH — Geocronologia das Rochas...
magmatismo do oeste de Minas Gerais (Poços
de Caldas, Tapira, .4raxá, Salitre, Serra Negra,
Patos de Minas) e de Catalão (GO), conforme
os resultados apresentados par Amaral et al.
(1967) e Hasui e Cordani (1968). Também
coincide com a cifra obtida em amostra da
região de Iporá, citada por Hasui e Penalva
(1970). Parece, então, que era ativo otectonismo da borda NE-N da Bacia do Faraná no
Cretáceo Superior.

~

Ao magmatismo alcalino relaciona-se a
constituição da Fácies Uberaba (da Formação
Bauru) e da Fácies Capacete (da Formação
Mata da Corda) no oeste de Minas Gerais (Ladeira et al., 1971). A unidade vulcancelástica
sobreposta ãs vulcã,nicas de Santo António da
Bana é correlacionável com aquelas fácies.
Glaser et al. (1971) citam a Formação
Iporá, como constituída pelas intrusivas, vulcânicas e vulcanoclásticas dispersas pela região

25?

de Rio Verde a Santa Fé. As rochas vulcanoclásticas podem ser consideradas como uma fácies aque propomos o nome de Fácies Verdinho, lembrando o rio que atravessa a ocorréncia de Santo Aritõnio da Barra.
CONCLUSbES
1 — A idade da ocorréncia alcalina de
Santo AntSnio da Barra obtida pelo método do
K-Ar é de 85 ± 8 m. a.
2 —Essa idade mostra que, durante a
Reativação Mesozóica da Plataforma Brasileira.
s borda N-NE da Bacia do Faraná foi bastante ativa no Cretáceo Superior.
Verdínho
3 —Propõe-se o nome 1
para as rochas vulcanoclásticas relacionadas
com o magmatismo alcalino na região de Rio
Verde-Santa Fé, no Estado de Goiás. Essa fácies é correlacionável com as fácies Uberaba e
Capacete do oeste de Minas Gerais.
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APENDICN3
GPK-2186 — Anãlcima-basanito escuro, holocristalino, ne textura porfirítico, com fenocristais de
augita titanífera anédrieos e zonados, olivina par'
cialmente serpentinizada, analcita, magnetite e biotita, em massa afanítica constituída de plagioclásio em ripas suborientadas, magnetite, piroxênio,
analcita, biotita e serpentina. Os fenocristais têm
tamanhos variados, mas não ultrapassam 1 mm.
Coletor — R. C. Dyer.
GPK-2187 — Analcima-basanito escuro, holocristalino, porfirítico, com fenocristais de olivina parcialmente serpentinizada, piroxênio, plagioclásio,
analcita, biotita e magnetite, em massa afanítica de
plagioclásio, analcita, piroxênio, magnetite, biotita
e serpentina. Amígdalas estão preenchidas por zeólitas ecarbonatos. Os fenocristais e amígdalas têm
dimensões variadas, mas inferiores a 112 mm, Observa-se incipiente alteração intempérica.
Coletor — R. C. Dyer.
SPK-2220 — Fonolito cinza-escuro, holocristalino,
com textura porfiríticá tinguaitica, com fenocristáis
de anortoclásio, anfibólio sódico, magnetite, titapita, egirina-augita, nefelina e sodalita, imersos em
massa afanítica finíssima de egirina, feldspatos,
teldspatóide e apetite. Os fenocristais têm tamaphos variados: o anortoclásio chega a ter 0,5x10 mm;
os demais não ultrapassam 0,5 mm. A matriz perfaz 80% da rocha.
Coletor — R, C. Dyer.
GPK-2223 — Analcitito preto, ..holocristalino, porfirftico, com ,fenocristais de augita em massa_ funda-

T
mental afanítica de augita, analcita, magnetite e
perovskita. Amígdalas estão .preenchidas por zeólitas. Os fenocristais e as amígdalas estão preenchidas por zeólitas. Os fenocristais e as amígdalas
ocorrem esparsamente, com tamanhos inferiores a
2 mm. A matriz perfaz 80% da rocha.
Coletor — R, C. Dyer.

~

SPK-2224 — Fonolito cinza escuro, holocristalino,
porfirítico, com fenecristais de anortoclásio, anfibólio sbdico e titànïta, em matriz áfanítica "de egirina, feldspatos, feldspatóides, magnetite e apatita. Os fenocristais têm tamanhos variados, sempre
menores que 1x6 mm. A matriz perfaz 85% da
rocha.
Coletor — R, C. Dyer.
SPK-2228 — Analcitito preto, hemi-hialino, porfirítico, com fenocristais de analcita, augita, magnetite, em massa afanítica com analcita, augita,
mgnetita, rara apetite e matéria vítrea, Amígdalas
preenchidas de zeblita e calcita estão presentes.
1!`enocristais e amígdalas são menores que 2 mm.
A massa fundamental perfaz 70% da rocha.
Coletor — R, C. Dyer.
,SPK-2229 —Analcitito preto, hemi-hialino, porfirítico, com feno-cristais de titanaugita, olivina bastante serpentinizada, analcita e magnetite, em
massa afanítica com analcita, magnetite, piroxênio
e vidro, Amígdalas estão preenchidas por zeólitas.
Os fenocristais e as amígdalas têm tamanhos variados, sempre menores que 4 mm.
Coletor — R. C. I)yer.
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LA EFUSIVIDAD DEL MESOZOICO ARGENTINO
Y SU RELACION CON AREAS SUDAMERICANAS
Por
RAFAEL R. GONZãLEZ Y ALEJANDRO J. TOSELLI
(Instituto Miguel Lillo — S. Miguel de Tucumán )

A

A B S T R A CT
This paper describes the analysis made in
several areas of the central-western Argentine
territory, where effusive basic rocks outcrop. Their
stratigraphical position and the respective radiometric dating, permit the determination of some
correlations with other regions of the country and
also with Brazil and Uruguay.

resulta posible seiialar con critério objetivo su
posición geocronológica.
De esta manera se consigne sistematizar la
existencia de ciclos magmáticos que determinan limites de províncias volcánicas con características propias y edades definidas.
LOCALIDADES OBJETO DE ESTÚDIO

I N T R O D U CCI õ N
Sierra de Maz (provincia de La Rioja)

~

.,

E1 conocimiento sobre la presença de rocas
efusivas especialmente básicas en Argentina, y
en países limftrofes data de varios lustros.
Obvio resulta reservar históricamente las variabilidades que en su posición estratigráfica le
asignaron los diversos autores que las estudiaron, ya que ello insumiría demasiado espacio.
No obstante, es justo destacar tas más recientes
especulaciones que permitieron, tanto en base
a más afinadas relaciones estratigráficas como
a la incorporación de nuevos métodos de
investigación, dilucidar problemas aparentemente insolubles originando nuevas facetas de
insospechadas características.
Se trata en este trabajo, con datos ya conocidos y otros hasta el momento inéditos, dar
un panorama, algo esquemático por cierto, que
permitirá en sucesivas investigaciones ampliatorias abrir nuevas perspectivas al conocimiento
más preciso de la sucesión de ciclos magmáticos que operaron en extensas áreas del país
y que evidentemente tienen importantes conexiones oon tas de países limítrofes.
La tentativa manifestada en tos párrafos
anteriores se concentra en algunos sectores
típicos de la geologia clásica del país, en tas
que merced a tas relaciones de campo, a su
ubicación en diversas regiones morfcestructurales, alas características petrográficas de tos
cuerpos estudiados, como así a exámenes y veríficaciones de edad por métodos radimétricos,

Los afloramientos de rocas basálticas se
ubican en el extremo sur de la sierra de Maz,
provincia de La Rioja, a unos 30 Km al sudoeste de la localidad de Villa Unión, sobre la
ruta nacional nV 40.
Rasgos geológicos generates. El área del
cerro Guandacolcerro Bola es ejemplo de bolsones aislados de sedimentitas pagancianas dentro del ámbito de tas Sierras Pampeanas. De
acuerdo a Teruggi (Teruggi et al., 1967), Andreis (1969), la sucesión estratigráfica local
estaria compuesta por un basamento precámbricasill sobre el que yacen en discordancia
angular sedimentitas carbónicas de tas formaciones Guandacol y Tupe. A ellas se le superponen sedimentos pérmicos (Formación Patquía) sobre tos que se apoyan discordantemente
basaitos olivínicos com base del Paganzo IIl
(Formación Talampaya del Triásioo inferior.
Vide Anareis, op. cit.).
Según Cuerda (1965) en el sector de la
quebrada del Tupe, la Formación Patquía
(equivalente a la Formación La Colina de
Azcuy y Morelli ,1970), tiene delimitada su
base por un filón capa de basalto de 4-6 me-

(1) Con respecto a esta asignación, tos autores
piensan que es más correcto considerado eopaleozoico (Aceilolaza et. al., 1971).
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tros de espesor que disminuye
en potencia
bacia el sector de La Cortadera. Al sur de
Las Blanquitas, el filón capa de basalto alcanza un espesor de 90 m y presenta localmente
amígdalas de calcita e inclusiones de grandes
lajas areniscosas de limites imprecisos determinados por la acción térmica del basalto.
Del total de la coumna estratigráfica
(1700 m) el basalto ocupa suseccción más alta.
Su emplazamiento no guarda una posición preferencial dentro de la secuenca patquiense, pues
indistintamente se situá tanto en la base como
en los niveles medios e incluso cortan oblicuamente en forma de diques a las formaciones
Guandacol y Tupe, como puede observarse
frente a Guandacol.
Es posible considerar a todos los cuerpos
básicos como correspondientes a un mismo
cliclo, en el que también se incluirían los del
cerro Bola y los filones capas alojados en las
areniscas triásicas del campo de Ischigualasto.
Antecedentes. Las intrusivas-efusivas de
caráter básico asociadas a sedimentitas pagancianas recibieron distintas denominaciones
según los autores que las trataron; así, Bodenbender (1896, 1907, 1911), De la Mota
(1946), Hausen (1921), Windhausen (1931),
de Alba (1954) los definieron indistintamente
Domo porfiritas augíticas, meláfiros, espilitas y
diabasas; Cuerda (1965) simplemente las designa como basaltos. Andreis (1969) considera
que las rocas ígneas «son basaltos olivínicos,
más estrictamente basaltos alcalinos poco subsaturados por la presencia de analcimav. Determina que los caracteres de contacto son los
oorrespondientes a coladas y los asigma al
Triásico.
Perfil. Se trata de tres cuerpos esencialmente concodantes instruidos en los sedimentos
del Triásico inferior (Formación Talampaya),
Andreis (op. cit.),
como lo demuestran las
características de los contactos térmicos tanto
en la base como en el techo.
Petrografía. La capa basal, mencionada
por Andreis (1969) presenta grau similitud
con la media y superior estudiada por los
autores, tanto por la presencia de plagioclasa,
olivina y analcima como por los minerales
accesorios y secundarios; la única excepción
seria la presencia en ésta de piroxeno, no
observado en las restantes.
El cuerpo de posición intermedia ofrece
textura ortofírica a granular y tipos transicionales. La asociación mineralógica es uniforme
y está representada por plagioclasa labradorítica dominante, olivina magnésia alterada casi

totalmente en clorita, iddinísita y magnetite,
acompaíiados de analcima, apatita y rutilo.
La plagioclasa que es labradorita (An60) es
generalmente anedral, con hábito groseramente
tabular y bordes irregulares, casi en mosaico;
generalmente están tonadas y su maclado polisintético es poco notable, apareciendo Domo
inclusiones prismas y cristales aciculares de
apatita y rutilo. Han cristalizado en una generación única.
La olivina, probablemente magnésica, sólo
persiste como sendo morfos de magnetite, clorita e iddingsita; la clorita forma anillos o
coronas de reacción. Los granos son de generación única y a veces con caráter glomerocristalino. La analcima aparece isótropa e
incolora en los espacios intersticiales de la pasta
y como microfenocristales euhedrales; es típica
la presencia de las dos series de líneas de clivaje y su débil birrefringencia. A menudo está
asociada con clorita e iddingsita de la alteración de las olivinas.
El manto basáltico superior tiene caracteres mineralógico-texturales similares al descripto. La plagioclasa es algo más ácida, anformas cristalográficas
con
desina (An43),
mejor definidas, aon maclado más límpido. La
olivina forma microfenocristales con distintos
grados de alteración, aunque siempre anhedrales. La analcima es algo más abundante. Por
lo demás, componentes accesorios y secundarios,
es similar.
En conjunto, las lavas e intrusivas constibasáltica
tuyen tipicamente una asociación
olivínica alcalina.
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Edad. Se analizó una sola muestra (roca
total), la que arrojó una edad de 193 ± 4 m.a.,
es decir tríásica.

Cerro Morado
de La Rioja)

y

Cerro Negro

(província

Las localidades seíialadas con los nombres
del epígrafe se encuentran muy próximas al
limite de la província de La Rioja con la de
San Juan, muy próximas a la ruía que une
los poblados de Patquía con Villa Unión. El
cerro Morado constituye una elevación mesetiforme que remata con la vulcanite objeto de
estudio; afloramientos similares se encuentran
saltuariamente en la planície circundante.
Rasgos geológicos generales. La zona se
caracteriza por extensos afloramientos sedimentarios de pelitas, areniscas y conglomerados de edad triásica (inferior, media y supe-
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rior) en los que se alojan coladas
basálticos de hasta 15 m de espesor.

y

diques

Antecedentes.
Varios fueron los autores
que trabajaron en esta área durante las últimas
décadas. Heim (1949) describe el basalto de
cerro Morado y lo ubica concordantemente sobre
la Formación Los Rastros (Triásicos medio);
Bonaparte (1966) considera la Formación Los
Colorados, infrayacente al basalto, como de
edad triásica superior en base al estudio de
vertebrados fósiles, mientras Stipanicic (1967)
refiere este manto basáltico al Eo-mesocretácico y lo relaciona con los de las Sierras Pampeanas. El perfil generalizado, obrante en el
trabajo de Bonaparte et al. (1967) muestra la
presencia de coladas basálticas en las formaciones Los Rastros, ~schigualasto y Los Colorados, atribuyéndole a todas una edad cretácica.
Perfil. Los cuerpos basáltìcos son generalmente concordantes con los bancos triásicos
y su posición relativa ha sido senalada en los
párrafos precedentes. Bonaparte (oom. verbal),
no ha observado que los mantos basálticos Sean
cubiertos por la Formación Los Colorados de
definida edad triásica superior
(Bonaparte,
1966; Stipanicic y Bonetti, 1969) .
Petrografía. En el afloramienta de cerro
Morado se observa a simple vista una seriación
de color entre los basaltos del techo y la base;
los primeros son verdes grisáceos, mientras
que los inferiores son negros y con mayor desarrollo de sus fenocristales de plagioclase.
El basalto olivínico negro del cerro Morado
ha sido descripto por Kull (in Heim, 1949) y
corresponde a la base de la vulcanite. Los caracteres dados son los correspondientes a Kuna
roca en la que se destacan fenocristales de
hasta 5 cm de longitud, muy frescos y con
inclusiones de rutilo, apatite, piroxeno y magnetite c2>. Los fenocristales de olivine y augita
son pequenos, idiomorfos y bien conservados;
la magnetite es abundante. La pasta de textura íntersertal, en partes intergranular, está
formada por tablillas de labradorita ácida, con
piroxeno

y

olivine entremezcladas

con agujas

de rutilor.
El basalto gris verdoso tiene al igual que
el anterior, aunque no tan marcadas, características porfíricas. Su textura es diabásica y
está compuesto dominantemente de plagioclase
y piroxeno con gran cantidad de dolomite
ferruginosa y hematite junto con clorita, que
determinan una textura poiquilítica. Los
cristales subedros tabulares de augita (?) están
totalmente alterados en clorita y hematite.

El cerro Negro, ubicado a pote distancia
al este del anterior responde petrográficamente auna dabasa; su mineralogia es esencialmente semejante y constituída por plagioclase,
olivine y piroxeno. La plagioclase (An47) es
fresca y de hábito subedral; la olivine presente como característica su eudralismo y dos
generaciones de crescimiento, mientras que la
augita está subordinada y es intersticial. Conforme a la textura puede deducirse como Orden
de cristalización el siguiente; olivine, plagioclas~ yaugita.
Edad. Las dataciones correspondientes a
tres muestras en nxa total, un basalto de cerro
Morado y dos diabasas del cerro Negro, integrantes todos de una misma manifestación
ígnea arrojaron los siguientes valores:
Basalto (cerro Morado)
Diabasa (cerro .Negro)
Diabasa (cerro Negro)

r

v

223±4 m.a.
225±5 m.a.
194±26 m.a.

Las cifras mencionadas ubican al evento
de Centro del Triásico, con la limitación que es
propia al último de los valores apontados.
En lo que hace a la anomalia que podrfa
deducirse de éstos, con respecto a las manifestaciones de algunos autores que seiïalan una
clara posición de las sedimentitas que contienen los restos de vertebrados de definida edad
triásica superior (Bonaparte, 1966; Stipanicic
y Bonetti, 1969), queda tal posicóin a un
estudio de detalle que permita aclarar el interrogante.
El Chiflón (La Torre) (Provincia de La
Rioja)
Corresponde a tal designación el lugar
ubicado aproximadamente entre los kilómetros
74 y 75 de la rota que une las localidades
Patquia con Villa Unián, en la província de
La Rioja.
Rasgos geológicos generales. Sobre un basamento de tonalitas, que para Bossi y Herbst
(1968) son prepaleozoicas, se asientan sedimentitas paleozoicas y triásicas. Diques verticales
de rocas básicas de espesor variable torten la
secuencia seí~alada.

(2) Estas inclusiones fueron observadas en los eatudios realizados por los autores solamente en
rocas de la parte superior. En la sección inf~rior de la colada sõlo se observaron venillas
de calcita.
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Antecedentes. Bodenbender (1911) se refiere cor cierta extensión a la zona; describe
una secuencia litológica muy generalizada e
lncluye un perfil gráfico. Bossi y Herbst (1968)
realizar un estudio de tallado del área y proponen nuevos nombres formacionales; consideran tos diques como postriásicos y tal vez
terciarios.
Perfil. Para este sector, Bossi y Herbst
(1968) senalan «diques verticales de espesor
variable que han rellenado faltas aparentemente normales que afectaron previamente a
la sucesión sedimentaria». El único ejemplo
bien reconocido atraviesa el camino entre tos
kilómetros 74 y 75 y presenta mineralización
uranffera. De rumbo N10~E el dique tiene
2 y 1'0 metros de espesor y contacta cor bancos
poço inclinados de la Formación La Torre (Paleozoico superior según Bossi y Herbst, op. cit.).
El basalto penetrb probablemente guiado por
una falta que al parece fue reactivada posteriormente, ya que se observa una faja triturada
entre ella y la roca de Gaja.
Petrografía. Los afloramientos de este
cuerpo en el sector oriental están constituídos
por una faties basáltica afanítica, en partes
amigdaloideas, cor fuertes fenómenos de contacto cor la caja. Tales fenómenos están evidenciados por una disminución en la coherencia,
enrojecimiento de ambas rocas, profusión de venillas de calcita, contaminación de la roca volcánica y amígalas de cocción.
La roca es de textura traquítica y está mineralógicamente compuesta por plagioclasa, olivina ypiroxeno, acompíïados por magnetita,
vidrio, apatita y bowlingita. Las plagioclasas
muestran textura antipertftica y sor de composición labradorftica (An52) ; la olivina corresnde
a la variedad forsterita y está parcialmente
alterada en serpentina y clorita. El piroxeno
corresponde a una titanoaugita.
Fue procesada una sola muestra
Edad.
en roca total; el valor determinado es de
215±5m.a., que ubica la efusión en el Triásico inferior a medio.
Paganzo
Rioja)

y

Las Torres

(província de La

La comarca está incluiria en tas denominadas Sierras Pampeanas y su localización geográfica queda claramente definida se se la refiere a la sierra de Sanogasta, que a la altura
del paralelo de 305 se divide en tas sierras
de Vilgo y Paganzo. La localidad designada
como Paganzo está ubicada muy próxima a la
villa de esc nombre y la que recibe el nombre
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de Las Torres en tas cercanias de la localidad
de Amará.
Rasgos geológicos generates. La sucesión
aflorante en la zona se inicia cor rocas cristalinas graníticas atribuídas ultimamente aì
eopaleozoico; en discordancia, le siguen sedimentitas del Grupo Paganzo cor sus tres unidades formacionales, Lagares, La Colina y
Amaná asignadas por Azcuy y Morelli (1970 )
al Carbónicoí Pérmioo y Permotriásico.
Antecedentes. Diversos autores se ocuparon del estudio estratigráfico del área de Paganzo. Bodenbender (1912) usa el nombre de
«estratos de Paganzo» para designar a un conjunto de sedimentitas aparentemente continuas
que abarcar más de un período; desde que este
autor
publicara su síntesis de conocimientos
de tos «estratos de Paganzo~, numerosos trabajos han corroborado la existencia de relaciones naturales y rasgos físicos comunes entre
tos diversos
afloramentos de esa pila sedimentaria.
Azcuy y Morelli (1970) describer la geologia del área tipo, integrada por el Crupo Paganzo en la localidade homónima y senalan en
su Formación La Colina, en la parte inferior
de la base del Pérmico, un filón basáltico gris
oscuro, de grano muy fino y fractura concoidal.
Esta formación corresponde al Piso II de Bodenbender (1911) y es correlacionable cor la
Formación Ojo de Agua de Furque (1958) ;
1963), cor la Formación De La Cuesta (Turner,
1964) y cor la Formación Patquia (Frenguelli,
1944; 1946 y Cuerda, 1965) .
Perfil. La Formación La Colina (Azcuy
y Mor211i, 1974) agrupa a un conjunto de sedimentos caracterizados esencialmente por limolitas y areniscas rojas. En esta frmación
se intercalar basaltos que en la zona de Las
están tos afloramientos más
Torres, donde
extensos, alcanzan hasta 25 m de espesor.
Petrografía. E1 basalto de Las Torres
presenta textura subdiabásica t~aquítica; mineralógioamente está oompuesto por plagioclasa
y piroxeno, juntamente cor magnetita y bowlìngita como accesorios. La plagioclasa (An33)
es de hábito subedral, generalmente sin alteración, pero cor inclusiones regulares de opacos
en forma de retículo; el piroxeno es augita,
generalmente anedral y rodeada de un borde
de magnetita.
En Paganzo, tas características sor difeQentes; la textura es vitrofírica y la roca está
compuesta de vidrio, plagioclasa y calcita. La
plagioclasa (An33) se presenta en tablillas su-.
bedrales, algo caolinizadas y dispuestas er una
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base vítrea recristalizada en gran parte; la
calcita se dispone en forma de parches irregulares entre los cristales de plagioclase. El
vidrio, cuando no está alterado, es de color
pardo y presente gran cantidad de inclusiones
pulve4ulentas; cuando recristalizado, forma un
mosaico granular no determinable.
Edad. En roca total, se realizó una determinación del basalto de Las Torres; ells
arrojó un valor de 203±20m.a. que ubica el
magmatismo en el Triásico, con una amplitud
por demás marcada.
Sierra de Quijadas (provincia de San Luis)
Este relieve montanoso está ubicado al noroeste de la provincia, de San Luis y se destaca como elevación conjuntamente con otros
elementos de alineación genepal norte-sur. La
ruta pavimentada que une las capitales de las
províncias de San Luis y San Juan lo bordea
por el este para finalmente cruzarlo transversalmente en su extremo norte.
Rasgos geológicos generales. Un complejo
sedimento potente, de alrededor de 1500 m que
aparece en la sierra de Las Quijadas, contiene
intercalaciones de rocas basálticas en su sección
superior (Formación La Cruz). La parte inferior del conjunto es animismo atravessada
por diques subverticales andesfticos. El total
que fuera asignado al Triásico es cubierto por
sedimentitas (Formación Lagarcito) primitivamente asignada al terciário (?) y definitivamente incorporada al Mesozoico (Jurásico superior — Cretácioo inferior) .
Antecedentes. Stipanicic y Mingramm (in
Groeber, 1952), describen un perfil general comunicado por Guinazú, en el que en su sección
superior se destaca la presencia de 6 ó 6 mantos
de basalto intercalados en conglomerados pardo
rojizos. El conjunto infrayacente contiene pisadas de saurios que permitieron a Lull (1942)
su identificación; le asignan a la totalidad una
edad triásica.
Descripción similar es la que presente
posteriormente Stipanicic (1957), mientras que
Flores (1969) integra con la sección superior
la Formación La Cruz, que corresponde a la
que contiene los mantos másicos intercalados.
Bonaparte (1974) describe un perfil esquemático del área por él investigada y en él aparece, por encima del basalto, una secuencia
del basalto, una secuencia sedimentaria arcillosa de colores verdosos y marrones (Formación Lagarcito) que han ofrecido pterosaurios
y peces de edad jurásica superior — cretácica
inferior.

Aspectos complementarios sobre la Formación La Cruz se encuentran en González y
Acefiolaza (1971) quienes le asignan una posible edad neojurásica; en González y Tosell~
(1971) y Toselli y González (1971) se encuentra un estudio petrográfico de mayor detalle
de las vulcanitas, como así también las edades
potasio-argón que certifican su exclusión del
Triásico.
Perfil. Los perfiles más significativos son
los expuestos por Flores (1969) en Potrero de
la Aguada-quebrada del Cerco y Puesto
Agüero-quebrada Larga. En el primero de ellos
el desarrollo del conjunto par él asignado al
Triásico compreende las formaciones el Jume
(+ 233 m), La Cantera (114 m), El Toscal
(29 m) y La Cruz (55 m), cubiertas por las
sedimentitas asignadas al Terciário. Eh el oiro
perfil se manifiesta como correspondiente al
Triásico, únicamente la Formación La Cruz
(.-~-. 50 m) que contiene intercalado un manto
de basalto; éste en la columna seíialada primeramente ocupa posición cuspidal. El autor
senala que en el centro efusivo (Pozo de Piedra) el número de coladas es mayor.
Petrografía. E1 basalto presente textura
microgranular-ortofírica. Se compone esencialmente de plagioclase y olivine juntamente con
opacos, calcita, clorita, serpentina, epidoto,
iddinísita y bowlingita.
La plagioclase, oligoclasa (An12) es generalmente anedral, algo zonada y suavemente
alterada; está intimamente asociada con los
opacos y la calcita. La olivine está totalmente
alterada con bordes de hematite y magnetite
y sua centro con un mosaico suturado de calcita y pequenas venillas de opacos, iddingsita
y clorita que lo cruzan.
Edad, Los resultados de las dataciones radimétricas en roca total arrojaron los valores
siguientes:
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto

(zona de Hualtarán) . .
(aona de Hualtarán) . .
(zona de Hualtarán) . .
(zona de Fozo de Fiedra)

152±7 m.a.
152±8 m.a.
161±3 m.a.
153 -+- 8 m . a.

Tales edades denotan una efusividad ocurrida en el Jurásico medio-superior.
Sierra de M:wiina (provincia de Tucumán)
Los afloramientos se encuentran a 25 km
al norte de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, en el ángulo sudoriental del departamento de Trancas, bacia el extremo sur de la
sierra de Medina y Morro del Cadillal.
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Rasgos geológicos generates. Los afloramientos de rocas básicas están intimamente
relacionados con la Formación E1 Cadillal de
edad cretácica (Bossi, 1969) ; ésta está integrada por una secuencia de areniscas y conglomerados brechosos que pasan bacia arriba a
areniscas litofeldespáticas con abundante rodados de origen volcánico. La distrubución areal
de esta formación se circunscribe al extremo
sur de la sierra de Medina y Morro del Cadillal yaparece intruida por numerosos cuerpos volcánicos de basicidad variable.

•

Antecedentes. Las menciones sobre estas
rocas volcánicas son escasas; Stelzner (18851923) describe un basalto nefelínico hallado
como radado en el rio Salí. Se senalan rocas
con características alcalinas (Quartino, 1961)
en tas sierras de La Ramada y Medina y posteriormente Bossi (1969) en su ~C'omplejo Alto
de tas Salinas define a tas rocas aflorantes
como traquitas, riolitas, andesitas y basaltos;
este autor senala que
no
pudo halter tos
cuerpos alcalinos citados por Quartino.
Petrografía. Como se ha seíialado más
arriba, tas rocas de tas sierras de La, Ramada
y Medina son clasificadas por Bossi (1969)
como basaltos, traquitas, riolitas y andesitas
que no tienen afinidades alcalinas. Quartino
(1961) tomando en consideración la presencia
de analcima en la base de algunas de estas
rocas define como alcalinas. Los autores de
este trabajo no ban podido hasta el presente
certificar una u ocra definición por no contar
con el material necesario.
Edad. Las dataciones radimétricas (K-Ar)
realizadas por Bossi y Wampler (19fi9) sobre
roca total en traquitas y riolitas coleccionadas
por el pr'mero de altos ban proporcionado tos
siguientes valores:

•

Riolita
Traquita
Traquita
Traquita
Traquita

119±15 m.a.
128±5 m.a.
112±10 m.a.
103±10 m.a.
97±15 m.a.

Tales valores asignarían como edad de tas
efusiones un Cretácico inferior y medro.
El Pungo (província de Córdoba)
La región así denominada se encuentra en
tas cercanias de la localidad de La Cumbre.
sobre el faldeo occidental de la sierra Chica de
Córdoba.
La sierra
Rasgos geolbgicos generates.
Chica está integrada por un conplejo plutó-
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rico-metamórfico eopaleozoico que constituye
una estructura en bloques limitados por fracturas mayores de orientación meridional provocadas por tectonismo terciario. El área de E]
Fungo representa, sobre el faldeo occidental de
la sierra una estructura deprimida, limitada por
fracturas antitéticas (Gordillo y Lencinas,
1967) que ha permitido la preservación de un
conjunto de formaciones sedimentarias, tas que
incluyen al manto volcánico objeto de estudio.
Antecedentes. Diversos autores se ocuparon de tas rocas volcánicas de Él Pungo.
Stelzner (1885) clasificó como basalto nefelínico a un rodado del rio Cosquín que Brackebusch reconoció más tarde Domo proveniente
de la zona de El Pungo; Tanháusern (190fi)
denomina dicha roca con el término de limburgita. Afios más tarde Bodenbender (1929)
al dar a conocer el estudio realizado por Chelius, identifica tales rocas como «meláfiros»,
asf como indica la relación que ellas tienen
con tos de la sierra de Los Cóndores, a pesar
de tas diferencias petrográficas observadas.
Como meláfiros también tas clasifica Pastore (1932), mientras que últimamente se retorna a la denominación asignada por Stelzner
(Gordillo y Lancinas, 1967) .
Perfil: El grupo sedimentario-volcánico
está oonstituido
(Pordillo y Lancinas, 1967)
por una formación basal conocida como «Conglomerado dal Rosario de 50 m de potencia,
atribuído al Cretácico inferior, ala que sigue
concordantemente un manto de basalto nefelínico de espesor variable (entre 5 y 35 metros);
culmina la sección con una formación detrítica
de más de 80 m de espesor (Conglomerado dal
Valle dal Sol) de edad presumiblemente terc_aria.
Petrografía. El manto volcánico corresponde petrográficamente a un basalto nefelínico
tipo alcalino, compuesto por fenocristales de
olivina y ascese augita incluídos en una pasta
de grano fino en una base intersticial de nefelina, analcima y sanidina; accesoriamente se
encuentra magnetite titanffera, apetite, biotita
y natrolita. Observaciones más detalladas están
contenidas en el trabajo de Gordillo y L~ncinas (1967).
Edad. La datación en roca total de una
muestra dal basalto nefelínico tratado senal~5
una edad cretácica inferior (119 -} 5 m . a .) .
Caspicuchuna.

(província de Córdoba)

La localidad del epfgrafe se encuentra ubicada al norte de la província de Córdoba, en
el cordón orográfico de la sierra Norte, a povos

266

ANAIS DO XXV CONGRESSO BRAáILEIRO DE GEOLOGIA

kilómetros al oeste de la villa de San Francisco del Chaííar.
Rasgos geológicos generales. E1 área se
integra por el complejo del basamento plutónico-metamórfico eopaleozoico.
La variación
litológica está dada por granitos rapakivi y normales ygneises granulosos tonalíticos.
Las rocas básicas se encuentram en forma
de diques de pocb espesor que atraviesan loa
representantes del basamento.
Antecedentes. No se han podido hallar antecedentes bibliográficos sobre el particular.
Petrografía. Se trata de una traquidiabasa
vitrofírica, muy similar a la de Los Molino~
(según comunicación verbal de Gordillo), que
ofrece la siguiente composición mineralógica:
fenocristales de olivina más augita en un 2üoJo
aproximadamente, en cantidades más o menos
iguales; ellos se encuentram incluídos en una
pasta fina compuesta por abundantes microlitos de augita contenidos en una base vítrea.
E1 vidrio es sódico-potásico de acuerdo al quimismo de la roca. Como accesorio principal
figura la magnetite titanífera.
Es de hacer notar que diques similares fueron hallados por Sureda (com. verbal) a unos
20 km al sor de los mencionados; en ellos aparece sanidina más analcima más sanidina en
lugar de vidrio el que es más o menos equivalente a esa mezcla.
Edad. La datación radimétrica sobre roca
total arrojó un valor de 212± 13 m.a. que los
autores consideran anormal. La explicación
para considerarlo así se base en observaciones
de la roca la que incluye abundantes xenolitos
de basamento gnéisico disperso en su mesa;
ello permite suponer que su presencia influye
notablemente en el resultado obtenido.
Sin mayor presunción que la que dan las
evidencias geológicas y características de otras
áreas de las sierras cordobesas (Los Molinos,
sierra de Los Cóndores, Eerrotarán, Almafuerte, El Pungo) y ante la imposibilidad momentánea de efectuar otros análisis le asignamos como posible una edad cretácica.
Sierra de los Cóndores (Província de Córdoba)
Se encuentra ubicada en el sor de la província de Córdoba y su alineación norte-sui
corre aproximadamente por el meridiano de
64924'.
Rasgos geológicos generales. Sobre el basamento plutónico-metamórfico se destaca en
el sector norte de la sierra de Los Cóndores
un grupo sedimentario-volcánico que da fisono -

mía .propia a la región al destacar elevaciones
mesetiformes rematadas por vulcanitas.
Antecedentes. Stelzner (1885) compara
las vulcanitas con las rocas andesíticas del
oeste de las sierras de Córdoba, a las que considera terciárias. Tanhií.usern (1906) al hacer
mención en la sierra de Los Cóndores las rocas
basálticas amigdaloides aparecen relacionada
con areniscas jurásico-cretácicas, a las que
atraviesan en forma de diques bien delimitados.
Los conglomerados y areniscas de esta
sierra representan para Bodenbender (1929) el
resto de una gran cubierta triásica que cubrió
todo el matizo cristalino, extendiéndose por el
este hasta la falda oriental de la sierra ~Chica,
y por el oeste, hasta la sierra Grande.
Más moderno es el trabajo de Pensa (1957 )
quién al analizar la posición de las rocas efusivas sostiene que debe admitirse una interrupción en la deposición de los sedimentos. Gordillo y Lencinas (1967) definen últimamente
dos ciclos volcánicos; acompaíian sus observaciones con los valores radimétricos obtenidos y
determinan así una edad eo-mesocretácica.
Perfil. Los perfiles, columnas y cuadro
estratigráficos obrantes en el trabajo de Gordillo y Lencinas (1967) senalan la presencia
de complejos volcánicos, separados entre sí y
del basamento plutónico-•metamórfico por sedimentitas preferentemente conglomerádicas. El
espesor total del conjunto alcanza aproximadamente los 230 m que se inician discordantemente sobre el basamento con la Formación
Río Tercero (areniscas y limoareniscas que
cubren un conglomerado polimíctico formado
por rocas graníticas y gneises tonalíticos). Se
continúa con las «vulcanitas Cerro Colorado»
(complejo volcánico I) que son cubiertas por
el «Conglomerado Cerro Libertad» (que contiere vulcanitas de la Formación cerro Colorado). Remata ei conjunto las «vulcanitas Rumipalla» (complejo volcánico II).
Los complejos volcánicos están constituídos
por varios mantos; así, la Formación Cerro
Colorado comprende más de siete, de los cuales, los dos primeros aparecen separados entre
sí por intercalaciones sedimentarias (de 8 a 14
metros de espesor), mientras que los restantes
se apoyan directamente uno sobre otro, o bien
están separados por intercalaciones sedimentarias insignificantes. El complejo superior
está formado según los autores mencionados
(Gordillo y Lencinas, 1967) por lo menos por
cinco mantos, separados por intercalaciones
ción Cerro Libertad.
sedimentarias del tipo que integran la Forma-
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Petrografía. Todas lac rias son subsaturadas en sílice y con un contenido modal de
olivina que varia entre 30% en los tipos ultrabásicos y el 5% en los diferenciados traquíticos.
La estructura predominante en lac primeras lavas es la masiva; en lac posteriores, se
presentan variedades masivas, vesiculares o
amigdaloides, con calcita, analcima, natrolita y
procluctos cloríticos.
Las relaciones texturales indican el siguiente Orden de cristalización: olivina, augita, magnetita y apatita, plagioclasa, biotita, feldespato
alcalino, analcima, natrolita.
Las vulcanitas pueden agruparse en los
siguientes tipos:
a) Basaltos picríticos: corresponden a la
lava más antigua y básica de la serie volcánica. Son rocas holocristalinas o hialocristalinas, compuestas de olivina y augita incluídas
en una base feldespática de plagioclasa cálcica
con feldespato alcalino, macas intersticiales de
analcima, biotita, magnetita titanífera y apatita.
b) Traquibasaltos andesínicos: Constituídos por plagioclasa (An35-45), feldespato alcalino (sanidina micropertítica), augita, olivina,
analcima, magnetita titanífera, biotita y apatita. Texturalmente es característica la inclusión poiquilítica de olivina y piroxeno en una
matriz xenomórfica de plagioclasa y feldespato
alcalino. Se distinguen dos variedades de esta
roca según el color: traquibasaltos negros y
traquibasaltos pardos.
c) Traquitas: Feldespato junto a olivina
y augitas son los minerales constitutivos. Dos
grupos forman estas rocas; lac traquitas calcoalcalinas están compuestas por fenocristales de
olivina y augita en una pasta feldespática
compuesta de andesina ácida y feldespato alcalino. En los niveles vesiculares, lac cavidades
están a menudo rellenadas por cristales de
analcima o calcita. El otro grupo lo componen
lac traquitas alcalinas que contienen mayor
cantidad de feldespato alcalino que lac anteriores y ocasionalmente augita egirínica, además
de olivina.
Edad. Gordillo y Lencinas (1967) anotan
los valores radimétricos obtenidos en muestras
de roca total de lac rocas que componen la
serie efusiva descripta. Ellos son:
Traquibasalto
m.a.
120
Traquibasalto
117
m.a.
128±5 m.a.
Traquita superior
Tales valores determinan una edad eo-mesocretácica para la efusividad de esta área.
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Berrotarán (provincia de Córdoba)
Los depósitos se muestran accesibles a la
observación en las explotac?ones a cielo abierto
ubicadas en el truce de la ruta nacional n~ 36
con la ruts provincial pavimentada que une lac
localidades de Berrotarán y Los ~Cóndores.
Rasgos geológicos generales. E1 panorama
geológico general se integra con un basamento
plutónico-metamórfico, visible sólo localmente,
conglomerados arenosos que gradan a areniscas
y limolitas y las coladas básicas. El conjunto
es parcialmente cub'_erto por depósitos cuartarios.
Antecedentes. La única cita bibliográfica
está contenida en Gordillo y Lencinas (1967)
donde se hate una comera descripción de lac
rocas basálticas y lac correlaciones con lac
capas basales (Formación Embalse Río III)
del Grupo de la sierra de Los Cóndores, cuya
sedimentación fue interrumpida por un conjunto de erupciones volcánicas que denominan
«Vulcanitas de Cerro Colorado» o <Complejo
volcánico IH.
Petrografía. Las rocas corresponden a
mantos de traquibasaltos, dentro de los que se
encuentran dispersos nódulos de sanidina. Los
constituyentes mineralógicos están esencialmente compuestos por sanidina con algo de
egirina y oxihornblenda y eventualmente natrolita.
Edad. Las sataciones radimétricas se efectuaron sobre sanidina. Los análisis efectuados
provienen, uno de Gordillo y Lencinas (1967)
y dos efectuados por los autores; epos dieron:
sanidina de traquibasalto
(Gordillo y Lencinas)
Sanidina
Sanidina (algo impura)

112±6 m.a.
130±6 m.a.
120±2 m.a.

Las edades obtenidas corresponden a un
Cretácico inferior.
Almafuerte (provincia de Córdoba)
Corresponde a tal designación el lugar
ubicado aproximadamente a 2 Ktn al norte de
la localidad de ese nombre en la provincia de
Córdoba, a povos metros de «El Salto» en el
puente carretero que cruza el rio Tercero. Orográficamente el área se encuentra sobre el
faldeo oriental de la sierra Chita.
Rasgos geológicos generales. Sobre un ba.samento plutónico de tipo granito-tonalita se
asientan las coladas básicas (traquibasaltos)
que se tornan traquíticas havia el techo. Estas
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rocas alternan con areniscas rojizas y conglomerados; el conjunto se halla cubierta por
depósitos cuartarios.
Antecedentes. La secuencia sedimentariovolcánica ha sido descripta ,repetidas vetes.
Bodenbender (1929) bate conocer su existencia
interpretándola como los restos de una gran
cubierta triásica; para este autor, los «meláfiros» corresponden a intrusiones magmáticas
y no a efusiones que interrumpieran la sedimentación. Pastore (1930), sefiala, aunque sin
referir-se especificamente a esta localidad, la
tendencia alcalina de alguna de estas rocas
básicas; posteriormente, Baín Larrahona (1940)
menciona los banoos alternantes de basalto y
areniscas en un croquis del cauce medio superior del río Tercero.
Un trabajo de mayor detalle es el de Pensa
(1957) ; abarca una extensión que cubre parte
de la sierra de Los Cóndores y en él se mencionan tales afloramientos. Un relevamiento detallado con fines d2 aplicaci~n práctica realizado por Schróder (1967) muestra una nutrida
secuencia de basaltos, areniscas y brechas volcánicas en notable repetición bacia el techo;
en esta secuencia hay predominancia de las
rocas volcánicas.

Edad. De esta localidad los autores dataron tres muestras en roca total. Dos de ellas
corresponden a traquibasaltos de la parte media de la columna y aflorantes en el cauce del
río Tercero; la restante pertenece a un dique
traquítico, que como se mencionó intrusa el
basamento. Los resultados obrenidos arrojaron:
Traquibasalto
Traquibasalto
Traquita

b

v

129±8 m.a.
122±3 m.a.
120±2 m.a.

Las edades apuntadas quedan comprendidas en el Cretácico inferior.
vogoyá (provincia de Entre Rfos)
w

Petrografía. Las muestras analizadas corresponden ados mantos de la parte media de
la columna estratigráfica y a un dºque que
atraviesa el basamento. Las dos primeras corresponden a traquibasaltos olivínicos hialocris•
talinos característicos por su color pardo a
negro, textura vitrofírica con fenocristales de
augita más olivina (con un total de 40% en
proporciones más o menos iguales) ; la olivina
está alterada en iddingsita y magnenita en los
bordes, mientras que el centro lo está en antigorita.
La pasta no es homogenea; por el contrario se encuentran concentraciones a modo de
unidos» donde es abundante el vidrio de color
pardo sucio, mientras que en otros lugares
abundan tablillas de plagioclasa poro defin'das,
que están sericitizadas incipientemente. El vidrio está cruzado por finas agujas y cristales
esqueletales no determinables y no ha sufrido
recristalización. Como accessórios se encuentra
magnenita y pequenos cristales de apatita.

La localidad de Nogoyá se encuentra en
la provincia de Entre Ríos, que conforma junto
a sus vecinas de Corrientes y Misiones la Mesopotamia argentina. Tal región se encuentra
separada por el río Uruguay de las repúblicas
de Brasil y Uruguay.
Rasgos geológicos generales. Las coladas
de rocas basálticas no afloran; ellas ban sido
detectadas por medio de perforaciones.
Antecedentes. La obtención de testigos de
una perforación realizada en la localidad por
intervención de YPF, indujo a Cortelezzi y
Gómez (1965) a estudiar en detalle su petrología y la falta de seguridad respecto a la edad
de las coladas determinó la utilización de métodos radimétricos contenidos en el trabajo de
Cortellezzi y Cazeneuve (1967).
Perfil. De la síntesis de los trabajos mencionados precedentemente, los testigos proceden
de las profundidades que se sefialan así como
su ubicación con respecto a los cuerpos magmáticos
(n9 1) Profundidad 748-749 m, correspondiente al techo de la colada superior.
(n~ 2) Profundidad 1331.8 a 1333 m correspondiente al piso de la misma colada.
(n~ 3) Profundidad 2052.7 a 2054.1 m,
correspondiente a una colada inferior.
Petrografía. ~Comprende rocas determinadas como basaltos toleíticos sin variaciones notables en cuanto a su composición mineralógica, textura y estructura.

El dique, que corta el basamento, corresponde a una traquita caracterizada por fenocristales de plagioclasa (An 30-40) zonada y
a menudo albitizada; el piroxeno y la olivina
son escalos. La pasta está constituída por feldespato alcalino (anortoclasa) junto a accesorios comunes en menor cantidad.

En forma resumida puede sefialarse que
conforme lo consignan Cortelezzi y Gómez
(1965), el techo de la colada superior está formado por una roca compacta, de grano mediano a i.no, de color rojizo, con pequ~ãias
amígdalas rellenas con calcita, penninita y zeolitas. Su textura es intergranular con liger_~
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tendencia a porfírica; en su composición mineralógica interviene plagioclasa (An 56) maclada según albita y albita-Carlsbad y piroxeno
como augita, en gránulos subedrales pequenos.
La base de esa misma colada identifica
una roca compacta de grano mediano a fino
sin alvéolos, de textura similar a la anterior
Su composición está dada por la presencia de
plagioclasa (An 58) y piroxeno (pigeonita) en
dos generaciones; una en granos pequenos y
una segunda de cristales subedrales dispuestos
entre las tablillas de plagioclasa.
La colada inferior está caracterizada por
una roca compacta de grano mediano a grueso
y de color pardo oscuro. Su textura es ofítica
yen su composición participan plagioclasa (An
53) maclada según Carlsbad y albita y un piroxeno (pigeonita).
Edad. Las determinaciones de edad radimétrica (método K-Ar), arrojaron según los
autores mencionados en párrafos anteriores, los
valores siguientes:

~a

no 1
n~ 2
n4 3

117 m.a.
124 m.a.
142 m.a.

Por consiguiente la edad de la eruptividad manifestada por esas rocas comprende Jurássico superior-Cretácico inferior.
Sector meridional de Brasil

~

~►

~

De amplo oonocimiento son las manifestaciones de rocas volcánicas en varios Estados
de Brasil. Obvio resulta extenderse sobre el
particular, por cuanto la lista bibliográfica que
denuncia afloramientos de este tipo de rocas
es por demás elocuente como para tentar una
breve recopilación de localidades.
Kasgos geológicos generales. Las manifestaciones volcánicas en el sector sudoriental de
América del Sur comprende un área de aproximadamente un millón doscientos mil kilómetros cuadrados (Maack, 1952), la que en gran
parte está cubierta por sedimentos más modernos.
El espesor promedio total de las coladas es
de 450 m, aunque el espesor máximo puede
llegar a los 1500. Estos parámetros identifican
las coladas de la cuenca de Paraná como una
de las más grandes manifestaciones conocidas
de vulcanismo (Amaral et al., 1966).
Los flujos de lava están genéticamente
asociados con rocas intrusivas en forma de diques de diabasa y filones capa, que se ubican
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dentro de rocas ígneas y metamórficas precámbricas y sedimentitas paleozoicas y eomesozoicas (Amaral et al., op. cit.).
El número de coladas sucesivas varia localmente. Leinz (1949) distingue 13, en una
sección en el Estado de Rio Grande do Sul.
con espesores individuales muy variables. En
el Estado de Paraná, una perforación de Petrobrás cortó 23 filones capa.
Antecedentes. Los trabajos de investigación realizados en el área de domínio de las
rocas básicas son innumerables. Amaral et al.
(1966) menciona a autores Baker (1923), Walther (1927) como los primeros que se dedicaron
a este estudio. Posteriormente, Du Toit (1927),
Maack (1952), Leinz (1949) publicaron estudios más completos de las coladas basálticas de
la cuenca de Paraná y las compararon de manera general con las de Africa del Sur, India
y Australia. Petrológicamente fueron tratadas
por Guimarães (1933) y más recientemente
por Schneider (1964).
Determinaciones radimétricas de importancia capital para la asignación de edades de
las secuencias magmáticas están contenidas en
el trabajo de Amaral, Cordani, Kawashita y
Reynolds (1966).
Determinaciones radimétricas de importancia capital para la asignación de edades de
las secuencias magmáticas están contenidas en
el trabajo de Amaral, Cordani, Kawashita y
Reynolds (1966).
Perfil.
Las coladas basálticas yaçen en
discordancia sobre las areniscas de Botucatú,
las que a su vez cubren (en el Estado de Rio
Grande do Sul) a la oFrmación Santa Maria
de edad meso a neotriásica (por el contenido
de reptiles estudiados, por La Formación Baurú
de edad serroniana (neocretácica), también
datada por reptiles fósiles y crocodilídeos
(Huene, 1933; LX - 47-47; Colbert, 1933)
(Price, 1953-55) sobreyace las coladas lávicas.
Estas evidencias geológicas indican que los
basaltos tienen una edad comprendida entre
el Triásico superior y el Cretácico inferior.
Petirografía. Los basaltos y diabasas son
de composición químico-mineralógica similar.
La mineralogia es simple; están compuestos esencialmente dor plagioclasa y piroxenos,
con feldespato alcalino y cuarzo (ambos normalmente contenidos en la matriz vítrea de
los basaltos). Como accesorios comunes figuran
titanomagnetita, apatita y rutilo.
La plagioclasa tiene una composición entre
An40 y An63. Los principales piroxenos son
augita y pigeonita. La olivina no es común y
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R. R. GONZãLEZ, A. J. TOSELLI — La Efusividad del Mesozoico Argentino...
ha sido detectada sólo en algunas putas localidades.
La textura de los basaltos es generalmente
porfírica con un contenido de vidrio que varia
entre.l0 y 7~0'%. Las diaba~as típicas son de
grano fino, con textura ofítica y sin vidrio.
Schneider (in Amaral et al., 1966), observó
diferenciación de las rocas básicas en tipos más
ácidos y más alcalinos. Los análisis químicos
de diversas muestras senalan variación apreciable en el contenido de potasio, en algunos
casos muy alto para las rocas básicas.
Edad. Las determinaciones radimétricas
efectuadas en un sinnúmero de muestras procedentes de los estados sudorientales de Brasil,
contenidas en los trabajos de Melfi y Cordani
(in Cortelezzi y Cazenueve, 1967) y Amaral et
al. (1966), senalan para la efusividad básica de
esc sector una edad comprendida en Cretácico
inferior a mediu, con un principio de manifestación similar en el Jurásico superior.
Conclusiones
La conjunción de las características petrográficas y su ubicación geocronológica, permite
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obtener uTl panorama más claro, aunque posiblemente no definitivo de la secuencia magmática mesozoica del sector centro-neste de
Argentina y sus vinctílaciones extraterritoriales.
En efecto, de lo expuesto precedentemente
se confirma la existencia de dos amplios periodos de efusividad mesozoica. El primero de ellos
netamente trìásico; eo-mesocretácico el segundo, con sus manifestaciones preliminares durante el Jurásico superior.
La efusividad manifiesta, tanto triásica
como cretácica~ ofrece entre las localidades tomadas comò referencia típicas afinidades petrológicas, al punto de que sea posible identificar diferentes províncias magmáticas. La más
occfdental aflóra en el área de la lIamada
ncuenca intrapampeana» que repite en los dos
ciclos netas características calcoalcalinas. Hacia el centro, en el domirlio de las,Sierras Pampeanas, es tipicamente alcalina,. mientras que
en la Cuenca de Paraná, los amplios derrames
láviçòs presentes en Brasil y Uruguay, demuestran su carácter toleftico a alcalino, que se
torna francamente toleítico en su ambiente
marginal, ya en territorio argentino.
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ANÁLISE DE SUPERFÍCIE DE TENDÊNCIA
(TREND SURFACE ANALYSIS) APLICADA A
DADOS DENSITOMÊTRICOS; UM ESTUDO
HIDROGRÁFICO
Por
PAULO FEREIRA MARTINS Ji7NIUR
~

síve`s de fatôres ambientais,

INTRODUÇÃO

3.

uma even•

teal tendência do observador em mascarar a
Uma análise estatística é uma tentativa

observação.

de predição da natureza de um fenômeno,

1,

uma ocorrência, dos quais se obteve uma
certa quantidade de dados concernentes.
~

ou mais variáveis, uuma delas varia

A

aleatoriamente e a(s) outra(s) são

partir dêstes dados tomados aos pares, aos
triplos, ou quanto fôr conveniente busca-se

fixas. Assim se Y é a variável aleatória, U e V são fixas e mensurá-

uma interprelação funcional entre cs mes-

veis sem êrro. Em nosso caso U e
V são coordenadas geográficas da

mos. Nem sempre se pode dizer que a relação será de causa para efeito, todavia pro-

variável Y.

cura-se uma relação matemática funcional
em que, por exemplo, Y corresponda a determinados valôres da variável X.
*~

2.

de correlação entre duas variáveis Y e X é

Regressãº
Algumas considerações básicas são tomadas quando se busca wma 4nterrelação de
Y=

a

0

+ a

+ a

1

U+

- U4V2 :
23

a

2
a

V+

L'4

a U2
3

U3V3 +

Uma relação matemática funcional
entre Y e X seria descrita por uma
função linear Y — a .-~- b X (1).
Numa relação do tipo planimétrica
a 3 variáveis: Y — a -{- bU -F cV
(2) . Na análise de tendência de superfécie ao 8~ grau a função matemática que relaciona as variáveis é

Tal forma

forma mais simples de regressão.

.~

Quer para um relacicnamento de 2

a seguinte:
+ a
a
23

4

UV + a

ã

U2V4 + ...

V2 + a

G

U3 r ...
U2V6 +

(eq. 3)

+ a
UV7 + a
V8
43
44

variáveis. Tal acontece, pois que os dados
observados não se disporão fatalmente aa
lyango de .uma linha de regressão ou de um
plano ou mesmo uma superfície qualquer.
Três fatôres são as causas que determinam o
não ajustamento: 1, o êrro aleatório nas
mediçães doi dados, 2, oc efeitgs imprevi.

Numa análise dêste tipo aplicada a dados geológicos U

e V são as coordenadas

gráficas em um mapa ou malha para a variável dependente Y que é a medida de um
.tributo qualquer (litológico, geofísico, etc.).
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colados mediante a resolução das equações
normais:

Correlação múltipla
O método dos mínimos quadrados permite a mais perfeita qualidade da ajustamento
~le uma superfície aos dados observados.

~Y = aYN + a~ ZU + a3 ~`Y
~UV

Fora os cálculos de uma superfície de
regressão como no caso de um plano de
mínima quadrado cuja equação é Y — a .}..
b U -I- C Vos coeficientes devem ser cal-

N

~U

~U

~U2

~v

~uv

aY ~U + a2 ~U2 + a3 ~,UV

~YV = aY ~V + a2 ~UV + a3 ~V2

Daf para o cálculo dos coeficientes:

~V

aY

~Y

~UV

a2

~YU

a3

~YV

~V2

(eq. 4)

(eq. 4.1)

Esta equação pode ser então resolvida
multiplicando ambos os lados ,pela matriz
U, V I e assim:
inversa de

~Y

aY

—1
a2

U,V

(eq. 4.2 )

~YU

~YV

a3

Para uma função polinomial de oitavo
grau, são necessários as cálculos dos 45 coeficientes conforme na equação (3) acima
mostrada.
~uvT
~uzvT

~vs
~uvs

~u

~u
~uz

~v
~uv

~uv
~uzv

~,`UV7

}=`U2VT

~UV8

~U3V7

~`U2VY4

~UV15

~V8

~UVB

~V9

~U2V8

~,`UVY5

~V16

N

te conhecer quão bem uma equação pode
descrever o comportamento das variáveis dependentes, isto é. o próprio fenómeno que se
pesquisa.
Numa regressão linear pode-se determinar ~a variação total de Y, aSBinl;

Parãmetros Estatísticos
O grau de relacionamento entre uma
variável dependente em função de duas outras dependentes já foi considerado ao Se
reconhecer as equações (4.1) e (5). A de~
terminação de ~e~içlas de correlação permi-

~(Y - Y)2 = ~(Y -

Yeat)2

(eq• 5)

+~

(#e91

.~ Y)z,

(eq. 6)

~

P. P. MARTINS JR. —Análise de Superfície de Tendência (Trend Surface. . .
No membro da direita, o primeiro têrmo é
chamado variação não-explicada e o segundo
é a variação explicada.
O coeficiente de correlação é a raiz quadrada da variação explicada pela variação
total. Na casa de correlação múltipla a três
variáveis êste coeficiente será:

r —

~

(Y-Y) 2 - (Y - yeat)z
(Y - Y)
(eq. 7).

A

~

Obtém-se, assim a medida de excelência
do ajustamento da função tendencial aos dados observados. ZJste quociente varia de —1
a -I-1; quanto mais se aproximar dos extremos melhor a correlação quer positiva ou negativa (esta deve, todavia, ser abandonada).
Ao se aproximar de zero a correlação se torna cada vez anenor tendendo a ser mesmo nula,
A soma dos quadrados dos resíduos quando fôr mínima apontará a melhor aderência
entre dados e a superfície: EYres—E(Y-ye8t)z,
conclui-se que a melhor superfície será aquela que tiver o mais alto coeficiente de correlação e menor soma dos resíduos por conseguinte.
Informação visual
Tôda informação quer oral, em texto escrito ou visual está sujeita a uma perda de
qualidade como veículo informativo, quer simplesmente no caso em que se omita alguma
parte da infonxnação, quer seja pela baixa
ocorrência de uma de suas partes; em tal
casa pode-se ter uma perda por interpretação ou significado.

A

~

pefinição
Pode-se definir conteúdo informativo como amedida da quatidade de dúvida elimipada pela mensagem recebida (Trinder, J.C.,
1970).
A exata medida da mensagem dependeria na probabilidade certa dela se verificar,
t.e., a mensagem conter um determinado grau
de informação, e informação, como tal, só
ocorre quando traz um conteúdo nôvo a uma
seqüência de eventos quaisquer, e já conhecidos.
A ocorrência de uma informação numa
mensagem é a própria frequência em que
partículas discretas dos compostos de prata numa película gravam tonalidades e tex-
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turas. Todavia a natureza da informação visuai numa imagem é muito mais complexa
do que aquela que se descreveria por torraliOutras variantes como a
dades e texturas.
espectral, morfologia, etc. podem ser tomadas em consideração.
Dentro do campo visual de uma imagem,
poderíamos selecionar algumas variantes
que trataríamos como eventos discretos
quando ocorrem. A quantidade da ocorrência de um dêstes eventos no conjunto nos dá
um parámetro de probabilidade da mesmo.
~lum tratamento matemático diz-se que in!'ormação é aprobabilidade Po em que coisas
diferentes possam ccorrer, admitindo-se que
todos os eventos tenham igual probabilídade
dentro do conjunto, assim: I = K log2 Po.
esta expressão matemática para o conteúdo
[nformativo é a entropia de um sistema (entenda-se no caso de informação como uma
perda de qualidade como veículo informativo). A contante Kpode ser escolhida tal que
f seja 1 bit para um evento com 2 probabi(K -¡idades iguais de ocorrência, assim:
1/ln2) (Brillauin, 1964) Morfologia de fundo de mar; método de sondagem.
Três métodos foram desenvolvidos para
a sondagem da fundo do mar; o método das
andas (William; Coleman and Lundahl,
(Moore,
1948), o método da transparência
1948) e o~ método de penetração (Sharkov e
Kudritsk, 1956) .
O método aplicado na sondagem de fundo da bacia oceãnica nas proximidades da
Ilha de Cabo Fria foi o da transparência.
Entropia de imagens e aerofotos
Até o presente momento não se conseguiu um processo de digitalização automática de imagens. Muito esfôrço em análise
qualitativas é necessário. Assim detalhes que
possam ser digitalizados requerem innterpretação (determinação de significado). Podese mesmo afirmar que uma tentativa de interpretação visual de uma imagem, utilizando-se métodos de digitalização, deverá ser
sempre acompanhada de análises qualitativas e adigitalização será feita para eventos
pré-determinados e bem específicos. Com isso pretende-se diminuir a entrogia.
Ao usarmos uma fotografia prêto e branco; poderíamos digitalizá-la usando como elementos transportadores de informação um
número n de tonalidades de cinzas. Está demonstrado, todavia, que melhor acesso inforanativa éobtenível onde muita redundância (alua. frequéncia de um determinado even-
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ta) possa ser diminuída, portanto pequena
informação e, eventos de baixa frequência
possam ser mais amplamente registradas para maior armazenamento (em bits) e portanto maior informação,
No método de transparência em que se
Sondou o fundo do max na área já citada
pode-se aumentar o sentido de informação
visual porque se usou um espectraradiãmetro com muito maior sensibilidade que o ôlho
que passem despercebidas a nossos olhas ó
instrumento pode detetor para comprimentos de ondas convenientes.
Ao sé digibalizar o fluxo de energia medido pela espectroradiômetro
seria desejávél conseguir-se um melhor aproveitamento
dos dados quantificados, visto que se uma imagem tomada para uma área muito heterogênea fôr totalmente digitalizada pela método acima descrito não forneceria um conteúdo informativo ésclarecedor. Ao se aplicar
tais dados a uma análise de tendência, uma
superfície espúria
viria a ser determinada.
Pode-se entender isto, por exemplo, numa situação em que se deseja conhecera litalogia de uma região e ocorram florestas de
galerias distribuídas dispersamente na área.
Se forem tomadas indiscriminadamente medidas nas colunas despidas de vegetação e
nas florestas seria gérada uma hipersuperfície, em que dados litográficos e de vegetação seriam misturados. Tal caso é indesejável; e podé ser evitado ao se levar em canta uma área imageada com determinada litofogia, onde medidas desnecessárias das florestas não precisem ser tomadas e um processamento por análise tendencial extrapole
confidentemente a superfície para êstes claros de observações e medidas na imagem.
I}eve-se notar que a situação é bem mais
complexa em áreas de transição e contatos
litológicos, ou em áreas em que se deseje
obeter informação sôbre coisas dispares que
se superpõem, e. g., casas, estrada e solo. O
uso de filtros pode resolver caso se queira eliminar algum elemento que não interesse,
por exemplo a vegetação.
E bem veráade que medidas de precaução são desejáveis de tal modo que se possa
ter certeza que a extrapolação seja feita
com um grau razoável de segurança.
Estas
extrapolações e interpolações entre os pontos de medidas não são feitas para espaços
ou distàncias muito grandes. Todavia tal método baseia-se no ,princípio que dado um determinado
evento
que se deseja conhecer

ocorra com -alta probabilidade em uma .área,
êste precisará de uma bem menor frequência de dados porque a informação será ~so;
bremoda redundante.
Tôda segurança deve ser tomada, evidentemente, onde ocorram eventos notáveis
e pouco frequentes, sendo importante a maior
tomada de dados sôbre êstes (maior númeDero de medidas com grande precisão).
duz-se que onde houver maior redundância
de informação (exemplo: uma superfície lacustre, uma litolagia monótona) a entropia
é consideràvelmente menor, a inversa senda verdadeiro para os eventos pouco frequentes. Neste caso, como não foram tomadas
medidas nas bordas do canal estudado, o
programa extrapolou uma medida de tendêsi~~ia
que define o fundo do canal para a área da
ilha e do continente.
Medidas de Energia Espectral
Os resultados de análise de densidade
de energia espectral apresentados neste trabalho foram feitos pelo método de tránparência.
Usou-se um espectro-radiômetro ISCÒ
Model SR para medir a, intensidade de energia através de transparências em mesa de
fuz.

•

Expressam-se estas medidas em unidades de calarias por minuta por centímetró
quadrado au watts por centímetró quadrado;
então a natureza das medidas obtidas é á
intensidade de energia espectral por comprimento de onda.
Para serem tomadas medições de energia vinda de uma fonte pequena deve-se
considerar que os valores decrescem com o
quadrado da distancia do instrumento de medidas ãfonte. Assim para uma dada distância a área subentendida pelo ângulo sólido de vértice na fonte cresce com o quadrada da distancia àquêle vértice. Para uma
maior área o fluxo de energia torna-se menos denso.
Ao se considerar a distância da fonte
ao instrumento medidor admitiu-se que êste estivesse alinhado com a fonte emissora.
A mesma fonte considere-se como sendo
em~ssora em tôdas as direções a partir de
sua superfície, diz-se então que esta fonte
segue a lei do Cossena de Lambem. Entende-se que a parcela de emissão ou absorção (pelo medidor de energia) é proporcional à área aparente .subentendida num ãn-

~

A
P. P. MARTTNS JR. —Análise de Superfície de Tendência. (Trenó. Surface. . .

A

gulo de visada: Assim para uma dada visada
Sob determinado ângulo o fluxo de 'energia
incidente será proporcional ao cosseno do ângulo entre a perpendicular a fonte e outra
qualquer. direção de incidência. A .energia
Será máxima quando se tomar a emissão na
vertical a fonte, i. e., a Oo e mínima quando
se aproximar de 90°.
,
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Fig. 1 — área selecionada ,peara correlação de dadós
densitométricos com os de batimetria; Canal da
Ilha do ,Cabo Frio:. . '

_
Filme -

-

RC-8

152.83mm

15 000'

1:33 000

Calar EKTACHROME MS
AEROGR•APHIC 2448

KA-65

75.96mm

15 000'

1:65 000

PLUS x AEROGRAPHIC 2402

~
espectra
visível _
(negati- ~
' ya

e

I•

..
Esc.
aproa.

focal. Alt. vôo

~

Filtro

CLEAR AV

530mµ
Ì

Tab. 1 — Características das imagens tomadas em Cabo Frio (1969); Missão 96 NASA

A
Grau

Coef. Côr. (R)

EKTACHROME

6

.6711 — 67%

MÚLTISPE'CTRAZ VERDE

3

,7509 =

DADOS BA- _
TIMETRICOS

5

75ofo

.618 — 61%a

Soma dos Quadradas dos
Resíduos
53.766
4.826
2746.9

Tab. 2 —Medidas estatísticas para as superfícies de melhor ajuste .
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Fig. 2 —Melhores ajustes obtidos: (a) 3o multispectral verde, (b) 5v grau Ektachrome e (c) 5Q dos
dados batimétricos.
O uso da mesa de luz sôbre a qual se afixa uma transparéncia quer positiva ou negativa permite a melhor obtenção de dados
de energia espectral. Por um lado a mesa
é uma fonte emissora infinitamente grande
em relação à fibra óptica do espectroradiômetro e o efeito da distância afetaria em
menor grau a intensidade de energia incidente ou como nêste caso em que o efeito é nulo já que a imagem está aposta ao vidro da
mesa. Obtém-se da mesma forma uma leitura de medida máxima considerando-se que
pela lei do C'osseno de Lambert as medições
são feitas na vertical sõbre as imagens do
sensor. Com efeito pode-se considerar que
a energia medida é uma emitãncia radiante
,
cuja fórmula é:
S P
M =
S A
Conclusões e Resultados
A missão 96 da NASA compreendia entre outras um võo sôbre Cabo Fria para
fins de deteção de um banco existente enEmpregou-se o
tre a ilha e o continente.
sensoreamenta remoto e através do processamento dos dados obtidos das imagens selecionadas obtivemos alguns resultados que
foram teòricamente tratados como se mastrau nos parágrafos acima. (fig. 1).
Selecionou-se uma imagem diapositiva
colorida (n~ 7374) e outra da faixa verde do
espectrovisível (n9 411) em preto e branco.
Os resultados, a que se chegou, devem
ser tidos como preliminares, pois ainda s~
exige um detalhado estudo de correlação en•
tre eles.
Na figura 1 vê-se a área em que foram
tomadas as medidas de emitãncia radiante
na imagem ektachrome e multispectral da
Faixa verde. Na canal a água é muita clara
sendo nulo o transporte por suspensão de
sedimentos. Atribui-se qualquer movimento
do fundo da canal como devida ao transporte por arrasto au saltação das areias. teste
tipo de transporte não produz turbidez que
afete as medidas.
Temperatura e salidade não foram tomadas em consideração pois pode-se conside-

i

h

~

,►

Fig, 3 — Ajuste progpessivo dos dados densitométricos da imagem Ektachrome, As Superfícies 6, 7 e
x nãa ~prarri ajustadas satisfatAria~ente.
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Os resultados estatísticos
conhecidos pela tabela, 2.

podem

ser

O ajuste progressivo das superfícies de
tendéncia ou de regressão pode ser visto na
fig. 3 onde desde o grau 3 já pode ser definido
a direção geral do canal ~0~ 5o grau é idêntico
ao 6°.
E interessante observar que o grau 5e da
multispectral (fig. 4) verde tem mais serrelhança com os resultados do filme colorido,
não obstante as correlações estatísticas tenham
sido impróprias. Cabe notar que por ser filme
negativo deve-se inverter os dados, i. e., o que
fôr mais fundo passa a ser mais raso eviceÍ
•versa.

V

b

'~
A metodologia de abordagem é considèrada
- boa não obstante os resultados finais serem
Fig. 4 — A superfície de 59, grau da imagem multispectral verde assemelha-se- à de melhor ajuste
do Ektachrome malgra3n a, falta de ajuste estatlstico.

rá-las como não contribuintes para a modificação de tonalidade das águas do canal.
Isto é uma pressuposição muito ampla envolvendo urna certa complexidade. Podç-se
admitir isto por causa da peculiaridade da
área, o movimento muito grande de correntes e a alta refletividade do fundo que é o
fator dominante para se admitira assertiva acima considerada. ,
Na tomada de dados com o espectroradibmetro aárea de observação foi a de um
quadrado de 2mm de lado para ambas as
escalas do filme colorido (1:33 000) e o filAssim uma
me multispectral (1:60 000).
distorsão ser'a de se esperar entre ambos
os resultadas tanto pelo fator escala quanto pela quatidade de dados disponíveis para se fazer a estatística sôbre é1es. Forra
cada 2mm do lado do quadrado observado no
filme colorido tivemos 66m do terreno e no
multispectral 120m ,isto çomo pode ser observado na fig. 2 produziu uma diferença .
das superfícies de tendéncia que descrevem'
os dados densitométricos.

ainda carentes.
Está em fase de pesquisa uma relação matemática, provàvelmente de caráter probabilistico, que possa fornecer a profundidade real em
relação aos dados de emitância medidos nas
transparências. Outro passo de grande importância na mais racional utilização de imagem
será a digitalização destas por processo automático onde se poderá tomar observações em
pontos menores, evitando-se desta forma o problema de escala observação do instrumento em
relação à daquela das imagens. Esta digitali3ação automática. por TV ou vidicon permite,
assim, reduzir-se o tamanho da área de medida
óptica ao limite da própria resolução do filme.'
Em resumo, a partir dos dados de batimeIria disponíveis e daqueles de densitometria
óptica (emitância) das imagens, tratados por.
VIDICON, cremos que será possível determinar uma função,. de transferéncia, de tal forma,'
que se possa obter uma correspondência imediata entre o sinal produzido .pelò~ instrumen-'
-° to e a profundidade. Um processo imediato de'
mapeamento do fundo do mar em situações semelhantes_fica assim determinàdõ com simplificação erapidez sõbre o sistema convencional
de sondagem batimétrica.

r

L

~

APLICAÇÃO DE MATRI~ES DE~ PROBABILIDADE
DE TRANSIÇÃO LITOLóGICrA À SEC~ÇõES
TRATIGRÁ~Ï(~A~,S DA ~0~1VIACÃO ITARAR~
- ( GRUPO TUBARÃO ) `1'

~,

Por
PAULO M. B. LANDIM.(z)
~

ABSTRACT
It was mëasnred thïckness and - number of
transitions among siltstones, sandstones and mixtites in the Itararé Formation (Tubarão Group,
Permo-Carboniferous) of São Paulo State, to obtain
transition probability matriees.-

~

Inspection

of the matrices showed

that:

a)

each lithology is dependent upon the previous
one, according to a first-order Markov process
model;
b) in general sandstone shows higher percentage,
followed by siltstone and mixtite;
c) in general sandstone shows a mean thickness
g-neater than siltstone, and the later greater
than mixtite;
d) sandstone is followed more frequently by siltstone than mixtite, and the same is true between
siltstone and sandstone;
e) despite the cyclical model of deposition certain
discrepants transition
probabilities values áre
present. The reason for that could be that
various mixtites are not real tillites and the
evidence bf erosion taking place between cycles
of deposition.

feirar por arenitos, os quais se distribuem
_também por tôda a coluna, com espessura,
granulametria e grau de seleção bastante
variáveis, entremeados por siltitos, rítmitas,
mistitos e mesma camadas centimétricas de
carvão. É limitada na base pelo tôpa do
Devoniano e pela presença da mais alta mistito no tôpo.
Afim de melhor comparar algumas secções estratigráficas da Formação Itararé e,
consequentemente, extrair delas a maior número passível de informações apliquei uma
metodologia quantitativa que julga bastante
útil em Estratigrafia. Assim, os dados estratigráficos referentes ã parte inferior do
Grupo Tubarão, obtidos a partir de poços
perfurados pela PETROBRAS na Estada de
São Paulo, foram dispostos segunda matri2es de probabilidade de transição litológica e
a partir dos resultadas obtidos considerações
puderam ser formuladas quanto ao ambiente de deposição desse conjunto de rochas.

I N T R O D U Q ã 0
w

~

O Grupo Tubarão, base da sequência
gonduãnica brasileira, no Estado de São Paulo pode ser subdividido em duas porções:.
uma inferior com espessura maxima de 1281
m, e que correponde ao ciclo glacial e denominada Formação Itararé; e uma superior,
com um décimo da espessura daquela, representando a fa,sP pós-glacial e denominada
Formação Tatui.
Do ponto de vista paleogeográfico e paleoclìmático é a Formação
Itararé que tem
despertado as maiores atenções. Ela é constituída fundamentalmente no seu_ têxço in-

Matriz de probabilidades de transição fitológica
Matrizes de probabilidade de transição
têm sido aplicadas aa estudo de secções estratigráficas quando da utilização da modêlo probabilfstico das cadeias de Markov, as
quais ocupam uma posição intermediária

en-

tre os modêlos determinísticos num extre~
mo e os totalmente aleatórios no outra.
(1)
(2)

Trabalho feito com o auxílio da FAPESP
Departamento de Geologia e Mineralogia da
Faculdade de Filosofia, Ciéncias e Letras dé
Rio Claro, (SP).
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Para j
A

de i

B

C

A

Pl,l

P1,2

P1,3

B

P2,1

P2;2

P2,3

C

P3,1

P3,2

P3,3

Fig. 1 —Matriz de probabilidade de transição entre 3 estados: A, B e C

$1

B2...

Bk

~i

nl

x1,1

x1,2

xl,k

xl.

~2. . .

x2,1

x2,2

x2,k

x2.

nm

xm,1

xtn, 2

xm,k

xm .

.r.j

N.1

x.2

x.k

x

Fig. 2 —Tabela de contingéncia usando xz,

Isto significa que no modêlo markovia
na de 1a ordem, a situaçãa do sistema no
tempo <t», ou ponto «p», ou evento «e», é
dependente da situação no tempo «tn_1», ou
no ponto «pn_1», ou no evento «en_1».
O
grau de dependência de um estado em relação a um prévia é comumente expresso em
têrmos de «memória». Em asssim sendo 0
modêlo markoviano de 1~ ordem tem uma
curta memória, isto é, a dependência relaciona-se com o estágio imediatamente anterior.
Ebidentemente essa <memória» pode
ser maior e então os modêlos passam a ser
de 2a, de .3~, de n'ésima ordem.
Assumindo uma dependência de 1$ ordem, o procedimento de transição pode ser
sumarizado pela matriz de probabilidade de
transição de uma litologi~a para outra. Tal

matriz referente a três estados, por exemplo, é apresentada na Fig. 1.
Os elementos dessa matriz, p ii, represenbam a probabilidade de um estado i ser
Assim os elesucedido por u~xn estado j.
mentos da diagonal pll, p22, e p33 indicam
a ,probabilidade de um determinado estado
permanecer nele mesmo, e os elementos fora
da diagonal mostram a probabilidade de transição de um esbado para outro diferente.
A obtenção dessa matriz pode se dar por
diferentes maneiras.
Uma é registrar, a
patir da base de uma sequência, a intervalos fixos, os vários estados do sistema.
Se
a sequéncia foi, por exemplo, AABBBCBB
CB, isso significa que a primeira transição
foi de A para ele mesmo, seguida de uma
transição para B sucedida por várias transi-

ções de B para B, e depois para C, e assim
por diante.
Esse método é descrito por
~RUMBEIN (1967).
Uma segunda maneira de estrutu~ ar a
matriz de transição é registrar apenas as
passagens de uma litologia para outra, e
manter em separado um registra de espessura de cada tipo. Assim, o exemplo anterior
passa a ser ABCBCB. Neste caso a probabilidade dos elementos na diagonal principal é 0 (zero). Carr et al. (1966) e Fotter e
Blakely, (1967) descrevem esse método.

..

~►

Fig. 3 —Area de afloramento do Grupo Tubarão
e localização dos poços.

a)

Matriz de registros;

A

~

Para testar estatisticamente se a matriz de probabilidade de transição, emplricamente encontrada, representa um processo
com ou sem «memória», adotei o método
recomendado por PÓITER e BLAKELY
(1967), isto é, o uso da tabela de contingén-

B

C

~i

A

(12,0)
22

(16,6)
7

(3,4)
3

32

n

(16,9)
7

(23,3)
34

(4.8)
4

45

(4,1)
3

(0,8)
2

8

C

(3)
3

~j

32

b)

44

85

9

Matriz de probabilldaãe de transição:

A

B

C

A

.69

.22

.09

B

.16

.75

.09

C

.37

.37

.25

a

Fig. 4 —

Dados obtidos a partir do poço de Assistência, (registros a intervalos de 10 m).
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a)

Matriz de registros

A

b)

B

~i

A

(12,7)
29

(22,5)
8

(3,8)
2

39

B

(23,7)
9

(42,1)
62

(7,1)
2

73

(3,6)

(6,3)
1

(1,1)

s

11

71

12

123

c

2

~j

40

Matriz de pro6ashdade de transição:

A

B

C

A

.74

.21

.05

B

.12

.85

.03

C

.18

.09

.73

Fig. 5 — Dados obtidos a partir do poço de Lins.

cia

C

qui-quadrática

(x'=

contingency table).

(Fig. 2). Maiores detalhes podem ser encon-

(Registros a intercalbs de 10 n ).

Na Fig. 2 N~ i representa. o número de
observações na ij'ésima cela, e a partir dai
Ni, é o total

trados em KRUMBEIN e GRAYBILL, 1965:

calcula-se a frequéncia obtida;

183-188.

da i'ésima linha, N. j é ~ total da j'ésima co-

Segundo êsse método a hipótese nula
testada é a seguinte: para i — j' a probabilidade de que a j'ésima litologia seja seguida pela i'ésima litologia é a mesma que ser
seguida por uma não i'ésima litologia. Em
outras palavras, a deposição das várias litologias
independem umas das outras. Nesse sentido, a
hipótese alternativa é que a deposição de uma
litologia depende da imediatamente anterior.

luna e N é o número total de o~bserv'açães.
Em se tratando de um método que utiliza a
distribuição de <x'-», calcula-se a frequéncia
esperada na ij'ésima cela pela fórmula:

(Ni.) — (N.j)
Eij —
N

P. M. B. LANDIM —Aplicação de Matrizes de Probabilidade de Transição, , ,
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a) Matriz de registros:

A

b)

~' i

C

B

A

(10,87)
24

(1.,5?)
4

(3,37)
2

30

B

(15,22)
3

(22;05)
36

(4,72)
3

42

~

(2,9)
2

(4,2)
2

(D~,9)
4

8

_'j

29

42

80

9

Matriz d'e probabilidade de transição:

A

B

C

A

.80

.13

.Oi

B

.07

.86

.07

C

.25

.25

.50

Fig. 6 — Dados obtidos a partir do poço de Olímpia.
Em seguida calcula-se a diferença entre
observada e a esperada para

(Registros a intervalos de 10 m).

Aplicação do modQlo aa Grupa Tubarão

a frequéncia

cada cela, ou seja ,
D.,~.
. — N.,~. — E.,~.
Com ésse dados encontra-se V
k
V _ ~
j= 1

m
E
i-1

(Dij)2
E.,~.

Se V ~ xz « (t), rejeita-se a hipótese
de que os eventos são independentes, com a
probabilidade de um érro da tipo I, au seja,
xejeitar Fio quando ela é verdadeira.
Se V < x2 « (t), a hipótese de independência não é rejeitada.
Graus de liberdade _ (t) _ (m-1) (k-1).

Adotando, então, o modélo markoviano
de 1= ordem organizei o~s perfis dos poços
de Assisténcia, Lins, Olímpia, Para~guaçu
Paulista e Trés Iagoas (Fig, 3) da seguinte maneira: a partir da base da Formação Itararé registrei, a intervalos iguais de 10 m,
a litologia presente (A = siltitos e folhelhos; B — arenitos; e C =

mistitos, na sen-

tida de SCHERMERHORN, 1966) até a base da Forzrlação Tatui. Tais resutadas achamse nas Figs. 4 (A), 5 (A), 6 (A), 7 (A) e
8 (A). A partir désse valores organizei as
matrizes de probabilidade de transição (Figs.
~ (B), 5 (B), 6 (B), 7 (B), e 8 (B), onde
os valores Ei são iguais a 1.
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a)

Matriz de registro

~`

B

C

~j

b)

A

B

(12,1)
20

(13,1)
14

(12,8)
4

38

(13,7)
15

(14,8)
25

(14,4)
3

43

(13,1)
4

(14,1)
3

(14,0)
34

39

C

122

Matriz de probabilidade de transição•

A

.53

B

.35

C

.10

Para o teste estatística utilizei-me dos
valores de registros, e os vários «V» encontrados. foram:

C

B

.10

.37

.07

.58

0.83

.07

Fig. 7 —Dados obtidos a partir do poço de Paraguaçu Paulista.

(Registros a intervalos de 10 m).

32

32

x

16,9

85

x

8
3

E 31

85
44

32

12,0

=

45

85
32

Valores esperados (números em parêntesis na Fig. 4A)

x

Ez l

Assistência:

E ll

41

41

42

A

a)

~j

x

32

—

Elz —
85

ls,s
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a)

Matriz de registros:

B

C

~i

(10)
18

(18,1)
14

(5)
1

33

B

(17,2)
14

(31,2)
41

(8,6)
2

57

C

(4,8)
0

(8,8)
3

(2,4)
13

16

A

A

~i

b)

287

32

~

58

106

16

Matriz de probabilidade de transição:

~C

A

B

A

.54

.42

.04

B

.24

.72

.04

C

0

.19

.81

Fig. 8 — Dados obtidos a partir do poço de Trés Lagoas.

(Registros

—

23,2

-I-

V —
12

85
44

x

—

4,1

x

-~
(3-3,4)2

(34-23,3)2

32

Eia

-}-

-F3,4

23,3

85

(2-0,8)2

(4-4,8)2

9 x 8
—
85

16,6

3
3,4

Egg —

(7-16,6)2

-~

85
3

16,9

(3-3)2

8

Ea2

0,8

de 10 m).

(7,16,9)

(22-12)2

44 x 45
Ezz

intervalos

a

-{-

-i-

4,8

0,8

i
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Matriz de registros:

a)

A

~A

C

~' i

i .i,~i

i2.li

12

y

~
(4.d)
:>

112.81
. 20

I'

b)

P,

C

i 4.1 i
;,

(2,5)
5

~~ j

2;

14

2~

F

45

8

Matriz de probabilidade de transição:

pl

~,

B

. 8,~~

C

.37

Y

C

. ~.~

.z~

. 2~

.63

Fig, 9 —Dados obtidos a partir do Poço de Assisténcia. (Registros de mudanças litológicas).
V =

8,3 -}- 5,8 -}- 0 -~- 5,5 -f- 4,9 -~-

V =

26,7

b) Lina:

v = 1ol,s
Graus de liberdade — (m-1) (k-1) _
(3-1) (3-1) = 4
Na tabela de x2 para 4 graus de liberdade e nívél de signific5.xtcia 0,001 encontra-se o valor 13,28 (D]XON e MASSEY,
]_957) .
Como V (.-26,7) é maior que 13,28, rejeita-se ahipótese nula do modêlo de deposiçãa independente.
Idéntico cálculo foi feito para os de•
mais poçós, e os resultados obtidos foram:

XZ 0,01 (4) — 1$,28, portanto Ho é rejeitadó.
c) Olímpia:
V =

51,26

:

Xz ~0,01 (4) — 13,28, portanto Ho é rejeitado.
d) Paraguaçu Paulista:
V = 70,9
XZ' 0,01 (4) =
jeitado.

1,3,28, portanto Ho'é re-

~

~
2~~1
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a)

Matriz de registros:

B

A

(7.2)
15

A

'a)

I.

(7.6)
14

C

(2)
2

I `L.21
~

~~ j

16

18

C

~~ i

(2,4 ~
1

16

(2 8)
5

19

5

6

40

Matriz de registros:
b)

Matriz de probabilidade de transição:

A

~

P

.~4

C

,40

Fig, 10 — Dados obtidos a partir do poço de Lins.
o) Três Lagoas,
V — 74,70
XZ 0,01 (4) =
jeitado.

13,28, portanto Ho é re-

Como se vê, em todos os perfís estudados o modslo que melhor se adapta é o da
não independência de deposição entre as litologias, ou seja, cada deposição está condicionada pela imediatamente anterior.
Além disso as diagonais das matrizes
de registro revelam que em quase todos os
poços há uma maior porcentagem de arenitos, seguidos por siltitos e finalmente por
mistitos. A única exceção ocorre no perfil

R

C

.94

06

.26

.60

(Registros de mudanças litológicas)
de Paraguaçu Paulista, onde em ordem decrescente tem-se mistito, arenito e siltita.
Já as diagonais das matrizes de probabilidade de transição indicam que nos poços de
•Assistência, Lins e Olímpia os •arenitos apresentam uma espessura média maior que os
siltitos e êstes maior que os mistitos e nos
.poços de Paraguaçu Paulista e Três Lagoas
a ordem, no que se refere à espessura média
das camadas, é mistito, arenito e siltito.
~ marcante a presença de tão possante
espessura de mistitos em Paraguaçu Paulista. A propósito, cabe mencionar que no furo de Presidente Epitácio há um corpo de
mistito aparentemente contínuo com- X66 m
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'a)

Matriz de registros:

A

A

B

C

~j

(3,1)
7

(2,2)
0

7

(4,3)
9

14

(3,4)

B

C

(1,9)
2

~i

7

b)

(3,6)
6

$

29

9

13

Matriz de probabilidade de transição:

A

A

B

1.0

B

.36

C

.25

Fig. 11 —Dados obtidos a partir do poço de Olímpia.
de espessura e em Três Lagoas, naquela mesma região, um com 92 m. Em ambos as
casa ocorrem no topo da Formação Itararé.
Finalmente percebe-se, da matriz de probabilidade de transição, que o arenito passa
mais facilmente a siltito e ëste àquele, do
que qualquer um dos dois a mistito ou é seguido por êste.
Após verificado nos poços estudados que
hã uma dependência de deposição entre as
litologias e tendo em vista a hipótese, bastante razoável, de LEINZ (1937) de que no
Grupo Tubarão ocorre um ciclismo cuja sequência seria mistito-arenito-siltito~arenito-mistito, o método foi aplicado coma finalidade de testar a presença ou não de ciclos
de deposição.

C

C

.64

.75
(Registros de mudanças litológicas)
Neste caso foram registradas a partir
da base da Formação Itararé até o seu tõpo,
apenas as mudanças de litologia. Clara que
em assim procedendo os elementos da diagonal são sempre iguais a 0. Devido a isca para oteste de •independëncia, não se levou em
conta a contribuição da diagonal maior na
soma, e então o grau de liberdade passou a
ser (m-1) 2 -m. Os valores de «E» estão ean
parêntesis nas Figs. 9(A), 10(A), 11(A),
12(A) e 13(A).
A partir das matrizes de registros calmatrizes de probabilidade de
transição (Figs. 9(B), 10(B), 11(B), 12(B) e

culou-se as
13(B).

i
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Matriz de registras:

a)

A

0

8

(5,2)
8

(13,0)
24

A

(13,8)
27

B

~.,

(4,7)
5

~i

32

b)

~j

R2

(5,0)
4

31

(4,4)
6

11

30

74

12

Matriz de probabilidade de transição:

A

A

g

C

B

C

.75

.25

,g7

.45

.13

.55

Fíg. 12 —Dados obtidos a partir do poço de Paraguaçu Paulista.
litológicas)
O teste estatístico, utilizando-se adistribuição do x2, forneceu os seguintes resul•Lados:
a) Assisténcia:
V = 14,9
g.l — (3,1)2 — 3 — 1
XZ 0,01 (1) = 6,63, portanto Ho é rejeitado,
b) Lins:
V = 15,9
x2 . Ol (1) = 6,63, portanto Ho é rejeiLado.
c) Olímpia:
V = 14,5
x2 . 01(1) = 6,63, portanto Ho é rejeiLado.

(Registros de mudanças)

d) Paraguaçu Paulista:
V = 24,2
x2. 01 (1) = 6,63, portanto Ho é rejeiLado.
e) Trés Lagoas;
V = 21,35
x2. 01 (1) = 6,63, portanto Ho é rejeiLado,
Novamente a hipótese de independência
foi rejeitada, ou seda ocorre uma relação de
11 ordem no tocante à deposição quando se
utiliza apenas as mudanças de litologia.
Num ciclo perfeito cuja sequéncia seja
mistito-arenito-sitito-arenito-mistito, a matriz de probabilidade de transição deverá
fornecer valores bem próximos a:
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A

C

B

A

`

~i

29

(29)
4

(13,4)
28

C

29

(2.6)
~

(27~9)

E

~~

(2,6)
1

(2,9)
5

29

32

6

67

S

Matriz de probabilidade de transição:

b)

C

A

A

•93

.

.iz

.ss

.83

.17

C

.07

Fig. 13 —Dados obtidos a partir do poço de Tr@s Lagoas. (Registros de mudanças litológicas)

I

A

I

B

I

0

I

i

E

I

0,5

I

0

C

I

0

I

i

A

I

I

C

I

o

~

0,5

I

o

~

Carnparando porém êsses valores com os
das Figuras 9-13 verifica-se uma discrepância pronunciada no referente ã passagem. de
arenito para siltito e arenito para mistito.
Conforme o modêlo as probabilidades deveriam ser próximas a 0,5. Todavia, a probabilidade de transição de arenito para siltito
é sempre maior que para mistito. A expli-

cação talvez resida em que os ciclos estariam incompletos pela ação de retrabalhamento, e portanto, erosão da parte superior
da sequência antes da deposição do ciclo seguinte (FRAKES e FIGUEIREDO, 1967).
Devo chamar também atenção para os
valores correspondentes àpassagem de mistito para siltito ,no modélo iguala 0, e que
nos perfis chega a atingir o valor .45. Caso alguns dêsses mistitos não sejam tilitos
verdadeiros, como parece ser o caso, residiria aí a explicação.
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