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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados do estudo geológico da Formação Guaritas, na

porção centro-sudeste da Bacia do Camaquã. A área localiza-se na porção central do Escudo Sul-

Riograndense, entre os paralelos 30'50'33" e 31'00'00" de latitude sul e os meridianos 53" 27'

03" e 53o l0' 30" de longitude oeste.

Imagens TM-Landsat (bandas 02, 03,04, 05 e 07), abrangendo a ârea em foco, foram

processadas digitalmente, tendo em vista o realce de feições litológicas e estruturais. Os melhores

resultados foram obtidos através de uma Análise por Principais Componentes, combinando as

PCl, PC2 e PC4 no espaço RGB.

Os milonitos do Complexo Porongos afloram no lado leste da área estudada, em contato

erosivo e tectônico com a Formação Guaritas. No lado oeste da área aflora a Formação Santa

Bárbara, com seu depósitos areníticos e rudíticos divididos em cinco associações faciológicas. A

porção mapeada da Formação Guaritas foi dividida em sete associações faciológicas, geradas pela

dinâmica de sistemas deposicionais alúvio-flúvio-deltaicos e desérticos, refletindo as variações

climáticas no ambiente continental eopaleozóico.

A análise de paleocorrentes e paleoventos permitiu a separação das associações

faciológicas em duas sequências sedimentares, denominadas, neste trabalho, de Formação

Guaritas Inferior e Superior. As áreas-fontes da Formação Guaritas lnferior foram,

principalmente, sedimentos e milonitos, aflorantes a sul-sudoeste e leste, alérn de rochas da

Formação Santa Bárbara na região das Minas do Camaquã. As áreas fontes da Formação Guaritas

Superior foram principalmente sedimentares, a leste e norte. Também ocorreu uma mudança no

sentido dos paleoventos, entre as duas sequências, de norte na inferior para sul na superior.

Os principais trends de falhas da região têm direção NNE-SSW, WNW-ESSE e NW-SE.

A análise grÍtfrca de falhas transcorrentes sinistrais do trend NW-SE, na Mina Uruguai, revelou

um esforço compressivo ESE-WN\ry, sin-mineralização. Este eixo compressivo ocasionou

transpressão no interior de um bloco em forma de cunha na região das Minas do Camaquã,

resultado de movimentação destral na Zona de Falhas Tapera-Emiliano. O bloco soerguido,

denominado neste trabalho de Alto das Minas do Camaquã, comportou-se como feição positiva

no início da deposição da Formação Guaritas, a qual deu-se, provavelmente, a partir de meados

do Ordoviciano.



ABSTRACT

This work presents the results ofthe Guaritas Formation geological study, in the Camaquã

Basin central-southeasthem portion, The area is located in the Gaucho Shield centre, between the

30" 50'33" and 31" 00'00" paralels and the 53" 27' 03" a¡d 53" 10' 30" meridians,

TM-Landsat images (bands 02, 03, 04, 05 and 07), which comprise the study a¡ea, where

digitally processed in order to heighten litological and tectonic features. The best results where

obtained through the Principal Component Analysis, combining PCl, PC2 and PC4 in the RGB

space.

The Porongos Complex milonites outcrop in the easthem side of the study area, in

erosional and tectonic contact with the Guaritas Formation. The sandstones and conglomerates of

Santa Barbara Formation outcrops in the westhem side of the area, comprising five faciologic

associations. The Guaritas Formation mapped portion where divided in seven faciologic

associations which where generated by alluvial, fluvial, deltaic and desertic depositional systens,

reflecting climatic variations in the eopaleozoic continental enviroment.

The paleocurrents and paleowinds analysis allowed the separation of the faciologic

associations in two sedimentary sequences. They are denominated Lower and Upper Guaritas

Formation. The Lower Guaritas Formation source areas where mainly sediments and milonites,

localized at south-southeast and east, in adition to rocks of Santa Ba¡bara Formation in the

Camaquã Mines region. The Upper Guaritas Formation source areas where at east and north,

comprising mainly sedimentary rocks. The paleowinds sense also changed, from north in the

lower sequence to south in the upper one.

The main fault trends have NNE-SSW, WNW-ESSE and NW-SE directions. Graphical

analysis of NW-SE sinistral strike-slip faults of the Uruguai reveald a sin-mineralization ESE-

WNW compressive stress. This axis provoked transpression inside a wedge-shaped block in the

Camaquã Mines region, as a result of destral strike slip in the Tapera-Emiliano Fault Zone. The

uplifted block (Camaquã Mnes High) acted as a positive feature in the early Guaritas Formation

deposition" after the middle of the Ordovician.
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hemisferio inferior.

Figura 5.30- Veio com bandas de quartzo (claras) e hematita (escura). Atitude N59W/ 76N8.

Formação Santa Bárbara, Mina Uruguai.

Figura 5.31-Veio preenchido por barita maciça, atitude N43W/88N8. A borda na porção inferior

esquerda da foto é marcada por brecha de implosão. Formação Santa Bárbara, Mina Uruguai

Figura 5,32- Fraturas extensionais, círculos cinza: pólos. n: 10, Formação Santa Barbara, cava

a céu aberto da Mina Uruguai. Rede de Schmidt, hemisferio inferior.

CAPÍTULO 6

Figura 6.1- Estágios evolutivos da Formação Guaritas. (a) Padrão de paleocorrentes da

Formação Guaritas Inferior, durante a deposição das Associações Faciológicas 01 e 02. (b)

Padrão de paleocorrentes da Formação Guaritas Superior, na Bacia do Camaquã como um todo

(adaptado de Paim, 1995). Legenda: l-contato erosional, 2- paleocorrente aluvial; 3-

Embasamento pré-Guaritas; 4- Formação Guaritas; 5- Alto das Minas do Camaquã.
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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO

Esta dissertação de mestrado apresenta os resultados obtidos no estudo geológico da

Formação Guaritas na porç¡fo centro-sudeste da Bacia do camaquã, Foram abordados três

aspectos principais: (i) processamento digital de imagens; (ii) análise de fácies sedimentafes, e;

(iii) análise geométrica e cinemática de estruturas rupteis, O financiamento pafa este estudo foi

fornecido pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo'FAPESP, dentro do projeto "As

Placas Prote¡ozóicas do Escudo Gaúcho. Parte I: Limites de placas e bacias relacionadas no Rio

Grande do Sul", processo n'93/3228, sob a coofdefiaçôo do prof Dr. Antonio Romalino Santos

Fragoso Cesar.

1.1- OBJETIVoS

- Efetuar o processamento digital de imagens TM-Landsat abrangendo a área especifica

aqui abordada, com vista ao realce de feições geológicas;

- Individualizar as unidades estratigfáficas, com ênfase na Formação Guaritas s'¿nstr

Fragoso Cesar et al. (no prelo), apresentando-as em mapa na escala de l:50 000 ;

- Identificar as fácies sedimentares através dos seus atributos composicionais, texturais e

estrutufais, tendo em vista sua artioulação em modelos de sistemas deposioionais;

- Proceder ao levantamento das estruturas do sistema de fraturas visando a sua

caracteflzarjáo geométrioa e cinemóticq bern como a definição da cronologia relativa entre os

principais sistemas estudados;

- Integrar as informações obtidas em um modelo evolutivo para a porção da Formação

Guaritas estudada, durante o Eopaleozóico.

1,2- I.ocALrzAçÃo E VIAS DE AcEsso

A ri¡ea loc¿liza-se na porção centrat do Escudo sul-Riogtandense, entre os paralelos 30"

50' 33" e 3l'00' oo" de latitude sul e os meridianos 53" 27', 03* e 530 l0' 30" de longitude
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oeste. A região estudada abrange as folhas topográficas Minas do Camaquã (SH,22-Y-A-V-3) e

Santana da Boa Vista (SH.22-Y-A-V-4), editadas pelo Serviço Geográfico do Exército, na escala

de l:50.000. O acesso à região é feito pela BR 290 e partir de Porto Alegre até o cruzamento

com a BR 392, de onde se segue para Pelotas, pæsando por Caçapava do Sul. Das cercanias de

Santana da Boa Vista parte uma estrada vicinal que leva às Minas do Camaquã, cortando a área

de leste a oeste. Pode-se também optar pela BR 153, em direção a Bagé. Antes da ponte sobre o

Rio Camaquã parte outra estrada vicinal em direção às Mnas do Camaquã (Fig. L I ).

1.3- AsPEcros FrsrocR.ÅFrcos

O Escudo Sul-Riograndense tem área de aproximadamente 50,000 km2 e formato

grosseiramente triangular, delimitado o noroeste e sudoeste pela depressão periférica que

antecede o planalto modelado sobre as rochas da Bacia do Paraná, enquanto é limitado a leste

pela planície costeira,

Seu relevo bastante dissecado em rochas pré-cambrianas foi englobado dentro do Planalto

Rebaixado Marginal (Projeto Radam, 1986; lz Mello, 1993).

A área mapeada apresenta uma geomorfologia bem compartimentada, com evidente

controle lito-estrutural. As cotas mais elevadas são encontradas nos topos de morros sustentados

por cristas de quartzo-milonitos do Complexo Porongos, nas porções leste e sudeste (Fig.1,2).

Nesta mesma unidade, as litologias menos quartzosas permitiram o desenvolvimento de vales com

perfil em forma de "V", controlados pelos ffends de foliação, com vertentes entalhadas por

tributários com mesmo perfil, porém com direção ortogonal à drenagem principal,

Contudo, no domínio sedimentar, as cotas mais elevadas são encontradas no limite

noroeste do Alto das Minas do Camaquã, região onde os litotipos da Formação Guaritas

ocomem em discordância angular e erosiva sobre os arenitos e conglomerados da Formação Santa

Bárbara, formando uma estrutura em monoclinal com caimento para noroeste (Fig. 1.3), Cotas

intermediárias são encontradas no alto de morros tabulares sustentados pelos arenitos

conglomeráticos da Formação Guaritas Superior (Fig 1.a), nas elevações sustentadas pelo

conglomerados da Formação Santa Bárba¡¿ (limites noroeste e leste do Alto das Minas do

Camaquã) e nas ocorrências dos Andesitos Rodeio Velho a sul e sudeste da área.
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l'igura 1.1- Localização da área estudada e vias de acesso, Modíñcado de Teixeira et al (1978)
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Í'igrrra 1.2- Cristas do Complexo Porongos sustentad¡s por quartzo-milonitos. Sena das Encantadas no

limite sudeste da â¡ea.

Flgura 1.3- Relevo em monoclinal modelado nas rochas da Formação Santa Bárbara. Mergrlho de cerca

de 3Oopara noroeste. Morro do Cn¡zeim, Mnas do Canaqt¡ã.
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Figura 1.4- Mono tabular da Formação Guaritas Superior. Pedra da Arara. norte da área.

Os setores mais rebaixados correspondem predominantemente às áreas de ocorrência da

Formação Guaritas Inferior e às litologias areno-peliticas da Formação Santa Bárbara.

O sistema de drenagem no compartimento sedimentar é menos denso que no

embasamento, sendo calacterizado por padrão retilíneo e ortogonal, com entalhamento profundo

de vales controlados por fraturas nos arenitos da Formação Guaritas Superior. Nas litologias da

Formação Guaritas Inferior a rede de drenagem é menos desenvolvida, sendo controlada pelas

anisotropias geológicas, dando lugar a um padrão retilíneo e dendrítico,

A temperatura média anual situa-se entre 160 e 18", com média das máximas (aneiro a

fevereiro) entre 22" e 24o, e média das mínimas (ulho) entre llo e l3o. Os indices

pluviométricos variam anualmente de 1300 a 1500 mm, sendo superior a 1500 mm nas regiões

mais elevadas (Galvão, 1986; ln Mello, 1993),

A cobertura vegetal dominante na região é constituída por associações herbáceo-arbóreas

do tipo savana. As áreas ausentes de cobertura vegetal coincidem com as cristas de quartzo-

milonito do embasamento, com os altos tabulares de arenito conglomerático da Formação
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Guaritas Superior, bem como alguns setores das ooorrências dos Andesitos Rodeio Velho a sul e

sudeste da área.

A vegetação de porte arbóreo concentra-se sobre a grande maioria das exposições de

andesito na região. Também ocorre em matas ci¡iares que desenvolvem-se nos vales, em

pr¿ticamente todas litologias.

Já a vegetação com predomínio herbáceo, sob a forma de campos abertos com

árvoreyarbustos esparsos, ocorre nas áreas mais rebaixadas do relevo, ooincidindo em grande

parte com á¡eas de oconência da Formação Guarites Inferior, Associaçõo Basal Areno-Pelítica da

Formação Santa Bárbara e em setores restritos das oconências dos Andesitos Rodeio Velho.

Nestas áreas desenvolve-se a ovinocultura.

O perfil de solo é pouco desenvolvido e raso, aparecendo o horizonte ",{" diretamente

sobre a rocha ou sobre um horizonte "C" pouoo espesso @rojeto Radam, 198ó; lr Mello, 1993).

I.4- M,{TERIAIS E MÉToDos

1 .4, I -TRABAIHoS PRÉVIos DE GABn.IETE

Inicialmente foi efetuada uma compilação bibliográfica dos principais trab¿lhos sobre a

geologia da região, juntamente com um levantamento das informações cartográficas disponiveis

(mapas topográficos e geológicos), As fotos aéreas (escala de 1:25.000) tiveram um papel

limitado neste trebalho, porque foram obtidas apenas porções da cobertura da área, gentilmente

emprestadas pela Companhia Brasileira do Cobre-CBC e copiadas no Laboratório Fotográfico do

IGc-USP. Também fsram utilizadas imagens TM-Landsat (bandas 2, 3, 4, 5 e 7) processadas

segundo metodologia descrita capínrlo 3.

O mapa geológioo preliminar da região foi obtido pela integaçõo das interpretações das

fotos aéreas e imagens de satélite com mapas topográ.ficos e geológicos compilados.

I .4. 2-TRABALHOS DE CAMPO

Foram efetuados perfis geológicos (l:25.000) nas principais vias que cortam a área

estudada, objetivando esclarecer as relações estrâtigráficas e estruturais das unidades da
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Formação Guaritas entre si e oom O seu embesamento. As estradas com cortes extensos e

relativamente recentes (estrada Minas do Camaquã-Santana da Boa vista, por exemplo), foram

priorizadas para a coleta dos dados. Os trabalhos estenderam-se até a cava a céu aberto

abandonada da Mina Uruguai e alguns trechos da mina subtenânea.

Todas as atitudes forem medidas oom uma brlssola Brunton devidamente ajustada à

declinaçõo magrética da região durante os nossos trabalhos (ver anexo 01).

Os dados coletadas durante este etapa foram integrados com as diversas bases

cartográficas compiladas na etapa anterior, tendo em vista o refinamento do mapa geológico

preliminar.

I ,4.3.TRABAüIoS Fß{AIS DE GABDIETE

Na medida que as etapas de campo foram sendo oumpridas, procedeu-se à tabulação dos

dados coletados e sua representação un mapas, perfis e diagramas adequados, partindo-se então

para a análise e interpretação dos mesmos.

Os aspectos metodológicos mais específicos relativos às principais oategorias de

informação analisadas serão discutidos individualmente nos capítulos pertinentes,
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CAPÍTI.]LO 2. O DSCUDO SUL.RIOGRANDENSE

2.1-INTRoDUçÃo

Este capítulo pretende fomeoer uma visão geral da evolução dos diversos modelos

geotectônicos e estratigráficos propostos para o Escudo Sul-Riograndense, bem como dar uma

ideia de seu arcabouço geológico. Será dada ênfase nas sequências wlcano-sedimentares das

bacias da transição Proterozóico-Fanerozóioo.

2,2-DvoLUçÃo Dos cor\HEcIMENToS

2,2, I -GEoTECTÔNICA

Issler et al. (1965 i¿ Picada, l97l) foram os primeiros a tentar compartimentar as

unidades geotectônicas no Escudo Sul-Riograndense, a saber: (i) "Cráton Dom Feliciano"

(complexo granitico-migmatítico d¿ porção leste e sudeste ) e; (ii) metamorfitos do Grupo

Porongos sensn Goñi et al. (1962), na sua porção centro-oeste.

Almeida (1967) em seu trabalho "Origem e Evolução d¿ Plataforma Brasileira" lançou as

bases para a integração regional dos oonhecimentos geológicos da época, num enfoque fixista, e

reconheceu o Grupo Porongos como uma sequência vulcano-sedimentar "pré-inversão".

Almeida (1969) tratou da evolução fanerozóica da Plataforma Brasileira, sendo que as

bacias tidas como molássicas desde Issler et al. (1965) foram interpretadas como indicadores do

estágio transicional, caracterizando a oratonizeção das regiões dobradas durante a Orogenia

Brasiliana (Proterozóico SuperiorÆopaleozóico).

Bossi e/al (1967) identificaram no Uruguai um terreno já consolidado no Pré-cambriano

Superior, denominado por Almeida et al. (1973) de Cráton Rio de La Plata, limitado a leste pelo

Cinturão de Dobramentos Ribeir¿, com direção preferencial nordeste, o qual continuaria para

norte ocupando todo o Escudo Sul-Riograndense.
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Em Hasui et al.(1975), o Cinturão de Dobramentos Ribeira foi subdividido, de nordeste

para sudeste, pela Faixa de Dobramentos Apiai, o Maciço Mediano de Joinvile, a Faixa de

Dobramentos Tijucas, o Maciço Mediano de Pelotas e a Faixa de Dobramentos do Leste Uruguai.

Ribeiro & Fantinel (1978) identificaram três zonas de associações petrotectônicas,

denominadas de zonas leste (Maciço Mediano de Pelotas- Hasui ef al., 197 5), mediana (sob a

Bacia do Camaquõ) e oeste (Cróton Rio de La Plata sez,sa Fragoso Cesar, 1980),

compartimentando o Escudo Sul-Riograndense. As zonas oeste e leste representariam blocos

crustais que convergiram durante o Ciolo Brasiliano, "num regime análogo ao de placas" fechando

uma bacia oceânica e cujos remanescentes ofiolíticos looalizar-se-iam na borda leste da primeira.

A Bacia do Camaquã teria se formado na zona mediana intensamente fraturada, após a colisão

Fragoso Cesar (1980) definiu o Cinturõo Dom Feliciano (equivalente ao conjunto Faixa de

Dobramentos Tijucas-Maciço Mediano de Pelotas-Faixa de Dobramentos Leste Uruguai de Hasui

et at., 197 5) como faixa móvel do Proterozóico Superior, marginal a um terreno pré-brasiliano

por ele identifioado, contrapafte Sul-Riograndense do Cráton Rio de la Plata de Nmeida el al

(1e73).

Ao estudar o Grupo Porongos na região de santana da Boa vista, Jost (1981) identificou

uma sequência meta-sedimentax de margem pessiva (Subgrupo Cerro das Madeiras) e uma

sequência metavulcano-sedimentar (Complexo Ceno da Árvore), representando, respectivamente,

as fases de abertur? e fechamento de um oceano Proto-Atlântico. O autor atribuiu à Formação

Arroio dos Nobres (senv Ribeiro ¿/ al., 1966) um c&ráter molássico precoce, marinho a

continental, atualmente alóctone em relação aos terrenos metamórficos adjacentes. As Formações

Santa Bárbara e Guaritas (sernr Ribeiro et al, 1966) foram consideradas como molassas tardias,

estritamente continentais, pois e sedimenteção das vårias bacias acumulou-se em um mesmo sítio,

entre um erco de margem continental e uma Áree cratônica, sendo classificadas como bacias

sucessórias (Jost, 1984).

Fragoso Cesar el al. (1982b) aperfeiçoaram o modelo de 1980, correlacionando o

Cinturão Dom Feliciano com os Cinturões Damefa e Gariep (África) Tais cinturões móveis

teriam se formado pela convergência dos Crátong Kalahari e Congo com o Cráton Rio de la

Plata, durante a orogenia Brasiliana/?an-Africana, com subducção para oeste, amalgamando o

Gondwana ocidental (Porada, 1979). Os autores açima definiram a Antefossa do Sudeste, entre o

Cráton Rio de La Plata e o Cinturão Dom Feliciano, com a Bacia do Camaquã sendo a sua

porção no Rio Grande do Sul.
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Issler (1982) propôs um modelo geodinômico no qual o Escudo Sul-Riograndense teria se

consolidado durante o Ciclo Brasiliano pela colisão de dois tenenos: o Cráton Rio de La Plata' a

oeste, estável desde 1800 Ma, e o Cráton Dom Feliciano, a leste, estabilizado em torno de ó80

Ma, Após a colisão, esforços distensionais teriam formado rils intracontinentais com

pfeenchimento vulcano-sediment ar e emplacemenf granítico. Issler (1985), por sua vez'

reformulou o modelo para o estágio final da oolisão, atribuindo às bacias do Camaquã e Itajaí

ambiência de antefossa.

Beckel (1990; ir Paim, 1994) propôs pare o cinturão Dom Feliciano um modelo baseado

em dois eventos colisionais: (i) subducção do Oceano Adamestor (Hartnady et a1.,1985) sob a

borda leste do Cráton Rio de La Plata, gerando um afoo magmático e distensão no antepaís (+

900 Ma); (ii) ruptura da porçlto distendida" oom a separaçõo do microcontinente Dom Feliciano e

formaçõo de uma bacia oceânica mafginal (ooeano Para-Adamastor - t 800 Ma), o

microcontinente Dom Feliciano teria entõo colidido com o Criiton Kalahari (Orogenia

Damara/Gariep), inioiando-se a subduoçño do oceano Para-Adamastor sob o Cráton Rio de La

Plata e a formação do Arco Magmático Tijuoas (Grupo Porongos - + 700 Ma). Por fim, ocofreu a

colisão do conjunto Dom Feliciano/Kalahari com o Cráton Rio de La Plata, durante a Orogenia

Tijucas (t 550 Ma)

Em tal modelo, a sedimentação molássica desenvolveu-se evolutivamente em bacias tipo

foreland, piggt-back, pull-apørl e distensionais, nesta ordem (Beckel, 1992),

Brito Neves & Cordani (1991) enfatizaram a importância da tectônica de escape nos

estágios tardios da aglutinação gondr¡/ânica, com a ativação da transcorrência em zonas de

cisalhamento de regime dúctil e dúctil-ruptil, formação de bacias pull-aparl, magmatismo bimodal

e plutonismo anorogênico alcalino a peralcalino

Fragoso Cesar (1991) introduziu o oonceito de orogenias superpostas no Ciclo Brasiliano,

para o Rio Grande do Sul, Em seu modelo, o Escudo Sul-Riograndense foi dividido em dois

cinturões análogos aos de Ribeiro & Fantinel (1978): Cinturão Dom Feliciano (leste) e a porção

meridional do Cinturão Ribeira (oeste), separados pelo Continente Rio de La Plata,

A evolução do Cinturão Dom Feliciano iniciou-se com a Orogenia Piratini (885/775 Ma),

gerando um arco cálcio-alcalino andinotipo. Na Orogenia Porongos (650/620 Ma), o Terreno

piratini foi obductado sobre a margem oriental do Continente Rio de La Plata. Na Orogenia Serra

do Herval (5701530 Ma), o conjunto assim formado e o Cráton Kalahari colidiram, fechando o

Oceano Adamastor de Hartnady el al.(1985).
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A construção do Cinturão Ribeira (em perte no sentido de Almeida el al., 1973) iniciou-se

pela Orogenia Rio Vac¿caí (7701650 Ma), onde desenvolveram-se arcos de ilhas no interior do

Oceano Chamra (Fragoso Cesar, 1990) com provável subducção para oeste, Na Orogenia Vila

Nova (+ ó50 Ma), o sistema de arcos de ilhas foi obductado sobre a margem ocidental do

Continente Rio de La Plata, Por fim, durante a Orogenia Bom Jardim (620/530 Ma), uma

subducaão com mergulho para leste afetou o conjunto acrescido, gerando o Arco Magmático

Bom Jardim e suas coberturas vulcano-sedimentares.

Em relação a este esquema, Sayeg ¿t al. (1992) evidenciaram a formação da Antefossa

Arroio dos Nobres em fase sin-Orogenia Serra do Herval (Flysch Vale do Piquiri), "relacionada à

justaposição de diversos blocos crustais âtravés de grandes transoorrências sinistrais, com

polaridade compressional par¿ oeste-sudoeste". Na fase tardi-orogêni oa, bacias pull-apart e altos

do embasamento foram superimpostos ò antefossa (Molassa Vargas), Já na fase pós-orogênica,

formou-se em transtração a Bacia Intermontana Camaquã,

Femandes et al.(1992) propuseram um esquema evolutivo para a estruturação do Escudo

Sul-Riograndense, durante o Proterozóico SuperiorÆopaleozóico que se iniciou com o

fechamento do Oceano Adamastor através de subducção oblíqua da crosta oceânica sob a borda

oriental do Cráton Rio de La Plata. Neste estágio, formou-se a primeira assembleia de arco

magmático (Magmatic Arc Assemblage 1-MMA I) e abriu-se uma bacia de retroarco, com

deposição das sequências supracrustais Porongos e Vacacaí (1 850 Ma). Seguiu-se a colisão

entre o Cráton Kalahari e a MAA I, dando origem à deformação tangencial com transporte para

oeste e noroeste, Ocorreu também o fechamento da baoia de retroarco, com subducção para oeste

(?) e formação da segunda assembleia de arco magmático (Magmatic Arc Assemblage 11-MMA

D (t 650 Ma), Por fim, o Cráton Kalahari + MMA I colidiram com o Cráton Rio de La Plata,

acomodando a deformação em zonas de cisalhamento transcorrentes e tangenciais com direção

nordeste.

Oliveira & Fernandes (1991, 1992) enfatizaram o hiato temporal entre a sedimentação

basal das "molassas brasilianas" e os estágios tardios de evolução do Cinturão Dom Feliciano no

Rio Grande do Sul, afirmando que tais bacias teriam se desenvolvido num ambiente transcorrente

sinistral intracontinental.

Fragoso Cesar e/ a/. (no prelo) aperfeiçoaram os modelos de Fragoso Cesar (1991) e

Fragoso Cesar et al. (1993,1994) com a definição da Placa Cisplatínia (onde o Cráton Rio de La

Plata, corresponderia à sua porção não afetada dur¿nte o Neoproterozóico - Figs 2.1 e 2,2). Esta
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placa possuiria uma porção continental situada entre os oceanos Tapes (Fragoso Cesar el al ,

1993), a leste, e Chamla (Fragoso Cesar, 1990), a oeste, no início do Neoproterozóico. No

interior do primeiro, um possível microcontinente desenvolveu um arco magmático andinotipo

entre 840 e 770 MLa" chocando-se oom & Cisplatlni& em torno de 680 Ma, com a formação do

Terreno Piratini. Por outro lado, um a¡co intra-ocofuiico formou-se no Oceano Cham¡a eîfre 770

e 700 Ma. Este arco foi obductado sobre a margøn ooident¿l da Cisplatínia entre 700 e 650 Ma,

form¿ndo o Terreno Rio Vacacaí. Entre 650 e 550 Ma, ooo¡rerarn outras acresções na borda

oeste do conjunto anteriormente formado, com a instalação de um arco cordilheirano e

subsequente colisão do Terreno X, esta última sincrônica à deposição da Formaçño Maricá, e a

formação do A¡co Magmático Bom Ja¡dinl por subducçã.o de oeste para leste. No mesmo

período, na borda leste da Cisplatlnia, instalou-se no Terreno Piratini o A¡co Cordilheirano Dom

Feliciano, pelo fechamento do Oceano Adamastor.

Por fim, já no interior da placa gondwânioa ocidental, depositaram-se as sequências do

Grupo Camaquã em uma grande baci¿ transcoffente, assimétrioa para leste no Vendiano Superior,

a qual foi compartimentada pelo soerguimento de altos internos no Cambriano,

No panorama geral do Neoproterozóico, Ramos & Vujovich (1993) discutiram as várias

alternativas para a fragmentação do superoontinente resultado da Orogênese C¡eenville (l.3-l.0

Ma) e a trajetória das placas que viriam formar o Gondwana durante a Orogenia Brasiliana/Pan-

Africana (i,e,: Hoffrnan, 1991 e Dalziel, 1992b), Neste esquema, o Cráton Rio de La plata não

teria participado da aglutinação greenville, permanecendo portanto isolado num oceano que foi

consumido durante o Proterozóico Superior @alziel, 1992a).

2,2.2-PRoposrAS ESTRATIGRÁFICAS PARA As BAclAs DA TRANSIÇÃo PnomRozÓtco-

FANERozórco

A região de Caçapava do Sul - Lawas do Sul, no centro-oeste do Escudo Sul-

Riograndense, já era foco de trabalhos geológicos e mineiros no final do século XIX,

principalmente por causa de suas ocorrências cuprlferas (ver Ribeiro et a1.,1966'¡.

Paulino F. Carvalho realizou um reconhecimento da geologia da região no final da década

de 20, partindo em seguida para o estudo do 'Escudo Riograndense" e a definição de suas

principais unidades estratigráficas: Complexo Cristalino, metamorfitos de médio-baixo
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figura 2.1: lA - A¡cabouço geológico da porgão centro{este do Escudo Sul-Riognndense, lB - esboço tectôlìico

do Escudo Uruguaio-Sul-fuogandensel IC - Localização da área no Escudo Uruguaio-Sul-Riograndense (Fragoso

Césa¡ et al., no prelo).
Legenda: l- Bacia do Paraná; 2 - Andesi-basaltos Rodeio Velho; 3 e4 - Grupo Camaquã: 3 -Formação Guaritas,4
- Formação Santa Bá¡òøra; 5 - Formaç.ões Hilário e Ac¿mpomenûo Velho do Grupo C¡espos; 6 - Formação Maricáì

7 - Granitos; I - Rochas metamórficas do Terreno Vacacal; 9 - Rochas metamórficas do Teneno Piratinil l0 -
Rochâs metamórficas da Placa Cisplatfnia.
l,ocûlidrdes: LS - Lavras do Sul; cS - caçapava do sul; MC - Minas do camaquã; sBV - santana da Boa vista.

Fâlha refcride no terto: TEF - Falha Tapera Emiliano.
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Figura 2.2- Evolução hipotética do Escudo Sul-fuogfandense dlrante o Neoproterozóico-Eopaleozóico (Fragoso

Cese; et al. no prelo).

CISPLATINIA

WESl€RN GONDWANA
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grau algonquianos, andesitos-tufos vulcânicos e a Série Camaquã , esta últime posicionada pelo

autor no Eopaleozóico.

Carvalho (1932) reportou da segu.inte maneira os "elementos" da Série Camaquã

-Arenito com palhetas brilhantes de mica na costa do Seival;

-folhelho argiloso, cerâmico, diversamente oolorido (hoje identificado como Grupo

Itararé);

-arenito femrgino, mais ou menos friável (hoje identificado como Formação Rio Bonito);

-conglomerado com espessura superior a 100 metros, contendo seixos muito variados

qu&nto ao tamanho e origem.

Em I 941 , Leinz, Barbosa e Teixeira elaboraram o "Mapa Geológico de Caçapava -

Lavras". A Formação Maricá foi então definida discorda¡te com os metamorfitos da Série

Porongos, A unidade englobava os sedimentos areno-conglomeráticos, os derrames e os diques

felsicos aflorantes no triângulo Caçapava-Lawas-São Gabriel, anteriormente pertenoentes a Série

Camaquã de Carvalho (1932)

Esta última série foi redefinida como sobreposta à Formação Maricá, compreendendo o

resto da cobertura sedimentar pré-gonwânica do Escudo Sul-Riograndense, No topo foram

posicionados o wlcanismo andesítico e o Conglomerado Seival. Lei¡z el al.(9a1) identificaram

o "Camaquã horizontal" e o "Camaquã inclinado", sendo que o último teria sido localmente

perturbado pela atividade rulcânica andesítica.

No período de l94l a 1960, destaca-se a descoberta de fosseis permo-carboníferos no

"afloramento Budó", considerado como pertencendo à Formagão Maricá, levando alguns

pesquisadores a situar toda a coberft¡ra sedimentar do Escudo Sul-Riograndense no final do

Paleozóico (Doliantini, l945; Pinto, 1947; Martins, 1948, 1952; Beurlen e/ a\.,1955 e Martins

et a(.,1955; in Barbosa, 1957).

Barbosa (1957) retomou a estratigrafia de Leinz et al. (1941) ao identificar a discordância

angular entre o horizonte fossilífero e a Série Maricá, sotoposta,

Durante o período de 1957-1959, foi realiz¿do um mapeamento de reconhecimento

regional nos municípios de Caçapava do Sul-L¡was do Sul por uma equipe mista do DNPM e

USGS, composta por G.C. Melcher, P.A. Andery H. Mau, R.F, Jonhson e J,F, Robertson.

Melcher e Mau (1960) publicaram a estratigfafia constatada nas primeiras etapas do

mapeamento, enquadrando as rochas metamórficas ao redor do granito Caçapava na "Série

Maricá".
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Robertson divutgou sua concepção sobre a estratigrafia da mesma região em 1961,

(publicando-a em 1966). Nesta, reconheceu a discordôncia entre os metamorfìtos e o granito

aflorantes no alto de Caçapava do Sul e a Formaçõo Marioá sobrejacente, subdividindo-a em duas

"bacias de sedimentação", a leste e oeste da oitada cidade. Sobrepostos ocorreriam os Andesitos

Hilário, seguidos pelos Riolitos Ramada e, finalmente, o Grupo Camaquã sotoposto aos

sedimentos gondwânicos.

O Grupo Camaquõ foi subdividido, da base para o topo, nas formações Santa Bárba¡a e

Guaritas, separadas por discordôncia angular de extensõo regional, e no Conglomerado Coúlha,

este último de arcabouço granltico e com ocorrência & oeste de Caçapava do Sul.

Goñi er at.(1962) institulram o Grupo Maricá, separando a sequência sedimentar inferior

@ormação Maricá de Leinz et al., 1941) da sequência vulcânica superior, sendo que as rochas

eñ¡sivas ácidas foram colooadas na base e as bá¡icas, ûo topo.

Com o programa de mapeamento regional do DNPM, boa parte da geologia do Escudo

Sul-Riograndense foi delinead4 em esoala l:250.000 @ibeiro et al., 1966; Tessari & Picada,

1966 e Tessari & Giffoni, 1970).

Ribeiro ¿l al.(1966) redimensionaram a Formação Maricá, na porção oeste do escudo,

com a mesma área de ocorrência deñnida por Leinz er at.(1941), correspondendo a "bacia oeste"

de Robertson (1966). Também enquadraram na Formação Maricá "uma pequena janela de erosão

a nordeste de Caçapava" e ocorrências "nas encostas da Serra das Encantadas", mais

precisamente, no Rincão dos Mouras.

Os mesmos autores criaram o Grupo Bom Jardim, sobreposto à Formação Maricá e

sotoposto ao crupo camaquã. Na base do grupo situaram a Formação Arroio dos Nobres,

correspondendo tanto à "bacia leste" da Formação Maricá de Robertson (19óó) quanto aos

sedimentos na região das Minas do Camaquã, Rinoõo dos Moura, Vale do Piquiri e A¡roio Boici.

A Formação Arroio dos Nobres abrange os membros Mangueirõo (ritmitos areno-siltíticos basais)

e Vargas (conglomerados e arenitos conglomeráticos de topo).

A Formação Crespos sobrepõe-se ò anterior, englobando andesitos' depósitos

piroclásticos e sedimentares do Membro Hilário, seguida pelas intrusões graníticas de Lavras do

Sul, Ramada, São Sepé e Cerro da Cria, finatiz¿ndo com as rochas riolíticas do Membro

Acampamento Velho.

Para Ribeiro et al.(1966), o Grupo Camaquã corresponderia, de maneira geral, ao que foi

definido por Robertson (1966) para as porgöes c€ntral e ocidental do Escudo Sul-Riograndense,
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com os andesitos Rodeio Velho situados na base do Grupo Camaquã.

Ribeiro (1970) observou que as rochas das Formações A¡roio dos Nobres e Crespos na

região de Bom Jardim, formavam um complexo geneticamente relacionado, sem discordância

erosional ou angular a nivel regional, instituindo assim o Grupo Bom Jardim indiferenciado.

Tal reformulação foi adotada também por Ribeiro & Carraro (1971) Porém, Carraro e/

al. (197\ restituíram a divisão original do Grupo Bom Jardim.

Cordani et al. (1974) elevaram o Membro Acampamento Velho da Formação Crespos de

Nbeiro et al. (1966) à categoria de formação.

Ribeiro & Fantinel (1978) e Ribeiro & Lichtemberg (1978) recolocaram a Formação

Maricá na base do Grupo Bom Jardim, seguida pela Formação Hilário, intercalada em direção ao

topo com a Formação Vargas. Os Granitos de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Jaguari, de

caráter intrusivo nestas litologias, seriam sucedidos pelos derrames felsicos da Formação

Acampamento Velho (Cordani et al., 1974) e por granitos pós-tectônicos.

Com relação ao Grupo Camaquã, os autores acima subdividiram a Formação Santa

Bárbara nos membros Rodeio Velho e Lanceiros, este último composto por arenitos arcoseanos,

conglomerados e pelitos subordinados, localizados nas cabeceiras do arroios Lanceiros e Santa

Bárbara.

Os mesmos autores dividiram a Formação Guaritas nos membros Guarda Velha (inferior),

composto por brechas de t¡ílus e fanglomerados com gradação lateral para arenitos arcoseanos

grosseiros, e Varzinha (superior), caracterizado por arenitos vermelhos, siltitos e argilitos

intercalados .

Santos el al. (1978) redefiniram as rochas vulcano-sedimentares do Pré-cambriano

Superior ao Eocambriano do Escudo Sul-riograndense ocidental, englobando-as no Grupo

Maricá. Esta unidade foi subdividida, da base pæa o topo, nas Formações Pessegrreiro (Maricá de

Lei¡z et ø1.,1941) e Cerro dos Martins (Membros Hilário e A¡roio dos Nobres de Ribetro et al.,

1966) e Formação Acampamento Velho,

Fragoso Cesar e/ al.(1982a) definiram a Associação Molássica Sedimentar como o

preenchimento da Antefossa do Sudeste, composta no Rio Grande do Sul pela Formação Arroio

dos Nobres (Tessari & Picada, 1966) e Grupo Camaquã (Robertson, 1966). Os autores

englobaram as Formações Hilário (Ribeiro & Fantinel, 1978 - base) e Acampamento Velho

(Cordani et al., 1974 - topo), situadas na borda oriental do Cráton Rio de La Plata (Fragoso

Cesar, 1980), dentro da Associação Motássica Plutono-Vulcano-Sedimentar.
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Fragoso Cesar et al. (1984) redefiniram o Grupo Camaquã .reflsl Carvalho (1932) om

duas unidades litofaciológicas informais e discordantes, com estilos deformacionais distintos. A

molassa precoce conesponderia às exposições orientais do Grupo Bom Jardim Indiviso de

Ribeiro (1970), até os paootes vulcano-sedimentares da zon¿ Bom Jardim/Cerro dos Martins,

compondo-se por depósitos de leques marinhos e sequências marinhas de águas rasas. A molassa

tardia corresponderia ao Grupo Camaquã de Robertson (1966), com depósitos formados nos

seguintes ambientes deposicionais: ma¡inho raso, "piedmôntico", fluvial entrelagado, deltaico e

eólico. O Membro Rodeio Velho foi assinalado na base deste pacote.

Fragoso Cesar et al. (1985) voltam a reestruturar o Grupo Camaquã, desta vez

abrangendo todas as sequências vulcano-sedimentares que representeriam molassas do Ciclo

Brasiliano no Rio Grande do Sul. A Formação Maricâ (molassa precoce) foi subdividida nos

membros Mangueirão, Vargas, Pessegueiro e Hilário, com significado litológico e estratigráfico

bem próximo ao definido originalmente (Tessari & Picada" 1966; Santos er a|.,1978 e Ribeiro e¡

al., 1966). Sobreposta posicionaram a Formação Acampamento Velho (Cordani et ø1., 1974),

seguida pela Formação Guaritas (molassa tardia).

Lavina et al. (1985) realiza¡am estudos mais aprofundados sobre os ambientes de

sedimentação da Bacia do Camaquã, sob o contexto da estratigrafia de Fragoso Cesar el al.

(1e8s).

Faccini ¿/ al. (1987), ao estudarem o contato das duas grandes sequências referidas

anteriomente na região das Minas do Camaquã, valem-se do mesmo enfoque estratigráfico e

sedimentológico de Fragoso Cesar et al. (1985) e Lavina et al. (1985), respectivamente.

Paim et al. (1990) dividiram as coberturas wlcano-sedimentares pré-gondwânicas do

Escudo Sul-Riogtrandense em três sequências deposicionais. A sequência deposicional I

corresponderia à Formação Maricá Qæinz et al., l94l), iniciando com um sistema fluvial (Ia)

seguido de um sistema marinho assoreado por um sistema deltáioo-aluvial (Ib). A sequência

deposicional [I enquadrari4 n¿ base, depósiøs deltáico-aluviais com wlcânicas intercaladas (IIa)

equivalentes ao Grupo Bom Jardim de Ribeiro et al (1966) e depósitos de leques aluviais

progradantes (IIb e trc), equivalørtes a Formação Santa Bárbara de Robertson (19ó6). Por fim, a

sequência deposicional III equivaleria à Formação Gu¿ritas de Robertson (196ó), tendo na base

um sisterna desertico (IIIa), seguido por depósitos deltáico-aluviais (IIIb).

Beckel (1990; in Paim, 1994) instituiu o Supergrupo Camaquã, composto da base para o

topo pelas Formações Maricá e Arroio dos Nobres (lateralmente relacionadas), Crespos e Santa
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Bárbara.

Fragoso Cesar (1991) dividiu o Escudo Sul-Riogr¿ridense em dois cinturões formados por

várias orogenias sobrepostas, tendo depósitos de llysh e molassa associados Deste modo, na

extremidade meridional do Cinturão Ribeira (porçÍo oeste do escudo), associados à Orogenia

Vila Nova (ó50 Ma) depositaram-se a Molassa Maricá e o Flysch lbaré. Associados à Orogenia

Bom Jardim (650-530 Ma) depositaram -se o Fþsch Mangueirão e a Molassa Santa Bárbara,

juntarnente com as vulcânicas intermediárias a ácidas.

No Cinturão Dom Felioiano, a Orogenia Sena do Herval (550 Ma) terie propiciado a

deposiçäo da Formação Arroio dos Nobres, com o Fþch Vale do Piquiri, na Base,

interdigitando-se com a Cunha Rudltica Vargas e gradando em direção ao topo para a Molassa

Boici (Fragoso Cesar, l99l).

No mesmo esquema, a Molassa Guaritas recobriria principalmente os depósitos da

Formação Arroio dos Nobres, na Bacia do Camaquã, subdividindo'se em quatro unidades

passíveis de mapeamento em escala 1:50.000 (Fragoso Cesar, l99l) e reconentes ao longo de

toda a unidade, em adição aos Andesitos Rodeio Velho. Tais unídades foram denomimnadas de:

Ruditos Pedra das Torrinhas (borda ooidentat da Serra das Encantadas); Arenitos Guarda Velha

(sensu Ribeiro & Lichtenberg, 1978); fuenitos Pedra Pintada (fií,cies eólica com ocorrência na

porção centroJeste da bacia) e Ritmitos Va¡zinha ( sensu Ribeiro & Lichtenberg, 1978),

Paim (1994) inaugurou a aloestratigrafia no escudo Sul-riograndense, com unidades

perfeitamente conelaoionáveis às sequências de Paim et al (1990). No seu Alosupergrupo

Camaquã inoluiu a Alofonnação Marioá (sequênoia I), sotoposta ao Alogrupo Caçapava do Sul

(sequência II). Este foi dividido, da base para o topo, no Alosubgrupo Bom Jardim (sequência

IIa), Aloformação Sena dos Lanceiros (sequência IIb) e Aloformação Pedra do Segredo

(Sequência IIc). Por fim, no topo desta ooluna posicionou-se o Alogrupo Guaritas, dividido na

Aloformação Marmeleiro, inferior, e na Aloformação Varzinhq superior.

Paim et al. (1995) modificaram a denominação e hierarquia de algumas das unidades do

Alosupergrupo Camaquã (Paim, 1994), Deste modo, soposto à Aloformação Maricá foi

posicionado o Alogrupo Bom Jardim. A Aloformação Acampamento Velho foi incluída na base

do Alogrupo Santa Bárbara, seguida pelas alofonnações Sant¿ Fé, Lanceiros e Segredo. No topo,

o Alogrupo Guaritas foi dividido nas aloformações Pedra Pintada þase) e Varzinha (topo)

Gresse e, al. (1996) correlaoionaram ae sequências sedimentares a leste e oeste dos

cinturões Dom Feliciano e Gariep, situando-as respectivamente em ambientes de.foreland
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periférico (Bacia do Nama) e retroaroo @acias do Camaquã e Itajaí). Neste contexto, a Formação

Guaritas representa o último estágio de sedimentação no lado ocidental do orógeno, com idade

cambro-ordoviciana.

Fragoso Cesar e colaboradores (no prelo) redefiniram as três unidades petrotectônicas que

atestam a transição Proterozóico-Fanerozóico no Rio Grande do Sul (ver ítem 3): a Bacia Maricá,

o Arco Magmático Bom Jardim e a Baoia do Camaquã. Esta última, e outras similares da América

do Sul meridional, foram interpretadas pelos autores como as primeiras bacias gondwânicas

intraplaoa.

Fambrini et al. (no prelo) identifiouam a variação de áreas-fontes da Formação Santa

Bárbara na sub-bacia Vale do Boici, extremo leste d¿ Baoia do Camaquã" bem como a inversão de

suas paleocorrentes, como decorrência do soergrimento de um alto intrabacinal a oeste

(Complexo Porongos), em resposta e movimentaçõo trasconente oblíqua.

As propostas estratigráficas mais importantes discutidas neste item são sintetizadas na

tabela 2, 1 .

2.$ARCABOUçO GEOLÓGrCO

Não é nossa pretensão, neste iterÌL proceder uma descrição pormenorizada das unidades

litológicas que compõem o Escudo Sul-Riograndense. Portanto, enfatizaremos as características

essenciais das litologias circunjacentes às bacias sedimentares da transição Proterozóico-

Fanerozóico. As associações petrotectônicas serão apresentadas de acordo com o modelo

adotado no presente trabalho, ou seja, o modelo de Fragoso Cesar et al (no prelo), ilustrado na

Fig. 2,1 e discutido noitem2.2,1,

2.3. 1 -Roct.tAs METAMóRFICAS DA PLACA CISPLATh.IIA (coMPLEXo PoRoNcos)

A porção oriental da Placa Cisplatínia aflora na região da Serra das Encantadas (Fig. 2.l-

I 0) e suas litologias foram pioneiramente assinalades por Carvalho (1932) na sua Série Porongos.

Essa denominação foi empregada para englobar todos os terrenos metamórficos de baixo-

médio grau do escudo (Goñi ef a/., 1962), posteriormente utilizada para as rochas metamórficas
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da zona oeste do cinturão de Dobramentos Tijucas (Jost, l98l). Machado cl ul. (1981)

reconheceram o caráter alóotone deste terreno Qrqpe Sena das Encantadas), estruturado em

escamas tectônioas imbricadas, com zonas de oisalhamento em padrão duplex e vergência para

norte-noroeste (Mello, 1993). Três associações litológioas compõem este te¡reno (Fragoso Cesar,

le91),

osgnaissesdasceroaniasdeSantanadaBoaVista(Fig.2.1)foramprimeiramente

descritos por Tessari (1965, in Tessari & Picada, 1966) e denominados de Gnaisses Encantadas

por Jost & Bitencourt (1980). Constituem-se de granodioritos a tonalitos e granitos

hololeucocráticos, com bandas de biotita (* anfibólio) em intercalações milimétricas a

centimétricas (Fragoso Cesar, I 991), associados a anfibolitos (Jost & Bitencourt, 1980)

As escamas tectônicas do Miogeoolínio Lavalleja no Rio Grande do sul (Fragoso cesar'

1991;Fragoso Cesu el al., 1994) sño compostes por mármores acinzentados, brancos e róseos,

de composição pfedominantemente dolomítica, com texture maciça a laminada, associados a

cherts e BIFs (Jost, 1981), Ocorrem também anfibolitos, metabasitos, serpentinitos e xistos

magnesianos,

Os gfanitos milonlticos Porongos têm composiçõo sienític¿ a monzogranítica (Fragoso

cesar, l99l; Fernandes et at., 1992). Nas oeroanias de Santana da Boa vista ocorrem

proeminentes cristas de milonitos quatzosos e quartzo-feldspátioos que são interpretadas como

produto de segregação metamórñca concomitante à milonitização dos granitóides (Fragoso Cesar

et al, 1989, Fragoso cesar, l99l; Mello, 1993). Porções da cisplatínia ainda afloram na região

sul-sudoeste das Minas do camaquã (granitos miloníticos), a leste de caçapava do Sul (calcários

e gnaisses) e sul de Lawas do Sul (granitos, granulitos e gnaisses)

Segundo Fragoso cesar el al. (1994), na Sena das Encantadas, as rochas carbonáticas

representariam restos de uma cobertura (neoproterozóica?) imbricada no embasamento da Placa

Cisplatínia, pela colisão com o Terreno Piratini

2.3,2-ROCHAS METAMÓRFICAS DO TtsRRENO PIRATIM.

os trabalhos de Jost & Bitencourt (1980) e Jost (1981) individualizaram as rochas

metamórfic¿s que ocorrem a leste da Sena das Encantadas, reconhecendo seu caráter alóctone e

denominando-as de complexo cerro da.Awore. Fragoso cesar (1991) dividiu esta unidade em

dois tenenos: o Teneno Ceno da Áwore e o Teneno Serra dos Pereira (respectivamente a norte
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2.3.ó-GRUPo cR-EsPos

Segundo Fragoso cesar et al. (no prelo), esta unidade (Fig. 2 l-5) compõe-se de duas

Formações, Hilário (inferior) e Acampamento Velho (superior), representando a supraestrutura

de um arco magmático tipo andino em sua porção distal.

A Formação Hilário é oompost¿ de suítes cáloio-aloalinas de alto potássio a shoshoníticas,

oom predomfnio de andesitos, subordinadamente andesitos basólticos e basaltos, com ocorrências

de lamprófiros (Nardi & Lima 1985; Wildner et al. 1989; Wildner &.Lima 1992- Nmeida et al.'

1992; Lima 1995). Além de depósitos de lavas, ocoffem também rochas piroclástioas de queda,

fluxos piroclásticos e lahars (Lima et al,, 1995). Em direção ao topo, tais rochas intercalam-se

com piroclástioas rioliticas e sedimontos, estes ultimos representedos por conglomerados aluviais

ricos em clestos vulcânicos, de composição intermediária" que gradam distalmente para depósitos

arenosos e lamosos vinculados a porções subaquosas de sistemas deltáioos @aim et al., 1995)

Tais rochas são intrudidas por "necks" de monzonito a quartzo monzonito e diques andesíticos a

riolítioos (Lima, 1995).

A Formaçõo Acampamento Velho é composta principalmente por rochas efusivas (diques

e sil/s subordinados), de composição riolitica, com afinidade alcalina e supersaturada em sílica

(Nardi el at., 1992). As principais unidades litológicas constituem: (i) depósitos de fluxo

piroolástico (ignimbritos); (ii) denames de lavas rioliticas; (iii) brechaq (iv) depósitos do tipo lag

e; (v) depósitos de tufos a pó por quede (Limøet al,,1995).

2,3.7- GRUPo Ca¡¡¡,aquÄ

Formação Santa Bárbara

A Formaçõo Santa Bárbara (Fig. 2.1-4) ocorre na base do Grupo Camaquã, sendo

composta por três estágios de evolução teotono-sedimenter, especialmente registrados nas sub-

bacias de Santa Bá¡bara, Passo do Tigre, Camaquã, Piquirí e Arroio Boici, os quais estruturam-se

numa série de cunhas clásticas progradantes (Fragoso Cesar et al., no prelo)

O primeiro estágio, denominado pelos &utores de "precursor", acha-se localmente

preservado na base das sub-bacias Piquirí e Arroio Boici. Trata-se de uma sequência de turbiditos
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areno-pelíticos e são interpretados como depósitos distais da margem oriental da bacia'

posteriormente soerguida e erodida (Fragoso Cesu el a1.,1984; Fragoso Cesar, l99l; Sayeg,

1ee3).

Þurante o segundo estágio estruturou-se uma g[ande e contínua bacia, cujos depósitos das

bordas oeste e leste encontram-se melhor preservados nas sub-baoias Santa Bárbara e Piquirí,

respectivalnente. A atividade tectônica gerou leques deltáicos superpostos que se interdigitam

laterelmente, compondo extensivos "aventais de detritos" (Paim et al, 1986). Geralmente, os

depósitos iniciam-se com turbiditos pelíticos e areno-pelíticos de prodelta, podendo gradar

verticalmente pera turbiditos arenosos e arenitos sigmoidais de ftentes deltaicas ou arenitos

grossos e conglomerados a blocos @aim ef d\.,1986). No topo ocorrem arenitos conglomeráticos

e conglomerados de um sistema fluvial entreleçado de planlcie deltaica, com retrabalhamento

eólico localizado (Becker & Fernandes, 1982; Sayeg, 1993)

Em geral, os clastos sã.o angulosos a sub-angulosos e as rochas possuem matriz arcoseana.

A composição do arcabouço varia segundo a áres fonte. Nas sub-bacias da borda oeste

predominam clastos de litologias do Terreno Rio Vacacai e do Arco Magmático Bom Jardim,

com paleoconentes pera nordeste e sudeste (Becker & Femandes, 1982; Paim et aL.,1990;Leites

el at., 1990). Nas sub-baoias da borda leste predominam litologias do Terreno Piratini, com

direções de paleocorrentes para noroeste e sudoeste (Sayeg ef ø1., 1992a, b; Fantbnni el al,,

l992a,b; Sayeg, 1993).

O terceifo estág¡o é marcado pelo soerguimento de altos internos à grande bacia,

compaf,timentando-a em sub-bacias. Tais altos equivalem atualmente às serr¿s de Caçapava do

Sul, a oeste, e Encantadas (região de Santana da Boa Vista), a leste. As ounhas clásticas assim

geradas são muito semelhantes às do estágio anterior, particularizando-se pela presença de

fragmentos do embasamento da Placa Cisplatlnia (milonitos graníticos e quartzo-milonitos) na

composição do seu arcabouço. As paleooonentes indicam proveniência dos altos supracitados,

com olastos sendo ressedimentâdos I partir dss sequências inferiores ( Sayeg, 1993; Fragoso

Cesu et al., no prelo).

Os icnofosseis (Netto el al., 1992) e as datações radiométricas (Bonhomme & Ribeiro,

1983) indicam que a Formação Santa Bárbara depositou-se durante a transição Proterozóico-

Fanerozóico.



SllvlFtlho'W.F.ds.AFormoçõocl¡ûrltsrn¡porçðoce[tro.cude3t€d¡B0cisdoCamlquã-RS.

Formação Guaritas

Esta unidade é restrita à sub-bacia Guaritas (Fig. 2.1-3), sobreposta È Formação santa

Bárbara por disoordânoia angulaf ( Pair4 1994; Frogoso cer{¡¡ e|øl., no prelo). segundo Paim

(1994), esta unidade é compostå por duas sequências separadas por discordância erosional A

Formação Guaritas é dividida em duas segões, uma inferior e outra superior'

A Formaçõo Guaritas Inferior expõe-se pfinc¡pslmente na porção a leste da Falha Tapera-

Emiliano, onde interdigitam-se fácies aluviais e eólicas em um sistema desértico A fácies de

leque aluvial é composta de oonglomerados matriz e clasto'suportados oujo arcabouço contém

litologias do Complexo Porongos (Sena das Enoantadas). Em suas porções distais, desenvolve-

se um sistema aluvial entrelaçado com paleooorentes pafe nordeste e oeste, que interdigita-se

com arenitos eólicos de grã media a finå, eúbindo oomposiçõo &rcose&na, boa seleção e

organização em grandes sefs de estratificações cruzadas acanaladas (dunas barcanas). ocorrem

também depósitos de interdunas com estratificações de baixo angulo e wind ripples (interduna

seca), planícies de nível de base (baseJevel ptains) (Paim, 1994) e camadas pelíticas (interduna

úmida), Nas ceroanias orientais da falha Tapera-Emiliano, a contribiução aluvial para o sistema

desértico provém do Alto das Minas do Camaquã (Formação Santa Barbara), com clastos bem

arredondados típicos do arcabouço desta unidade (riolitos, leucogranitos, etc), indicando

ressedimentação (Fragoso Cesat et al., no prelo)

A Formação Guaritas Superior (Membro Varzinha), caracteriza-se pela instalação de um

sistema fluvial entrelaçado com intercalações deltaicas nas partes central e meridional da sub-

bacia. Na porção leste da Falha Tapera-Emiliano o sistema aluvial transversal apresenta

paleocorrentes para oeste e noroeste, enquanto que na metade oeste, deSenvolve-se um sistema

aluvial longitudinal com paleocoffentes para sudoeste (Pum et al., 1995). A oconência de clastos

bem anedondados de litologiæ graníticas indica que a área fonte para os sistemas flúvio-deltáicos

de topo foram prinoipalmente as roohas da Formaçlto Santa Bárbara, expostas a leste pela

inversõo das sub-bocias Piquiri e Anoio Boici, e I oeste pelo soerguimento dos bordos da

própria sub-bacia Guaritas (Fragoso Cesat et al., no prelo).

A idade da Formação Guaritas, tanto por icnofosseis (Netto e/ al., 1992) quanto por

r¡edidas radiométricas (Bonhomme & Ribeiro, 1982), é, no máximo, Cambriana
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2,3.8-CoRpos M,ÁFfcos RoDEro VELHo

Esta unidade ocorre na porção basal da Formação Guaritas ou na discordância angular

que a separa da Formação Santa Bórbara sotoposta (Fig. 2.1). Sõo corpos tabulares, com dezenas

de metros de espessura, de composição bôsica a intermediária" apresentendo topo e base

altamente vesiculares, Enquanto Lima et al. (1995) descrevem depósitos de lavas compostas pela

almagamação de lobos lenticulares, com estruturas em corda e (u, no presente trabalho são

descritas relações de contato intrusivas nesta unidade, em ocorrências a sudeste das Minas do

Camaquõ (ver Cap. 4).

2.3,9-BACIA Do PARANÁ

Os depósitos sedimentares da transição Proterozóico-Fanerozóico no Rio Grande do Sul

são recobertos principalmente pelos depósitos da Formação Caneleiras e pelo Grupo Itararé

(Willing et al., 1974),
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CAPÍTULO 3 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS DE

SENSORIAMENTO REMOTO

3.1-Il.lTRoDUçAo

Neste trabalho foi utilizada a imagem TM- Landsat wRS 222181, adquirida junto ao

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nas bandas 2, 3, 4, 5 e T Desde o início dos trabalhos'

notou-se que e pequena espessura de soto ou sua ineústência, aliada a um comportamento

diferenciado da vegetação em relação a algumas litologias, tornava promissora a utilização de

imagens de sensores orbitais passivos, tipo Landsat, no mapeamento de respostas espectrais

estetisticamente oonelacionad¿s com o arcabouço geológioo. Como a oomposição dos pixels

mistos das imagens resulta de ponderação entre o conterldo e tipo, tanto de biomassa quanto de

rocha exposta, buscou-se estratégi8s de processamento digital de imagens que evidenciassem

aspectos geológioos da região @ibeiro de Almeida ef aL' 1995)'

3.2-PROCESSAT,ßNTO DIGITAL DE IMAGENõ

Inicialmente, como pré-processamento, foi feita a coneção de espalhamento atmosferico

nas bandas 2,3 e 4, usando-se o método de subtração do Pixel Esouro (chavez, 1975), cujos

valores foram colhidos na região de sombreamonto topogrâfico mais intenso da imagem Os

valoresdeconeçãoforamosseglintes:banda2=11;banda3=09;banda4=04.Paraas

bandas 5 e 7 nõo foi necessário aplicar esta correção'

EmseguidaloramaplicadasALCsemtodasasbandasparaaotimizaçãodeseu

contraste, seguida de uma análise visual de cada uma delas para a identificação de diferenças na

resposta espectral, tanto entre bandas quanto em regiões da mesma imagem Após a análise

visual banda a banda, foram testadas diversas combinações, com o triplete 4R/3G/58 sendo

considerado o melhor no discriminação dos vários litotipos (Fig, 3.1). O triplete 4R/5G/7B

também apresentou boa discriminação e aproveitamento de espaço RGB' porém com maior

conelação entre suas bandas do que a combinação anterior'
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o triplete 4R/3G/58 com aumento linear de contraste (ALc) e LUT mostra

predominância de cyan, com importante contribuição de vermelho e magenta, estes últimos

associados às ocorrências de vegetação de porte arbóreo, que recobrem pofções do embasamento

metamórfico (Complexo Porongos), andesito Rodeio Velho e ruditos da Formação Santa

Barbara. Nos arenitos da Formação Guaritas Superior, o cyan mais puro se associa a morros

tabulares, muito pobfes em vegetação, o mesmo Ooorfendo nas cristas de quartzo-milonito do

Complexo Porongos. A forte contribui çáo de cyatr na cen¿ é devido ao predomínio de gramíneas

nas porções mais rebaixadas, a qual não possui biomassa suficiente para refletir fortemente os

comprimentos de onda no infravermelho muito próximo (TM4).

Numa tentativa de diminuir a dimensionalidade espeotral do conjunto de bandas

disponíveis, bem como de separar a resposte espectral relativa à vegetaçõo das rochas expostas,

foi feita uma Anólise por Prinoipais Componentes (APC), Esta técnioa é uma das mais poderosas

na manipulação de dados multi-espectrais e, ao mesmo tempo, uma das menos compreendidas

(Crosta, 1992), Ohara (1982) a utilizou no proces$amento digital de imagens da região das minas

do Camaquã, conseguindo bons resultados, que serõo comentados mais a diante

Segundo Lougtrlin (1991), a APC é um¿ técnioa estatística que seleciona sucessivas

oombinações lineares não correlacion¿das de um oonjunto de varióveis de tal maneira que cada

oombinação linear, ou prinoipal oomponerite (PC), tem um¿ variância menof do que a de sua

predecessora. A variância estatística em imagens multi-espectrais está relacion¿da a resposta dos

vários materiais superficiais como solo, vegetação, rocha' além da resolução radiométrica do

sensor. Em particulax, a variôncia de cada sub-conjunto de informaçõo (oada banda isolada) é

diretamente proporcional a uma grandeza ohamada auto-vator, a qual dá medida da quantidade de

inform¿ção de cada PC em relação a todo o corfunto. Contudo, os auto-vetofes compreendem a

combinação linear ponderada da participação das bandas originais na formação de cada PC

(Loughlin, 1991). No presente caso, a interpretação de imagens PCs fundamentou-se no método

denominado Feature-oiiented Principat Componenl Seleclion'FPCS (Crosta & McM Moore,

1989), o qual '"baseia-se em modelos espectrais de alvos específicos e na relação quantitativa

existente entre o oonjunto original de bandas multi-espectrais e o de bandas PCs dele derivado"

(Crosta, 1990).

A implementação desta técnica é feita em três etapas (Crosta, 1990):

1") - Aplicação da TCP com o cá,lculo dos parômetros estatísticos da transformação,
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f,,lgura 3.l-Triplete TM4/TM3/TM5 em RGB. Tons magenta em áf€as cobertås por vegetação de porte arbóreo

2o)- Desenvolvimento de um modelo relacionado ao comportamento espectral dos

materiais de interesse e ;

3") - Seleção das PCs contendo a informação desejada, baseada na resposta dos

materiais de interesse e nos módulos e sinais dos auto-vetores.

Na prática, o que se faz é transformar os módulos dos auto-vetores de cada PC em

porcentagens, as quais dão um indicativo da probabilidade de se encontrar áreas com resposta

diferenciada relativas ao material superficial selecionado. O sinal positivo indica que a magnitude

do nível de cinza relativo eo comportaÍtento do materiat superficial na banda original (clara ou

escura) é a mesma na PC. O inverso ooore quando o sinal é negativo.

A análise feita neste trabalho não pretendeu aplicar literalmente a FPCS, porque esta

técnica foi desenvolvida para prospecçõo de solos residuais ( argilominerais e óxidos de Fe

ligados a depósitos de alteração hidrotermal), ou scjq para alvos com comportamento espectral

especlfico. Em adição, o modelo espectral foi feito com base em aspectos empíricos da fisiografia

da cena, apresentados no ltem I '3 do capltulo l.

32
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A aplioação da APC neste estudo de caso foi inici¿da com uma amostragem das cinco

bandas disponiveis (oerca de 100 pixels por a¡nostrÐ, em áreas sombreadas ou não,

representativas das unidades geológicas individualizadas nos trebalhos de mapeamento regional.

Dos parâmetros estatisticos coletados, a média foi selecionada por representar bem a variação do

comportamento espectral das amostras em cada banda. A tabela 3.1 apresenta as médias obtidas

para cada unidede litológica previamente mapeada, calculadas a partir das médias de cada

amostra individual .

WIDADES

conplexo Poftngor " quartzo-¡niloíitos

Àssociado båsal Ârcro.pelltica

AssociôCo in1€íned¡ória ¡rÐftic€

Associ¡Ées rüdft¡.ar b¡o.l o i¡f¡¡medióri¡

As3ocisÉo supe.ior

Andasito6 Rod€io Velho

FonnsÉo Or¡ûritôs l¡feriot

Fom¡çeo Ourrit¡8 supÊrior

+ I I
TM7

8,41

ll,8129
13,910,9

9.9 t t,6

9,2!0,7
12,ó I 1,0

1,8 !1,2
tt,6 !2,1
10,4 !2,5

14,2!3,1

20,01 I,l
t2,7 !7,1
12,71I,t

17,81 r,0

9,8 ! 1,9

l8,l l3,l
r5,314,3

4t,5 ! 5,2

50,013,?

42,2!6,0

36,r ! 3,3

44,7 !4,8
37,0 ! 3,0

38,6 ! s,6

33,8 ! 4,1

62,3 !8,7
76,6 t 6,8

58,6 i 7,1

559 i 5,r

70,918,ó

,16,1 1 8,5

72,0 ! t t,0

60,9 I 13,4

16,61 1,6

t 8,4 t3,5
22,5 !2,t
16,l 12,0
t6,5 !2,O
20,9 !2,3
t2,4 !1,4
23,3 t 4,8

19,5 i 5,9

Tabel¡ 3.1- Médias aritméticås dos valores de nlvel de cinza (DÐ de amostras representâtivas dos litótipos

diferenciados n¿ cena.

Também foram calculadas a média e variância de cada banda original (tabela 3.2)

Tabela 3.2: Média e variância das amostras coletadas para a APC

Concluída a amostragem, foi feit¿ a APC propriamente dita, salientando-se que foram

utilizadas como input asbandas originais apenes com a oorreção atmosferi ca, sem contrasl slrelch

e mantendo-se a razão entre as variâncias,

Os auto-valores e auto-vetores de cada imagem PC gerada são mostrados na tabela 3.3

As PCs, após ALCs adequados, foram combinadas em tripletes, sendo que sua

interpretação foi feita com base tanto nos parâmetros da APC (auto-valores e auto-vetores)

quanto na realidade conhecida do terreno.

JJ
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Auto-valot(Yl) n42 TM7

c2

c!
c4

c5

16,5

.16,3

9,0

52,6

4,7

t2 2,0 -7,2

02 22,5 45,5

ol -58 .16,0

00 63,r .30,0

7

60,8 .13,7

2,2 -20,8

8,9 .16,6

-J,6 0,0

Tabels 3.3: Auto-v€tor€6 o auto-valortf das FCs geradas pela APC.

3.3-DrscussÄo

A an¡ilise dos auto-vetores da PCl, como esperado, revela que a banda 5, cuja variância

(=296) é a maior de todas as bandas originais e c,om o maior contraste, contribui com 46,7%o na

oonstituição da PC.

Por definição, a PCl representa toda a informação correlacionada positivamente de todas

as bandas, a qual relaciona-se às diferenças de iluminação da cena (sombreamento topográfico) e

ao albedo natural das superficies. Na PCI obtida (Fig.3.2), pixels claros representam áreas com

pouca ou nenhuma vegetação, onde as rochas se expõem, como no topo dos morros da Formação

Guaritas Superior, setores da Formação Guaritas Inferior imediatamente a leste-sudeste da Falha

Tapera-Emiliano e nas cristas de quartzo-milonito do Complexo Porongos, Á,reas corn o amplo

predomínio de cobertura vegetal herbácea e relevo plano ou um pouco irregular, respectivamente

na Associação Basal Areno-Pelítica e Associação Superior da Formação Santa Bárbare, também

apresentam pixels clarcs, porque e gtama comporta-se, grosso modo, como uma superficie

homogênea de reflexõo

Pi¡els escuros na PCI relaoionam-se à exposições dos andesitos e de litologias não

quartzíticas do Complexo Porongos, cujas superficies são cobertas por vegetação arbórea,

conferindo-lhe portanto ume textura rugosa. Priels escuros ocorrem também em áreas de

afloramento dos ruditos da Formação Santa Bárbarq devido à cobertura arbórea e à textura

naturalmente rugosa do litotipo (fraturas + patameres de acamamento).

Pixels intermediários ocorrem na área de exposição da Formação Guaritas Inferior, onde é

maior a proporção vegetaçõo arbórea/herbâcea.
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A contribuição mais importante îs PC2 é a da banda 4, oom porcentagem de ó0,8%, o

que indica grande probabilidade de realce de feições relaoionadas à vegetação (Fig 3.3) Na

imagem, pixels claros estõo relacionados aos afloramentos do andesito, Assooiação Basal Areno-

Pelítica e Assooiação Superior, além de algumas áreas do Complexo Porongos. P¡iels escuros

ocorrem notoriamente nas áreas de rooha exposta" como nas cristas de quartzo-milonito do

Complexo Porongos, ¡¡os topos de morros da Formação Guaritas Superior e em zonas da área de

ocorrência da Formação Guaritas Inferior (nas proúmidades da grande exposição de andesitos no

oentro-sul da cena). P¡iels intermediários ocorrern, grosso modo, sobre a Formação Guaritas

Inferior e nos ruditos da Formação Santa Bárbara. A comparaçõo da PC2 com a divisão a/3 Gig,

3,4) revela que entre amb¿s há uma correlação positiva.

Na curva espectral da vegetação, as zonas de menor reflectância correspondem, em ordem

crescente, às bandas l, 3, 2 e7 . Porém as zonas de maior reflectônoia conespondem às bandas 4 e

5, em ordem deorescente, Observando-se a matf¡z de auto-vetores da APC realizada, nota-se que

a maior parte da informação relativa à banda 4 , ou seja à vegetação, concentra-se nas PCI e PC2.

A maior parte da informação da banda 5 concentra-se , conforme já assinalado, na PCI As PCs

restantes possuem maior contribuição das bandas 3,7 e2 (PC3, PC4 e PC5, respectivamente) e,

teoricamente, têm a maior probabilidade de concentrar a informação relativa à componente

litológica dos pixels mistos. Análise semelhante, porém direcionada para alvos com resposta

espectral mais espeoífioa (óxidos de Fe e argilominerais), foi implementada por Loughlin (1991)

para expor a "Técnica Crosta".

O exame dos tripletes RGB com PCl, PC2 e uma das remanesoentes revelou que o

triplete PCl, PC2 ePC4 (Fig. 3.6) é o que mais realg as feições litológioas e estrutureis

A maior contribuição na composição dt PC4 (52,6%) deve-se à banda 7 e, na imagem,

observa-se qve pixels, notadamente olaros, ocorrem no topo dos morros da Formação Guaritas

Superior, realçando bem as ocorrênciaS na pqrção centro-norte da cena e em algumas zonas

imediatamente a leste da Falha Tapera-Emiliano, onde ocorrem as maiores espessuras de arenitos

eólicos (Fig. 3.5). Pixets médios a cluos delimitam o topo de muitos dos morros de ruditos da

Formaçõo Santa Bôrbara e da Formação Gu¿ritas Superior, no bloco a Iil da Falha Tapera-

Emiliano, e o topo das cristas de quartzo-milonitos do Complexo Porongos. Pixels de intensidade

média também delimitam áreas de exposiçõo dos andesitos, a sul e sudeste do Alto estrutural da

Mina do Camaquã.
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Flgurr 3.2-Imagem PCI mostrando os várioe eadrõ€s æxtur¿is das superffcies e os lineamentos (foliações,

acamamentoc e ûatu¡as)

I[un t3- Imsgem FC2. O DN do6 flæls é di¡cmcnûe pmporcional à quantidade de biom¿ssa vegetal que

f€oobrê a oena.
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Ftgure 3.4- Divigo TM4/TM3. C.omparar com a FC2 da figura 3.3.

Pixels preferencialmente escuros distribuem-se sobre a Associação Basal fueno-Pelítica

da Formação Sant¿ Bárbara € em z<)nas de ocorrência da Formação Guaritas Inferior, nas porções

nord€ste, centro e eentro-sudeste da imagsflt.

Excetuando-se as áreas de ocorrência dos andesitos nessa PC, o comportamento geral da

intensidade dos seus pixels é inverso ao da PC2. Pelo conheoimento da fisiografia da região,

pode-se afirmar que na PC4 as áreas mais claras representün pixels com pequena contribuição de

vegetação, tanto nes ocorrências de cristas quartzo-miloníticas do ernbasamento e topos da

Formação Guaritas Superior quanto em setores de ocorrência de andesito (principalmente a sul

do Alto Estrutural da Mina do Camaquã).

A influência da banda 7 na PC4 não é prontamente explicável, embora os grandes

afloramentos da c€na apresentampixels claros nessa banda e a reflectância das rochas e solos

quartzosos tendem, em geral, a aumentar em direção ao infravermelho ondas curtas, ao contrário

do que acontece com a vegetação (Silva Filho ef ø1.' 1996).
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XTgura 3.S-Imagem PC4 mostrando diferenças na r€lação cobertura vegetaUrocha exposta. Notar os pixels bm

claros nos topoe dos moros da Fm Guritas Superior.

Flgr¡r¡ 3.G Triplete PCI/PC2IPC4 em RGB (ver texto).
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Ohara (1932) conseguiu realce diferenciado entre as seções inferior e superior da

Formaçãô Guaritas, nas PC3 e PC4 geradas por APC das quatro bandas MSS-Landsat.

Em suma, o triplete PCl, PC2 e PC4 representa a interação de três componentes

principais da fisiografia do terreno que são influenciados pelo arcabouço geológico da área de

estudo (ver anexo 01), respectivamente: relevo, tipo de cobertura vegetal e proporção entre área

de cobertura vegetal e rocha exposta.
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CAPÍTULO 4 - AS LTNIDADES LITOLÓGICAS DA PORÇÃO

CENTRO-SUDESTE DA BACIA DO CAMAQUÃ

4.1-INTRoDUçÃo

Neste capítulo são descntas as unidades litológicas identificadas nos trabalhos de

mapeamento, com ênfase na Formação Guaritas, segundo a proposição litoestratigráfica

formalizada por Robertson (1966) e retomada por Fragoso Cesar et dl. (no prelo).

Sob o ponto de vista da estratigrafra de seqüências, Paim e colaboradores ( Paim el a/.,

1990' Paim, 1994; Paim et al., 1995) vêm desenvolvendo trabalhos a fim de caracterizar as duas

sub-unidades da Formação Guaritas definidas, de maneira geral, desde Ribeiro & Fantinel (1978),

denominadas por Paim et al.(1995) de Aìoformações Pedra Pintada (base) e Varzinha (topo).

A dicotomia da Formação Guaritas em duas seqüências foi confirmada na área de estudo,

com base na variação de ¿íreas-fontes e paleocorrentes. Neste trabalho, as seqüências são

denominadas informalmente de Formação Guaritas Inferior e Formação Guaritas Superior"

separadas por uma discordância erosiva identificada por Paim (1994). O trabalho de mapeamento

resultou na divisão das seqüências em associações faciológicas, descritas a seguir.

4.2- AssocrAÇÕEs FAcrol,ócrcAs

O termo fácies é aqui empregado segundo a definição de Walker & James (1994), ou seja

"corpo de rocha caractenzado por uma combinação pafticular de litologia, estruturas fisicas e

biológicas, o qual apresenta um aspecto diferenciado dos corpos de rocha acima, abaixo ou

lateralmente adjacentes".

Miall (1978) estabeleceu um código de litofacies fluviais que deu origem a vários outros, no

sentido de uniformizar a nomenclatura descritiva e de enfatizar o caráter recorrente de muitas

litofacies no registro geológico.

Paim (1995) adaptou um código para as litofäcies da Formação Guaritas, baseado em Miall

(1977,1978) e Rust (1978), a qual é adotada neste texto (tabela 4.1).
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Gm conglornerados naciços ou fnbremente
(calhaus. seixos e grânulos)

conglomerados com estratos cruzados tabulares de
pe{ueno a grande porte (seixos e grânulos)

conglonìcrados coln estratos cruzados âcanalados de

Gms

pequeno a grande pone

paraconglomerados rnaciços (calhaus a grânulos
dispersos em matriz pelítico-arenosa)

arenitos com estratos cruzados acanalados de
pequeno a grande porte (conglomeráticos a finos)

arenitos com estratos plano-paralelos (médios a muito
finos)

arenitos médios a conglomeráticos com estralos
cruzados tabulaies de pequeno a grande porte

argrlitos com gretas de ressecação

fuenitos muito finos a siltitos corn lamirmção plano-
pralela e cruzaù, & r i pp I e s

Tabela 4.1- Códigos de litofácies aluviais aplicadas à Fomração Guaritas. Adapfado de Miall (1977 - 1978) e Rust

( 1978), por Paim (1995).

As unidades estratigráficas informais apresentadas neste trabalho constituem-se de

associações faciológicas que, de acordo com a definição de Collinson (1969), representam um

conjunto de fácies sedimentares, geneticamente relacionadas umas às outras, que possuem algum

signifi cado paleoambiental.

Deste modo, a Formação Guaritas na área estudada foi subdividida em seis unidades

faciológicas informais, de grande coerência composicional e estrutural, mapeadas na escala de

1:50.000 (anexo 01). As associações faciológicas têm, portanto, rank de membros dentro da

proposta litoestratigráfica aqui adotada.

Tais unidades representam na verdade sistemas deposicionais, na acepção de Posamentier e/

a/ ( l98S), ou seja '?ssemblba tridimensional de litofácies, geneticamente ligadas por processos e

ambientes ativos (atuais) ou inferidos (re$istro geológico)".

A correta identificação e interpretação do sistema deposicional a partir de fácies só é

possível através de um modelo de facies, que nada mais é que um sumário geral de um

Gp

GI

St

Sh

Sp

Fm
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determinado sistema deposicional, de tal maneira constituído que seu uso se faz possível , no

minimo, de quatro maneiras diferentes (Walker & James, 1994):

(i) como noüna para propósitos de comparação;

(ii) como arcabouço e guia para futuras observações,

(iii) como base para prognósticos em situações geológicas novas, e;

(iv) como fundamentação integrada para a interpretação do sistema deposicional que

representa.

Fambrini (em prep.) adotou abordagem análoga para a Formação Santa Bárbara na região

das Minas do Camaquã.

4.3-UNIDADES LIToLÓGIcAs

4.3.1-CoNæLExo PoRoNcos (p€p )

Na porção ocidental da Serra das Encantadas, em contato com os sedimentos da bacia

(anexo 01)), ocorrem principalmente dois litotipos. Na extremidade nordeste ocorrem sieno a

monzogranitos miloníticos, com porfiroblastos milimétricos a centimétricos de feldspato. Mais

para sul, observa-se clorita xistos e quartzo-clorita xistos com veios de quartzo leitoso fraturado,

Sustentando as cristas mais altas da região ocorrem quartzo-milonitos com bandas felspáticas ou

não. Mármores sacaroidais finos, de cores vermelho-róseas e acinzentadas, ocorrem como

escamas tectônicas imbricadas. Também são encontrados corpos de sienito a afuerdsonita (Mello,

informação pessoal).

4 3 2-FoRMAÇÃo SÆ{TA BÁRtsAIÙ\

Na área mapeada, a Formação Santa Bárbara ocorre na região das Minas do Camaquã, em

alto estrutural cujos flancos norbeste e oeste encontram-se sob discordância angular e erosiva
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com a Formação Guaritas (Associação Faciológica 01). Os seus limites a leste e sul são

predominantemente tectônicos.

A Formação Santa Bárbara ali exposta é composta por quatro seqüências granocrescentes

para o topo, com estruturas sedimentares típicas da transição de ambiente sub-aquoso raso para

sub-aéreo (Paim, 1994; Fambrini et a1.,1995).

A Formação Santa Bárbara, como apresentada neste trabalho, é composta por cinco

associações faciológicas do rank de membros (Fambrini, em prep.). Sua interpretação baseia-se

em Fambrini et al. (\995) e (Fambrini, em prep, ).

Associacão Basal (Vsbabl

Esta unidade aflora na extremidade sudoeste da área de estudo, no Alto das Minas do

Camaquã (anexo 01). Constitui-se, basicamente, de dois grandes conjuntos faciológicos, um

arenítico e outro rudítico.

A Associacão Basal Areno-Pelítica (Vsbabap) ocorre no núcleo do Alto das Minas do

Camaquã, identificada comumente com o Membro Mangueirão da Formação Arroio dos Nobres

de Ribeiro et al.(1966). A espessurä máxima foi estimada por Fambrini (em prep.) em cerca de

2000 m.

Constituí-se por ritmos areno-pelíticos granodecrescentes variando de arenitos finos a

médios até siltitos e argilitos, com conglomerados a grânulos locais. Ocorrem estruturas tipo

I.insen nos pelitos, enquanto que os arenitos podem exibir estruturas fipo flaser, ripple drift cross

lamination, climbing ripples, marcas onduladas e gretas de ressecação .

Cabe assinalar a ocorrência restrita de ritmitos areno-pelíticos junto a zona de falha que

separa os milonitos da Serra das Encantadas dos conglomerados da base da Associação

Faciológica 01 da Formação Guaritas, no extremo sudeste da área. São intercalações de camadas

centimétricas a decimétricas de arenitos finos, bem selecionados, micáceos (moscovita), e pelitos,

ambos de cor marrom, maciços ou com laminação plano-paralela.

As associações faciológicas indicam deposição subaquática rasa por correntes de turbidez,

com posterior retrabalhamento por ondas (Fambrini et al., 1995).

localiza-se no flanco leste do Alto das Minas do

Camaquã, em cristas que mergulham para nordeste. Seu contato com a Formação Guaritas

sobrejacente (Associação Faciológica 0l) é angular e erosivo, na maioria das vezes obliterado
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pela colocação dos Andesitos Rodeio Velho nessa descontinuidade (anexo 0l). Possui em torno

de 100 m de espessura.

Constitui-se de para e ortoconglomerados com arenitos subordinados. Os

paraconglomerados apresentam certa estruturação, como gradação inversa, inter-estratificação

com ortoconglomerados frnos e arenitos, além de imbricação de clastos ocasional. Os

ortoconglomerados apresentam gradação normal, estratos plano-paralelos com imbricações,

estratos cruzados acanalados e tabulares. Ambos os tipos ocorrem em corpos tabulares e

lenticulares (Fambrini, em prep.).

Pelas características apresentadas, os depósitos são atribuídos a leques deltaicos localizados

na escarpa da Zona de Falha Tapera-Emiliano ou outra adjacente, progradante sobre a unidade

areno-pelítica sotoposta (Fambrini em prep.).

Associacão Intermediária (V-e sbai )

Sobrepõe-se à Associação Basal Areno-Pelítica por contato gradacional. Ocorre no flanco

noroeste do Alto das Minas do Camaquã, em cristas com mergulhos de cerca de 30'para

noroeste. Ribeiro e¡ al. (1966) denominaram esta unidade de Membro Vargas da Formação

A¡roio dos Nobres. Compõe-se de duas sub-unidades, uma arenítica basal e outra rudítica no

topo.

A Associacão lntermediária A¡enítica (V-€sbaia) possui espessura de cerca de 500 m de

espessura nas Minas do Camaquã. Começa por arenitos finos com estratificações cruzadas

tangenciais e sigmoidais que granocrescem para conglomerados e arenitos conglomeráticos a

seixos, exibindo estratificação plano-paralela, marcas onduladas, lineação primária, gretas de

ressecação e climbing-ripples (Fambrini et a1.,1995).

Representa fácies de frente e planície de um fan-delta progradante.

A Associacão Intermedi¿íria Rudítica (V-€sbair) ocorre recobrindo a associação anterior,

com cerca de 500 m de espessura nas Minas do Camaquã. Em sua base ocorrem arenitos finos a

conglomeráticos, de grande extensão lateral, com vârios drapes de argila que granocrescem para

conglomerado espesso, com granulometria de calhau a matacão, maior variação composicional

dos clastos e níveis com gretas de ressecação.

Suas características sugerem deposição em ambiente de leque aluvial sub-aéreo (Fambrini el

al., 199s).
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Associacão Suoerior (e sbas)

Ocorre a oeste e noroeste da crista da Associação Mediana. Seu contato com a última é

brusco, a nível de afloramento, e angular a nivel regíonal (Fambrini em prep.). Sua espessura

máxima é de 2000 m.

É composto por arenitos médios a fìnos, localmente conglomeráticos, com estruturas tipo

rippte drrft cross lamindtiolr, marcas onduladas, gretas de ressecação e estratos cruzados

acanalados.

Representam uma planície flúvio-deltaica (Fambrini er al., 1995).

4. l. I -FoRMAçÃo GuARrrAs ¡vFERroR

Associacão Faciológica 01 (EoPg0l )

Ocorre no extremo sudeste da área mapeada, em contato tectônico com os metamorfitos da

Serra das Encantadas, e nos flancos leste e noroeste do Alto das Minas do Camaquã, em contato

erosivo e angular com as rochas da Formação Santa Bá,rbara. O contato de topo desta unidade,

com a Associação Faciológica 02, é obliterado por um sl// de andesito na ocorrência a sudeste,

Porém, supõe-se que seja erosivo, pela natureza dos depósitos sobrepostos (ver item seguinte).

Na ocorrência a leste da zona de Zona de Falha Tapera-Emiliano, o contato com a Associação

Faciológica 03 é transicional, através de arenitos com estratificações plano-paralelas típicos de

sand sheets (Fryberger et al., 1979). A espessura da ocorrência a oeste da Serra das Encantadas

chega, no mínimo, a 500 m.

Na seção basal ocorrem conglomerados clasto a matriz-suportadas, mal selecionados

(Fig. .1). O arcabouço é composto por clorita-xistos, milonitos graníticos, arenitos médios a finos

micáceos e quartzo leitoso. Também foram assinalados sienitos com afuerdsonita. Os clastos são

sub-angulares a sub-arredondados, com diâmetro máximo de 50 cm (Fig. a.Ð. Ã matiz é arenosa

e mal selecionada. Nota-se uma organizaçáo sob forma de estratificação incipiente, por vezes com

imbricação de clastos. Nos afloramentos próximos do contato tectônico ocorre cimentação

calcítica.
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Para o topo da coluna predominam os arenitos grossos a conglomeráticos, com seixos e

calhaus (Fig. a.l).4 fração arenítica tem seleção média, composição arcoseana, por vezes

micácea. A fração > 2mm compõe-se de clastos bem arredondados de litologias ígneas, como

riólitos, riodacitos, granitos .s..s. grossos a finos e leucogranitos médios, juntamente com

mármores finos cinza e rosados, arenitos médios e quartzo leitoso. Os clastos de litologias

metamórficas apresentam-se, em geral, sub-arredondados a sub-angulares, compostos por clorita-

xistos, milonitos graníticos e quartzo milonitos. As camadas organizam-se em estratifìcações

cruzadas acanaladas de médio porte (Fig. 4.3), com seixos nos.foresels e lags basais.

Na porção ocidental da área, junto à zona de Zona de Falha Tapera-Emiliano e ao contato

noroeste com o Alto das Minas do Camaquã, ocorrem arenitos conglomeráticos idênticos aos

descritos na porção oriental, exceto pela ausência de clastos de rochas sedimentares e de rochas

metamórficas com abaixo grau de arredondamento. Ocorrem também de intercalações pelíticas

decimétricas.

Portanto, seqüência começa com fácies Gm e evolui para St, o que significa deposição

inicial em barras cascalhosas (Miall, 1985) de sheet floods, nas porções medianas a distais de

leques aluviais (Blair & McPherson, 1994), seguida de deposição numa planície de rios

entrelaçados efêmeros, notabilizada pelo fácies St de depósitos ln chanel (Miall, 1985).

,è'*

Figura 4.2- Ortoconglomerados estratificados na base da Associação Faciológica 01. O matacão no centro da foto

tem 50 cm de eixo maior (ponto 68).
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Figura .t.3- Sel de estratos cruzados acanalados eru arellitos com seixos da scçâo dc topo da Associação

Faciológica 01. na porçâo sudeste da área. Paleocorrente para noroeste (ponto 325).

Associação Faciológica 02 (EoPgQ2)

Esta unidade ocorre em contato erosivo (Fig. a.a) e tectônico com os milonitos do

Complexo Porongos, no flanco oeste da Serra das Encantadas. Compõe-se de duas cunhas

clásticas. A cunha clástica inferior tem perfil retrogradante e se expõe no setor sudoeste da

unidade. Para oeste, seus depósitos interdigitam-se com os arenitos da Associação Faciológica

03. Contudo, na porção nordeste da área, outra cunha clástica mais extensiva penetra na seção

superior da Associação Faciológica 03. A espessura da unidade nas proximidades da Serra das

Encantadas é de, aproximadamente, 350 m.

Os depósitos mais proúmais e basais de ambas as cunhas localizam-se junto ao contato

erosivo com o embasamento milonítico da Serra das Encantadas (Fig 4. I ). São brechas clasto e

matriz-suportadas intercaladas (Fig 4.4), mal selecionadas, com camadas decimétricas a métricas

e incipiente granodecrescência para o topo. O arcabouço é composto principalmente por seixos,
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calhaus e matacões. com dimensão máxima de I m (brecha matriz-suportada). Os clastos têm

formato poliedral, compondo-se de milonitos quartzo-feldspáticos e granitos miloníticos, no setor

nordeste. com clorita-xistos, quartzitos e mármores, no setor sudoeste, de acordo com a variação

litológica do Complexo Porongos na Serra das Encantadas. A matriz dos ruditos é arenosa a

lamítica. com quartzo, fèldspato, fiagmentos liticos e micas.

Próximo ao contato erosivo desta unidade com o Complexo Porongos, no setor nordeste da

área, ftrram observadas camadas areno-pelíticas pobremente laminadas, com espessura de poucos

decimetros. delimitando camadas com espessura decimétrica a métrica de brechas matriz-

suportadas. desorgani zadas.

As cunha clásticas gradam de conglomerados até arenitos conglomeráticos. passando por

tipos mistos, em direção ao interior da bacia e ao topo da coluna (Fig. a.l) Também há a

diminuição do tamanho máximo dos clastos e da desorganizaçáo, com pequeno aumento do grau

de seleção.

Os depósitos organizam-se em camadas decimétricas de brechas clasto-suportadas,

apresentando amiúde estratifìcação plano-paralela e imbricações, intercaladas com arenitos

médios a conglomeráticos, organizados em .sets de estratificações plano-paralelas ou

Figura .1..1- Brecha matriz-suportada da Associação Faciolog¡ca 02 (metade supcrior dircita) no contato crosivo

com granitos núloníticos do Cornplexo Porougos. Extremo nordeste da área (ponto 59).
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cruzadas acanaladas de médio porte. Com menor freqüência ocorrem rochas com estratificações

cruzadas acanaladas de preenchimento de canal, de pequeno a médio porte (Fig. 4.5). 'também

podem ocorrer estratificações cruzadas tabulares, tanto nas brechas quanto nos termos mais

arenosos. Eventualmente, o topo dos ciclos culmina com camadas centimétricas a decimétricas de

arenitos finos intercalados a pelíticos laminados.

Próximo ao contato da cunha clástica inferior com a Associação Faciológica 03 (Fig. 4.1),

tornam-se comuns intercalações de camadas decimétricas a métricas de arenitos bem

selecionados com estratos cruzados acanalados de médio a grande porte (Fig. 4 6).

Em síntese, portanto, temos a transição de fäcies de fácies Gms e Gm (com Gt e Gp

subordinados) para Sh e St, com Fl subordinado, indicando a transição da porção proximal de

um leque aluvial para uma planície fluvial entrelaçada.

No topo da cunha clástica superior, na porção nordeste da area, ocorrem camadas

decimétricas de arenitos arcoseanos, finos a grossos, por vezes conglomeráticos (Figs. 4.1 e 4.6).

Amiúde, sua arquitetura compreende sels de estratos cruzados tabulares de baixo ângulo (+ l5' ),
com cerca de 50 espessura e hc¡ttc¡nsets angulares ou tangenciais. Clastos de

!'rSå
:..* . --.f.$r'.. rç .çr' 

ì
¿ ìl-rl' :

' ;-.;'l.--.¡,

Figura 4.5- Brechas com estratificação plano-paralela. truncadas por um canal preenchido por estratos cruzados

acanalados (abaixo do martelo). Nordeste da írea (ponto 293).
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Figura 4.6- Se/s de estratos cruzados labulares de baixo ângulo (base) e plano-paralelos (topo). Associaçâo

Faciológica 02 no nordeste dâ área (ponto 1.97). Foto gentilmente cedida por G.L.Fambrini.

grânulos a seixos, compostos por quartzo e granitos miloníticos da Serra das Encantadas,

concentram-se nos ,foresets e bottonsets,. g comum a associação com sels de estratos plano-

paralelos, ou de muito baixo ângulo, que podem recobrir os seß cruzados (Fig. 4.6). A

quantidade de pelitos varia, de finas lâminas entre os sets a camadas com alguns decímetros de

espessura, maciças ou laminadas, com estratos cruzados de micro-ondulações. Por vezes

encontra-se moldes de gretas de ressecação e marcas de ondulações no topo das camadas

areníticas

Estes depósitos constituem-se de fácies Shc (arenitos com foresets de baixo ângulo e

tangenciais), Sh (arenitos com estratificação plano-paralela de regime de fluxo inferior ou

superior), Fm (pelitos maciços com gretas de ressecação) e Fl (pelitos laminados com estratos

cruzados de micro-ondulações), definidas por Postma (1990) para sistemas deposicionais flúvio-

deltaicos. O conjunto indica a deposição em barras desembocadura que progradam em corpos

lacustrinos rasos.

Estudos mais detalhados poderão vir a cartografar as duas cunhas clásticas em
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unidades distintas, pela posição estratigráfica de ambas, composição mais arenosa dos depósitos

no topo da cunha superior e sua maior extensão, adentrando nos arenitos da Associação

Faciológica 03. Neste trabalho as duas cunhas são agrupadas por sua proveniência (rochas do

Complexo Porongos) e interdigitação com a Associacão Faciológica 03.

O contato da Associacão Faciológica 02 com a Associacão Faciológica 04 é erosivo,

separando as Formações Guaritas Inferior e Superior.

Associação Faciológica 03 (EoPgO3)

Ocorre na porção centro-leste da área, tendo espessura em torno de 300 m. Seu contato

com a Associação Faciológica 02 é intercalado, com camadas lenticulares de até 0,5 m espessura,

compreendendo brechas clasto-suportadas, grosseiramente estratificadas, e arenitos

conglomeráticos com estratos cruzados acanalados, associadas a camadas de arenitos médios

muito bem selecionados (Fig a.Ð O contato basal com a Associação Faciológica 0l é

transicional, através de depósitos de sand sheets (Fig.  .l). O contato de topo com a A'ssociação

Faciológica 04 é brusco, erosional.

Flgura 4.7- Intercalação de brechas clasto-suportadas e arenitos médios muito bem selecionados. A pessoa aponta

para o contato entre ambos. Porçâo centro-sudeste da área (ponto 346).
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Na base da unidade ocorrem arenitos sub-arcoseanos, médios a grossos (chegando a

grânulos/seixos), bem selecionados, em sels de estratificações cruzadas de muito baixo ângulo (+

05'), ou mesmo plano-paralelas (Figs 4 I e 4.8). São comuns marcas onduladas de cristas

ligeiramente sinuosas e comprimento de onda de até 5 cm. Foram observadas também sand strips

de direção NE-SW. Os arenitos podem apresentar pelitos e micas em meio a uma estratificação

plano-paralela, por vezes irregularmente ondulada (adesion warts - Kocurek & Fielder, 1982)

Podem ocorrer, também, marcas onduladas assimétricas de corrente com drapes pelíticos e

curleds. Intercalados nestes depósitos ocorrem cosets de estratos cruzados tabulares de baixo

àngulo, com espessura decimétrica.

A associação litológica acima apresenta caracteristicas de sand sheeÍs (Fryberger et al.,

1979), onde os estratos de baixo ângulo representam dunas dômicas de pequenas dimensões, em

ambiente de hack-erg (Porter, 1986), a julgar pela direção dos paleoventos (ver item 4.4).

Sucedendo os depósitos de sand sheets, na porção ocidental da unidade, ocorrem arenitos

médios a grossos, muito bem selecionados, em r"fs métricos de estratos cruzados tabulares,

interpretados como produto de dunas transversais (Karpeta, 1990).

Figura 4.8- Contato elttre os depósitos desand s'åeefs (estratos gentilmente inclinados na base da "bota") e dunas

tranwersais (estratos cruzados acima dos anteriores). Porção oeste da área (ponto 200¡.
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Seguindo-se em direção ao meio da coluna estratigráfica (Fig. 4.1), principalmente no setor

sul-sudoeste da unidade, ocorrem arenitos médios a grossos, sub-arcoseanos, com drapes

pelíticos e micas em estratificações plano-paralelas, por vezes com marcas onduladas assimétricas

e adesion ripples. Por vezes intercalam-se camadas com estratificações cruzadas acanaladas ou

tangenciais de pequeno a médio porte. Em seu topo ocorrem marcas onduladas assimétricas com

comprimento de onda de 4 a 5 cm e drapes pelíticos. Na porção superior da seqüência, em meio a

camadas mais delgadas de arenitos com estratificações cruzadas, ocorrem intercalações de

estratos granodecrescentes milimétricos ¿ centimétricos de arenitos médios a finos, organizados

em laminações plano-paralelas ou cruzadas tangenciais, e pelitos laminados. O topo das camadas

arenosas apresenta-se com marcas onduladas assimétricas cobertas por drapes pelíticos. Podem

ocorrer, ainda" marcas onduladas simétricas em cuspide com direções semi-ortogonais às

primeiras. Freqüentemente, a superficie destes estratos apresenta gretas de ressecação e marcas

de pingos de chuva (Fig. a.9).

Flgura 4.9- Marcas de pingos de chuva na fácies de planlcie de nível de base da Associaçilo Faciológica 03.

Centro-zudeste da área (ponto 178).
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Este conjunto tem características de um sistema flúvio-lacustrino muito raso, sujeito a

retrabalhamento por ondulações e exposição sub-aérea, tendo sido identificado por Paim ( 1994),

Paim et al. (1995) como um depósito de planície de nivel de base (base level plain), em ambiente

de back-erg (Porter, 1986).

As seções mediana e superior da unidade são dominadas por arenitos sub-arcoseanos

médios a grossos (porém chegando à fração grânulo nas porções do extremo NE da área), muito

bem selecionados, organizados em sels de estratificações cruzadas acanaladas de grande a muito

grande porte (Figs. 4.1 e 4.10). Os foresets têm espessura milimétrica, chegando a dois

centímetros, apresentando geometria tabular, continuidade lateral e muito boa seleção, uniforme

por estrato (figura 4.1l). Por outro lado, em alguns afloramentos, principalmente nas cercanias da

Pedra Pintada, foram observadas camadas lenticulares de espessura centimétrica a decimétrica,

com gradação inversa, truncando as camadas descritas acima.

Esta faciologia apresenta características de erg central (Porter, 1986), com dunas de crista

sinuosa (barcanas ou barcanoídes) (Paim, 1994). As particularidades dos foresels permitem a

identificação de estratos originários por grainfall (tabulares, textura uniforme) e grainflow

(lenticulares, gradação inversa).

Flgura 4.10- Sels de estratos cruzados acanalados de

Pintada, porção noroeste da área (ponto 347).

muito
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Figura {. I I - Dctalhc di¡s cautad,¿ts dc /òre,sc/,\ dc cstratos cru7.ados atrálogos aos dt figura {. 10. Notar colttittuidade

c hontogcneidade dos estratos. Associaçiìo Faciológica t)-ì. ¡rorção noroeste da árca (ponto 2:ì6).

4.3.4- FonvnçÀt ) GtJAtìt't'^s Sut Ltt<.tt xt

Associação Faciológica 04 (EoPg04)

Esta unidade ocorre nas porções leste e norte da área, em qeral nas cotas acima de 200m.

Seus contatos de base (Associações Faciológicas 03 e 04) e topo (Associações Faciológicas 05 e

06), são erosivos. Sua espessura alcança cerca de 200 m.

Na seção basal (Fig. 4.1) ocorrem conglomerados clasto-supoñatos. com arcabouço

fbrmado por seixos a calhaus de litologias ígneas (riólitos, leucogranitos. granitos a duas micas,

aplitos. pegmatitos e quartzo leitoso), muito bem arredondados, em porcentagem bem maior que

os de litologias metamórhcas (quarto-milonitos e clorita xistos), sub-arredondados a

arredondados. O diâmetro máximo obseruado foi de 23 cm. A natriz é de areia média a grossa,

arcoseana e micácea (moscovita e biotita). bem selecionada. Da base para o topo há uma

gradação de camadas decimétricas de conglomerado maciço para depósitos mistos. com sutil

estratifìcação plano-paralela, imbricação de clastos e gradação normal por camada. A sucessão
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culmina com arenitos aonglomeráticos, com estratificações cruzadas acanaladas de médio porte.

Neste nivel, os seixos podem marcar Íoresets ou bottonsets. Concomitantemente, há a diminuição

do diâmetro dos clastos e o aumento relativo da proporção de tipos ígneos em relação aos

metamórficos.

Na porção nordeste da área, no topo da unidade (Fig. a. I ), ocorrem camadas decimétricas

de arenitos conglomeráticos, organizados em sers de estratificações cruzadas acanaladas de

pequeno a médio porte, intercaladas a camadas menos espessas de pelitos laminados (Fig. a.l2).

Pelos dados expostos, esta unidade compreende fácies Gm e St de rios entrelaçados

intermitentes (Mialt, 1985). No seu topo, as camadas areno-conglomeráticas intercaladas a pelitos

foram interpretadas por Lavina et al.(1985) como canais distributários de um sistema deltaico-

lacustrino, talvezum braid4eÍa (McPherson el al.,1987).

Associação Faciológica 05 (EoPgO5)

Apenas algumas ocorrências desta unidade foram assinaladas na porção norte da área. Seu

contato basal com a Associação Faciológica 04 é brusco, enquanto que o contato de topo, com a

Associação Faciológica 06 é erosivo (Fig.4.l3). Sua espessura, na área de estudo, chega a

100 m.

Flgura 4.12- Camadas de arenitos conglomeniticos intercalados com pelitos delgados. Associação faciológica 04.

porção nordeste daârea (ponto 280).
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Figura J.13- Morro tabular da Formação Guaritas Supenor onde observa-se arenitos avermelhados da Associação

Faciológica 05 sotopostos a arenitos conglomeráticos da Associação Faciológica 06. Porçâo nole da área

(cercanias do ponto 280).

Caracteriza-se por arenitos médios a grossos. podendo chegar a conglomerados com

grânulos nas porções basais (Fig. a.l) Sua composição é sub-arcoseana e são muito bem

selecionados. Os depósitos basais organizam-se em estratos cn¡zados de baixo ângulo, logo

seguidos por søLç de estratos cruzados acanalados de grande a muito grande porte.

Por suas características, idênticas às da Associação Faciológica 03, estes depósitos são

interpretados como eólicos. Sua diferença com relação à unidade supracitada reside nas direções

de paleoventos (ver ítem 4.4) e na sua posição estratigráfica.

Associação Facioló-eica 06 (EoPg06)

Esta unidade ocorre na porção norte da área, bem exposta nos morros tabulares que

ocorrem na região. Constitui-se de arenitos grossos, conglomeráticos, medianamente

selecionados. A matriz é arcoseana e micácea (moscovita e biotita). Os clastos ) 2mm,

principalmente na lração seixo e calhau, são muito bem arredondados e compõem-se de
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litologias ígneas, como granitos grossos a duas micas, leucogranitos. riólitos, aplitos, etc. Os

clastos de litologias metamórficas, como clorita-xistos^ quartzitos, etc., são bem subordinados.

Os depósitos organizam-se em sucessões de täcies que começam com um lag

conglomerático basal, seguido de .se¿s de estratos cruzados acanalados ou tabulares de médio a

grandeporte (Figs 4l e 4.14).

As caracteristicas desta unidade lembram muito aquelas da Associação Faciológica 04,

sendo. portanto. interpretada como produto de rios entrelaçados.

4.3. 5-AwUESII'()ri Ronuo Vulno (EoPrv)

A maior área contínua de exposição desta unidade tem forma aproximadamente triangular.

na porção centro-sul do anexo 0l . Sua espessura máxima na área de estudo fbi estimada em

cerca de 200 m, sendo que sua colocação deu-se ao longo de várias superficies anisotrópicas.

dentro da Formação Guaritas Inferior (Fig. ,11.). Outras ocorrências menos extensas bordejam a

zona de Zona de Falha Tapera-Emiliano. destacando-se aquelas entre os conglomerados da

Formação Santa Bárbara e os arenitos conglomeráticos da Associação Faciológica 01.

São rochas escuras de cor crnza a avermelhada, porfiriticas, afaníticas, amigdaloidais e

vesiculares nas zonas de contato. Microscopicamente, apresentam cristais de plagioclásio,

Figura .t.1{- Se/ de estratificações cruzadas tabulares sobreposto pr lag basal. Associação Faciológica 06. Topo de

morro tabular. porçâo nortc da área (ponto 350).
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piroxênio (pseudomorfos), biotita e opacos com plagioclásio, piroxênio e material vítreo na

matriz. É freqüente a orientação por fluxo magmático.

As melhores exposições do contato entre os andesitos e os sedimentos ocorrem em cortes

na estrada que liga as Minas do Camaquã à BR 392, próximo a Santana da Boa Vista.

Os ortoconglomerados e arenitos conglomeráticos da Associação Faciológica 02

sobrepõem-se aos andesitos por contato irregular, onde apófises do último penetram nos

primeiros, ocasionando o truncamento de estruturas primárias como estratificações plano-

paralelas e cruzadas. No arcabouço dos sedimentos não foi encontrado nenhum fragmento

andesítico macroscópico com indícios de retrabalhamento fluvial, o que também é válido para toda

a area estudada. Ocorrem diques de arenitos fisicamente contínuos aos sedimentos que penetram

no andesito (Fig a.l5). Destes diques podem partir ramificações ortogonais, que aparentemente

individualizam porções da rocha ígnea. Possuem bordas retilíneas a encurvadas, com terminações

bifurcadas e uma estratificação marcada por variações na granulometria (areia fina a média) e

micas, leição esta também observada na rocha encaixante. O andesito apresenta amígdalas

Figura 4.15- Contato de topo do Andesito Rodeio Velho com arenito da Associação Faciológica 02. Notar apófises

areníticas adentrando no corpo andesítico. Porção nordeste daârea (ponto 65). Foto cedida por G.l. Fambrini.
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preenchidas por calcita, com distribuição heterogênea e forma lenticular orientada numa "foliação"

paralela às reentrâncias do contato, bordas dos diques e suas ramificações.

Vários autores que trataram do magmatismo eopaleozóico no Rio Grande do Sul, desde

Rjbeiro eÍ al. (1966), têm enfatizado o caráter efusivo dos Andesitos Rodeio Velho ( p. Ex. :Almeida

et al., 1993), inclusive ampliando sua gama composicional para ternos mais básicos (Lima et al.,

1995) e descrevendo novas ocorrências de rochas similares (Paim, 1994). Porém, as feições do

contato de topo dos andesitos com os sedimentos levaram-nos à reavaliação de seu emplacement

como intrusivo raso, pelo menos na região onde foi originalmente definido.

Primeiro, não foram encontrados indícios de exposição sub-aérea, retrabalhamento eólico

ou fluvial no topo do "derrames". Também não foram encontrados depósitos piroclásticos

associados, muito comuns em vulcanismo andesítico.

Segundo, a presença de estruturas sedimentares primárias truncadas pelo contato de topo

do corpo ígneo só pode ser explicada num contexto intrusivo.

A ocorrência de diques de matenal oriundo da encaixante sedimentar em sll/s básicos é

comum na Bacia do Karoo (referências em Reynolds, 1954). No presente caso, propõe-se uma

hipótese genética com as seguintes etapas. (i) aumento da pressão de água intersticial dos arenitos

pela transferência de calor da inlrusão; (ii) cisalhamento do contato do magma andesítico com a

encaixante (Price & Cosgrove, 1990), ocasionando a abertura de fraturas; (iii) estabelecimento de um

gradiente de pressão levando à súbita descompressão do fluido aquecido; (iv) fluidificação e injeção

do material nas fraturas, em processo análogo ao descrito por Walton & O'Sullivan (1950). A

estratificação das injeções e da zona alimentadora pode ser explicada por elutriação (Reynolds,

res4)

Outra evidência da na|ureza intrusiva dos andesitos é a sua colocação preferencial em

anisotropias marcantes na seqüência, Por outro lado, feições como zonas amigdaloidais, texturas e

estruturas que indicam fluxo em estado plástico e matriz vítrea não são diagnósticas de derrames pois

podem ocofTer tanto em magmas extrusivos quanto intrusivos rasos.

Wildner et al. (1997) apresentam fotos de feições tipicamente extrusivas atribuídas ao

magmatismo Rodeio Velho, só não explicitam a localização dos afloramentos.

A natureza paradoxal das características do magmatismo Rodeio Velho pode ser explicada se

for levado em conta que parte dos afloramentos constituem-se de derrames, enquanto que outros,

especialmente os localizados na área estudada, devam-se a corpos intrusivos rasos. Neste caso,

estudos petrográficos mais aprofundados podem vir a elucidar a questão.
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4.4-PALEoCoRREIYTES

Nos depósitos fluviais, as medidas foram tomadas de estruturas do rank 5 de Miall (i974),

ou seja, estratos cruzados de pequeno a grande porte. Destes, um número maior de medidas foi

obtido de estratos cruzados acanalados, os quais tendem a apresentar menor variância que os

estratos tabulares (Miall, 1974).

Nos depósitos eólicos procurou-se identificar os Íoresets representativos de faces de

deslizamento das dunas, por seu mergulho (25" a 30") e presença de estratos formados por

gyainfall e grainflow.

As medidas foram agrupadas peta proximidade dos pontos de coleta e separadas por

associação faciológica e tipo de paleocorrente (fluvial ou eólica). Neste trabalho, os medidas são

apresentadas em rosetas com "pétalas" de 30', localizadas em um mapa geológico simplificado

(anexo 03).

Foram calculados os parâmetros estatisticos para cada agrupamento (anexo 04), que

caracterizam a natureza do vetor médio de uma distribuição circular (Davis, 1986). Dados os

azimutes medidos (o) e o número de medidas realizadas (n), obteve-se, para cada estação, o

azimute do vetor médio (X) e o fator de consistência (f.c.) através das seguintes equações

(Assine, 1994):

X=arcfg (Esencr/lcosa)

f.c.= {{ [ (lsenct)2 + (tcosc..)'?]]/n

O mínimo de 25 medidas é recomendável para a determinação de um vetor médio com elro

máximo de +30', sendo adequado um fator de consistência maior que 0.750. Porém, a

representação dos vários agrupamentos em mapa pode permitir boas interpretações

paleoambientais, mesmo que o número mínimo de 25 medidas não seja alcançado (Miall, 1990; rz

Assine, 1994).

Nas proximidades da exposição de rochas da Formação Santa Bárbara, na porção oeste da

área de estudo, a Associação Faciológica 01 apresenta um padrão de paleocorrentes centrífugo,

indicando que esta região já estava soerguida ou em processo de soerguimento durante a
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deposição da referida unidade. Isto é confirmado pela composição dos seixos e calhaus das rochas

da Associação Faciológica 01 nesse setor.

Um único ponto de coleta (roseta 07), nas proximidades da Serra das Encantadas (extremo

sudeste da área) apresenta paleocorrente para noroeste, dado este concordante com a composição

macroscópica da Associação Faciológica 0l no setor, indicando o Complexo Porongos ali

aflorante como área-fonte indubitávet, inclusive pela presença dos clastos de arenito médio a fino

micáceo, encontrado bem próximo, na zona de falha que faz o contato dos sedimentos com o

embasamento.

A roseta 01 representa o sistema fluvial longitudinal da Associação Faciológica 01, com

paleocorrente para norte-nordeste. Este dado indica área-fonte a sul-sudoeste, confirmado pela

composição macroscópica dos clastos, ou seja, metamorfitos miloníticos e mármores do

Complexo Porongos , assím como clastos de litótipos ígneos e sedimentares bem arredondados da

Formação Santa Bárbara sotoposta.

A Associação Faciológica 02, na porção centro-sudoeste da área, apresenta paleocorrentes

para nordeste. Contudo, nos depósitos flúvio-deltáicos desta unidade, na porção nordeste da área,

as paleocorrentes próximas à borda da bacia apontam para oeste, enquanto aquelas tomadas

próximas ao centro da bacia apontam para leste, convergindo pafa um depocentro próximo ao

eixo do sinclinal que ali ocorre (anexos 0l e 03). A composição macroscópica dos clastos nesta

unidade, com predomínio de metamorfitos e milonitos, bem como a imaturidade textural dos

mesmos, indica área fonte próxima, como o Complexo Porongos a sul e leste da área.

A Associação Faciológica 04 apresenta paleocorrentes para os quadrantes NW e SW, que

juntamente com as características dos clastos desta unidade (litologias ígneaÈmetamórficas e

maturidade textural), indica áreas-fontes a leste, muito provavelmente rochas da Formação Santa

Bárbara soerguidas durante a formação do alto da Serra das Encantadas (Sayeg, 1993; Fambrini

et al. , em prep.).

Já a Associação Faciológica 06 apresenta paleocorrentes pafa oeste, no único ponto

amostrado. Este dado, aliado às suas caracteristicas composicionais e texturais, torna-a muilo

semelhante à Associação Faciológica 04, devendo ter significado genético análogo.

Os paleoventos da Associação Faciológica 03, a julgar pelas atitudes dos/oresels, sopraram

aproximadamente para nordeste, em direção paralela ao eixo do paleovale. Já os paleoventos da

Associação Faciológica 05 sopraram aproximadamente para sul, a julgar pelas poucas medidas de
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foresets obtidas (anexo 03). Entretanto, esta conclusão respalda-se em observações anteriores

(Paim, i994).

De acordo com as informações mostradas no mapa de paleocorrentes, a bacia possuía um

depocentro a norte, durante a sedimentação das Associações Faciológicas 01 e 02. As

paleocorrentes das Associações Faciológicas 04 e 06 fazem parte de um sistema de drenagem

transversal à bacia, o qual alirnenta uma planície de rios entrelaçados com paleocorrentes para sul

(Paim, 1995). Esta mudança de depocentro é acompanhada por uma mudança na direção dos

paleoventos, da Assocíação Faciológica 03 para a Associação Faciológica 05.

Estas observações confirmam a existência de duas seqüências deposicionais na Formação

Guaritas exposta na área de estudo, separadas por uma superficie delimitante de caráter erosivo

(Paim, 1994; Pum et at., 1995). A mudança de depocentro está associada a um reamanjo na

geometria da bacia, cuja origem será discutida no capítulo 06. Já a mudança de paleoventos indica

uma alteração nas condições climáticas da área.
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE ESTRUTURAL

5.I-II.ITRoDUçÃo

É mister o reconhecimento dos atributos geométricos, cinemáticos, dinâmicos e

cronológicos dos sistemas de fraturas que se impõem ao preenchimento sedimentar da Bacia do

Camaquã, na área estudada, p¿Ìra que se possa:

(i) Reconstituir, o melhor possível, a geometria tridimensional dos litotipos, elucidando

tanto as suas relações verticais quanto laterais, e;

(ii) Identificar as características dos cainpos de esforços e, dentro das possibilidades, sua

relação com a formação e deformação da bacia na área estudada.

Dentro deste enfoque, a atenção maior foi voltada para falhas com estrias e indicadores

cinemáticos, embora os veios, por seu significado dinâmico, tenham sido considerados,

principalmente na Mina Uruguai.

Os parâmetros das falhas foram integrados com outras fontes de informações como:

interpretações de imagens de satélite e fotos aéreas, mapas geológicos e topográficos,

acamamentos, foliações, diques básicos e relações estratigráficas. Juntos, todos se soma¡am para

a para a realização da an¿ilise estrutural aqui apresentada,

5.2- CoNTEXTo ESTRUTURAL

Em geral, o preenchimento sedimentar de uma bacia deforma-se passivamente em resposta

ao movimcnto de blocos rígidos do seu embasamento, os quais delimitam-se por zonas de

fraqueza que retomaram estn¡turas preexistentes, tais como superficies de foliação, contatos

litológicos e mesmo zonas de cisalhamento predecessoras. Daí a importância de se conhecer os

atributos geométricos do embasamento.

Femandes et al.(1992) vislumbraram uma megaestruturação para o Escudo Sul-

Riograndense, nos estágios finais da convergência tardi-proterozóica, composta de blocos
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podiformes com características reológicas próprias, delimitados por zonas de cisalhamento dúctil

tangenciais e transcorrentes, num tlend geral norte-nordeste,

As grandes zonas de cisalhamento rupteis do Escudo Sul-Riograndense foram agrupadas

por alguns autores em conjuntos, grupos ou sistemas, baseados em características como: atitude,

geometria, magnitude do rejeito, cinemática e extensão.

Ribeiro e¿ al. (1966) identificaram na região de Caçapava do Sul lineamentos de direção

nordeste, com deflexões para norte e leste-nordeste, responsáveis pela disposição geral das

unidades titológicas, principalmente no condicionamento da bacias r,ulcano-sedimentares da

transição Proterozóico-Fanerozóico, denominando-o de Sistema de Falhas Irapuá. Estes traços

seriam acompanhados de fraturas secundárias, distensivas, formando ângulos de 30" a 45o com as

direções principais, sendo considerados pelos autores como centros emissores do lulcanismo

Bom Jardim, Contudo, Sistema de Falhas Cerro da Vigia, com direção aproximada N60W,

ocorre especialmente sobre a Formação Guaritas caracterizando-se por fraturas distensivas, por

vezes preenchidas por diques de diabásio de idade mesozóica.

Picada (1971) reconheceu quatro sistemas de falhas principais na porção centroJeste do

escudo, a saber:

Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu: Varia de N35-758, com máximo em torno de

N40E, mergulhos de 70-85SE, com cerca de 250 km de extensão. Segundo o autor,

representa "...antiga fratura abissal ao longo da qual se alinham corpos de granitos e

migmatitos recortados por brechas, milonitos e cataclasitos de grandes dimensões,"

Sisteme de Falhas Passo do Marinheiro: Varia de N05-l5W com máúmo na direção

N-S e mergulhos de cerca de 85oE. Sua extensão máxima mapeada é de 100 km, com

rejeito direcional medido de cerca de 32 km e cinemática sinistral. Recortam os traços do

sistema a¡teriof .

Sistema de Falhas Açotéia-Piquiri: Varia de N20-35E, com máximo em N30E- Possui

cerca de 25 km de extensão e 3 a 6 km de largur4 formando horsts e grabens que

condicionam as bacias do Piquiri e A¡roio Boici. Representa a reativação ruptil do Sistema

Dorsal de Canguçu.
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Sistema de Falhas Noroeste; Varia de N65-75W, com superficies verticais a sub-

verticais. São "falhas transversas" que cortam as grandes estruturas dobradas do

embasamento metamórfico, apresentando traços de extensão local, com comprimentos da

ordem de 5 a l0 km. Representam fraturas trativas com preenchimento ocasional de sílica

e diabásio.

Willing el al.(1914) identificaram dois sistemas principais de falhamentos no Escudo Sul-

Riograndense. O Sistema N20-308, que coincide com o Sistema Açotéia-Piquiri de Picada

(1971), tendo funcionado como transcorrôncia destral, associada a importantes movimentos

verticais controladores da deposição dos sedimentos da Formação Santa Bárbara, O Sistema

N50-60W (variando de N40-70W) é, grosso modo, equivalente ao Sistema noroeste de Picada

(1971), com traços irregulares e pouco extensos, desenvolvido em regime transtrativo sinistral.

Os rejeitos são, em geral, irrisórios, mas podem alcançar centenas de metros. Segundo os autores,

estas fraturas produziram as aberturas que propiciaram a efusão do lulcanismo bimodal do A¡co

Bom Jardim. No esquema dinâmico proposto, estes sistemas teriam sido ativados por esforços

compressivos de direção aproximada E-W, ao final do ciclo brasiliano.

Jost el al. (1984) compilaram as informações já existentes, acrescentando dados

importantes relativos aos Sistemas Nordeste, com distinção entre o tend Piquiri, caracterizado

por mergulhos de, no máximo, 40oSE, com importante componente inverso e transporte para

noroeste, e o fiend Açotóia, com mergulhos verticais a sub-verticais e importante componente

direcional destral.

Contudo, o Sistema Noroeste ou Tipo Camaquã é mais pronunciado nos terrenos 'þré-

brasilianos" da porção oeste do Escudo Sul-Riograndense, sendo que nos domínios central e leste

maîifesta-se como zonas de fraturas rasas, sub-paralelas, com movimentos verticais e direcionais

subo¡dinados, resultado da "arqueamento generalizado pós-brasiliano" (Jost el al., 1984).

Datações K-A¡ em argilo-minerais associados aos filões da Mna do Camaquã forneceram idade

de cerca de 465 ma para a mineralização condicionada ao trend noroeste (Bonhome & Ribeiro,

1983). Diabâsios datados de 119 + l0 m.a e 292 + 10 ma encaixam-se îesle lrend @ibeiro &

Teixeira, 1970; in Jost et al., 1984), indicando reativações no Carbonífero e Cretáceo,

respectivamente.
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Finalmente, Iost et al.(7984) descreveram o Sistemâ Atlântico, de direção nordeste,

implantado sobre descontinuidades pré-cambrianas do escudo, como resultado dos esforços

distensivos associados à aberh¡ra do Oceano Atlântico Sul, no final do Mesozóico.

O conhecimento específico a respeito dos trends rupteis que controlaram/afetaram as

bacias sedimentares da transição Proterozóico-Fanerozóico evoluiu pouco na corrente década,

enfatizando-se os trabalhos de Oliveira & Fernandes (1991) e Machado & Sayeg (1992), que

reconheceram uma cinemática sinistral transpre ssivà no trend Açotéia-Piquiri, Os últimos autores

também reconheceram uma cinemática destral antitética nos trends noroeste.

5.3.INDICADoRES CINEMÁTIcos

A cinemática do falhamento é de fundamental importância na aplicação dos métodos

gráficos (ver adiante). Considerando-se os fâlhamentos dos níveis rasos da crosta como zonas de

cisalhamento ruptil, constata-se que as principais feições portadoras de assimetrias geométricas

indicadoras de fluxo são as estrias da superficie principal de cisalhamento, ou slickenside, e as

fraturas secundárias associadas. Além destes indicadores, pode-se valer do rejeito total,

evidenciado por marcadores lineares rompidos pela movimentação da falha, e de separações

estratigráficas, desde que as estrias sejam evidentes.

A utilização de fraturas secundárias como indicadores cinemáticos fundamenta-se em

numerosos experimentos de laboratório (Riedel, 1929; Emmons, 1968; Tchalenko, 1970; Wilcox

et al, 1973; in ZalÍn, 1986). Petit (1987) sistematizou associações características de fraturas de

cisalhamento, com componente trativo sintéticas (R) e antitéticas (R'), sintéticas com componente

compressivo (P) e completamente trativas (T), juntamente com a superficie principal de

cisalhamento (M). As fraturas R planares são especialmente comuns, sendo que a fricção de

objetos convexos pode gerar no bloco oposto falhas R com forma de lua crescente, as

extremidades voltadas para a direção do movimento.

Petit (1987) também abordou os degraus na superficie das falhas, comparando o

comportamento de suas faces voltadas contra e a favor do movimento com as fraturas P e T,

respectivamente (associação PT). A face compressiva do degrau associa-se freqüentemente a uma

maior espessura de material cataclástico, em comparação com a face trâtiva. Est4 devido a sua
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abertula durante o movimento Qtull apart), pode apresentar resquioios de preenchimento, fibroso

ou não, de vários minerais como, por exemplo, calcita.

Uma síntese dos indicadores cinemáticos próprios do slicken.side é apresentada por Means

(1987), como marcas de objetos, caudas (contramoldes das marcas de objetos), riscos, etc.

Além disso, podem ocorrer também dobras de arrasto nas proximidades da zona de

cisalhamento e deformação de vesículas em rochas wlcânicas, dentre outros (Angelier, 1994).

A fi gura 5. 1 mostra exemplos destes e de outros indicadores cinemáticos.

$ffiM
Iìgura 5.1- Critérios para a determinado do sentído de movimento em superficies de falhas. Embora os exemplos

sejan apresenradoc em falhas normais, oo critérioo sÍlo váfi<be pta qualquer tipo d€ falha. (l) Pull aparts com

pr€enchirenlo niæral; (2) marcas de objeto6; (3) frat¡ròs R de Riedet; (4) pims estilollticos; (5) deg¡aus com

fæ altéroadaeente ertriadas ou com q¡taclasito e rugosa¡¡ (associaÉo I'I de Petit, 1987); (6) fendas de hação;

(Ð ft'¿û.ras conjugadas; (8a) ma¡cas em forma de lua c¡escente; (Eb) vesículas deformadas ( eKrafdo de Angelier,

r994),
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5.4-ANÁLISE GRÁFICA DE FRATTJRAS

5,4.I-METODOLOGIA

A análise gráfica de fraturas, como desenvolvida neste trabalho, engloba meios de

representação de atributos geométricos, cinemáticos e dinâmicos das falhas, utilizando-se

projeções estereográfcas em rede de Schmidt (igual area). O objetivo é a determinação da atitude

dos tensores principais (o¡>o2>or) associados a conjuntos de falhas com superficies estriadas e

indicadores de movimento.

Esta abordagem fundamenta-se na premissa de Bott (1959), segundo a qual a direção de

movimento imediatamente posterior ao fraturamento (estria) deve coincidir com a direção do

máximo esforço cisalhante sobre a superficie de falha, imediatamente anterior. Bott (1959)

também deduziu uma relação que permite calcular a obliquidade Qtich ou rø&e) do esforço

máximo cisalhante, levando-se em consideração apenas a atitude da falha e a magnitude relativa

dos três tensores principais. Tal relação é expressa pela formula

tan 0: nllm {.' - (t - n2¡ ¡1o, - oJ/(o, - oJl}

onde á é a obliqüidade do esforço m¿iximo de cisalhamento; l,m e n sáo os cossenos diretores da

reta normal ao plano de deslizamento e ox, oy e o, são os esforços principais, paralelos aos eixos

do sistema de coordenadas adotado ( X e I são horizontais, com I na direção none, enquanto Z

é vertical.)

Arthaud (1969) desenvolveu um método baseado no conceito de planos de movimento, os

quais são perpendiculares à superficie de falha e contém a direção da estria, Segundo

Aleksandrowski (1985), a aplicação do método de A¡thaud a uma população de falhas ativas

numa única fase deformacional deve ser feita consoante com as seguintes etapas:

(i) assinalar os pólos de falhas e as estrias numa rede de projeção estereográfica;

(ii) traçar um grande circulo que contenha simultaneamente o pólo do plano de falha e a

estria correspondente (plano À.1) e,

(iii) assinalar os pólos dos planos de movimento (pontos nÀ.r')

(1)
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Segundo Arthaud (1969), em uma situação ideal e para uma família de falhas resultante de

um único evento deformacional, os planos M devem organizar-se em, no máximo, três conjuntos

caracterizados, cada um, por um ponto de interseção. Os pontos de interseção representam os

pólos das guirlandas formadas pelos respectivos pontos rM e devem ser mutuamente ortogonais,

correspondendo aos eixos de deformação X, Y e Z do volume de rocha investigado. A

identificação de cada eixo é feita pelo reconhecimento do movimento relativo das falhas.

Cabe salientar que o método de Arthaud pode ser aplicado a um conjunto de falhas com

estrias e apenas alguns sentidos de movimento determinados, ao contrário do método de Angelier

& Mechler (1977), como será visto adiante. Além disso, o método é independente de

pressupostos sobre o elipsóide de esforços e permite a comparação entre a deformação observada

e aquela prevista teoricamente a partir da mecânica das rochas.

Por outro lado, Carey 1197 6; in Aleksandrowski, 1985) mostrou que o método de

Arthaud só pode ser aplicado satisfatoriamente a uma população de falhas geradas num campo de

esforços radial e que o único eixo passível de ser determinado em tal situação é o eixo de

revolução do elipsóide de esforços, considerando-se o*=X, or=Y e o,:Z (Aleksandrowsky,

1985).

Uma maneira conveniente de representar os atributos de uma falha é através do s/þ

Iinear, o qual representa o movimento do teto da falha com uma seta que indica seu sentido,

traçada sobre o grande círculo do plano de movimento e sobre o pólo da falha, numa rede

estereográfica de igual área (Hoeppener, 1955; ln Krejci & Richter, 1991), Quando apenas a

direção do movimento é conhecida, pode-se representáJa somente por um pequeno segmento de

reta.

A propriedade fundamental do slip linear é de "alinhar-se" entre dois tensores principais,

como uma agulha imantada entre dois pólos magnéticos. Em projeções no hemisfério inferior, a

seta aponta para o tensor de maior magnitude, ocorrendo o contrário em projeções no hemisferio

superior, Apresenta-se particularmente útil na representação cinemática de conjuntos com

numerosas medidas de superficies estriadas, dando indicativo da atitude dos tensores principais e

de sua magnitude relativa. Os slip linears também são úteis na separação de grupos de falhas em

conjuntos resultantes de processos deformacionais multifasicos (Krejci & Richter, 1991).

O método dos diedros retos (Angelier & Mechler, 1977) presta-se para conjuntos de

falhas com estrias e indicadores cinemáticos, relacionadas ao mesmo episódio tectônico e

formadas dentro de um campo de esforços uniforme no volume de rocha considerado.
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A sua implementação baseia-se na construção, para cada falha do conjunto, de um plano

auxiliar que é simultâneamente perpendicular à falha e a sua estria (Fig, 5,2-a). os planos de falha

e auxiliar dividem o espago em quatro diedros, dois distensivos e dois compressivos, na

dependência do sentido de movimento, análogos a um par conjugado. Este mecanismo de falha é

representado em estereograma por dois círculos máximos que delimitam quatro áreas

correspondentes aos diedros (Fig. 5.2-b). Sobrepondo-se os estereogramas de todos os

mecanismos de falh4 chega-se à delimitação das áreas de máxima probabilidade de ocorrência

dos esforços principais or e 03. Pode-se atribuir valores numéricos às áreas (por exemplo, 0 para

a distensiva e 100 para a compressiva) e ter-se um diagrama de contornos desta probabilidade

(Fig s.2-c).

ffi zouas zxtenstvas

fififl zolrls couencssrvas
c

ITgura 5.2- (a) R€pr€sentaçâo dos diedros retos em (a) perspectiva e O) estereogama, hemisfério inferior. F, plano

de râlhr; A plano auxilial & vetor uûitá¡io normal ao plano; s, vetor uniúrio de císalhamento em (a), estria em

(b); B, i¡æneÉo dos planos A e F; P, diedro compressional; T, died¡o extensional (Angelie¡, 1994), (c) princlpio

da sob¡eposi@ doe esrcreogramas para delimitado dos campos compressivos e distensivos (Torquato er al,
l9%).
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Angelier (1984) enfatiza que, embora os centros geométricos dos diedros estejam

geralmente próximos aos tensores principais, desde que o número e a variedade de mecanismos

de falhas sejam suficientemente grandes, estes centros não podem ser considerados indicadores

acurados das atitudes de o1 e o3. Uma maior precisão na determinação da atitude dos tensores,

bem como da sua magnitude relativa, têm sido obtidas através de formulações matemáticas que

fogem ao escopo deste trabalho (ver Angelier, 1982; 1984 e 1994, dentre outros).

Um problema que freqüentemente surge no estudo de populações de falhas com estrias é o

da multiplicidade dos campos de esforços a que o conjunto de falhas pode ter sido submetido.

Muitos dos métodos computacionais para estimativas de paleostress baseiam-se na busca dos

tensores que melhor "explicam" os vetores de movimento obsewados nas superficies de falha e

que podem levar a resultados espúrios (Nemcok & Lisle, 1995). Daí a importância do controle de

campo.

Idealmente, deve-se proceder à investigação das relações cronológicas entre as várias

famílias de falhas individualizadas e também entre estrias de uma mesma superficie (Angelier e/

al., 1985). Relações de corte entre várias gerações de fendas de tração podem ser determinadas

(Bergerat, 1987) e uma revisão da história deformacional da região certamente é bastante útil

(Angelier ef a/., 1985).

Metodologia Adotada no Presente Trabalho

Do total de medidas efetuadas, optou-se pela utilização apenas daquelas que possuem

cinemática conhecida, sendo que o restante deverá ser analisado em trabalho futuro.

Primeiramente foi feita uma classificação quanto à confiabilidade dos sentidos de

movimento observados, utilizando-se 1, 2 e 3 como valores de peso, de acordo com os seguintes

critérios:

l- sentido de movimento por separação estratigráfica;

2- sentido de movimento unicamente por fraturas secundárias ou feições do slickenside

(caudas, manchas, marcas de objetos, etc.) e

3 - sentido de movimento por fraturas secundárias e feições da superficie de deslizamento.

Depois foi efetuado um agrupamento de acordo com as seguintes características:

(i) direção da fratura,
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(ii) obliquidade da estria,

(iii) sentido de movimento, visualizado através de slip linears (Hoeppner, 1955; ùr Krejci

& Richter, I 991).

Em seguida, foi feita a implementação automática do método dos diedros retos (Angelier

& Mechler, 1977; Campanha et al., 1996) e a verificação da coerência dos campos de distensão e

compressão, com relação ao emo angular das medidas (ver adiante).

Uma vez separados os grupos, a sua análise foi feita a luz de relações cronológicas e de

outras informações geológicas disponíveis.

Os dados acerca dos falhamentos são mostrados nas tabelas do anexo 05.

Acurácia das medidas

É importante a determinação da precisão das medidas, para que se possa ter uma idéia do

erro implícito na coleta dos dados em campo e suas conseqüências na significância dos resultados

obtidos através da análise griífica das falhas.

Segundo Angelier (1984), quando da medição de falhas no campo, podem ocorrer

pequenos erros instrumentais, de no mínimo + 1o para os três ângulos (azimute e mergulho da

falh4 obliqtiidade da estria), utilizando-se de bússolas e clinômetros com escalas grandes e

precisas, como a bússola Brunton utilizada na coleta dos dados aqui analisados. Erros maiores

podem advir de, por exemplo, irregularidades na superficie de falha e nas estrias, da ordem de +5'

a +15" (Angelier, 1984).

Dadas as condições de obtenção das medidas apresentadas no presente trabalho, na

maioria das vezes adversas, e das diferenças angulares observadas em medidas efetuadas mais de

uma vez na mesma feição, adotou-se o intervalo de +15", o qual engloba os erros das medidas

efetuadas.

5.4.2- APLICAçÃo

Formacão Guaritas

Esta unidade apresenta váLrtos trends, bem visíveis em imagens de satélite (Fig. 5.3). A

faixa central, balizada a oeste pela Zona de Falhas Tapera-Emiliano, apresenta em sua porção
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norte lineamentos notórios de direções noroeste e oeste-noroeste, realçados pelos morros

tabulares da Formação Guaritas Superior. As porções central e sul da faixa notabilizam-se por

relevo menos acidentado e lineamentos menos realçados, com direções noroeste e nordeste, esta

última nas proximidades da zona de falha Tapera-Emiliano.

Os traços contínuos de direção norte-nordeste da Zona de Falhas Tapera-Emiliano são

bem evidentes (Fig. 5.3), delimitando o flanco oriental do Alto das Minas do Camaquã. Esse

sistema de falhas é cortado por trends de direção noroeste e oeste-noroeste.

As camadas da Formação Guaritas apresentam atitudes bem próximas à horizontal, com

dispersão maior dos pólos segundo uma guirlanda de direção noroeste e, secundariamente,

noroeste e norte-noroeste (Fig. 5.a).

No anexo 01 observa-se que mergulhos mais acentuados (+ 10" a l5') ocorrem na Zona

de Falhas Tapera-Emiliano, com direções de mergulho convergentes, tanto para oeste-noroeste

quanto para leste-sudeste (perfil A-B do anexo 0l). Situação análoga ocorre na porção sudeste

da ârea, próximo ao laço do Rio Camaquã, só que com mergulhos mais acentuados (até 25"),

aparentemente numa sucessão de monoclinais (anexo 01).

No setor nordeste, a convergência de camadas mergulhando suavemente (menos de l0o)

para leste e norte-noroeste delineia um amplo sinclinal, com caimento de eixo para norte-nordeste

(Fig. 5.5). Num perñl perpendicular ao trend norte-nordeste da bacia, no setor centro-norte da

área (perfil A-B do anexo 01), nota-se que o sinclinal é sucedido por pares de blocos com

mergulhos convergentes, de 5o a 10", delimitados por falhas com separações estratigráficas

normais. Estas feições ocorrem ¡a Zo¡a de Falhas Tapera-Emiliano e na extremidade norte da

grande ocorrência de andesito, no centro da área (anexo 01).

Em alguns setores, principalmente nas proximidades das fraturas do trend oeste-noroeste,

as camadas mergulham muito suavemente para norte-nordeste.

No extremo norte da área ocorrem camadas horizontalizadas, sustentando os mofros

tabulares da Formação Guaritas Superior, Estas são separadas do bloco dobrado a sul por uma

zona de fraturas oeste-noroeste (anexo 0l).

Os melhores afloramentos de falhas do tend oeste-noroeste ocolTem na porção norte da

area (pontos 274, 280 e 281) e na porção centro-oeste, truncando um dos traços da Zona de

Falhas Tapera-Emiliano (ponto 183), As superficies das falhas possuem mergulhos sub-verticais

para quadrantes opostos, com slickensides dip (Fig. 5.6), e movimentação normal com rejeitos
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Figura 5.4- Pólos de acamamentos da Formação Guaritas. Notar maior disp€rsão segundo a direção oeste-noro€ste.

N:136. C,/zsfer com nuáximo vertical. Rede de Schimit. lìemisfério inferior.

de pequena magnitude, a julgar pelas separações estratigrá.ficas. A espessura de cataclasito nas

zonas de falha varia desde inexistente com estrias sutis até cerca de 50 cm de largura. Porém uma

maior espessura cataclástica pode estar relacionada uma maior quantidade de reativações sofridas

pelas superficies, já que no ponto 183 também foram observados slickensides s/rike. Sua relação

cronológica com a fase normal não foi determinada.

Os indicadores cinemáticos mais comuns incluem associações PT @etit, 1987) (Fig. 5.7),

por vezes com preenchimento calcítico, dobras de arrasto em interfaces arenito/pelito e

sepa¡açõefi estratigr¡íf cas.

Os slip linears indicam eixo distensivo com direção norte-nordeste, coincidindo com a

disposição dos campos do diagrama de diedros retos (Fig 5 8)

Os melhores slickensides do trend norte-nordeste ocorrem em cortes da estrada Santana

da Boa Vista-Minas do Camaquã. No extremo nordeste da area, as falhas deste lrend apreserfiam

separações verticais normais, 'Tatiando" os sedimentos da Associação Faciológica 02, nas

proximidades de contato com os granitos miloníticos do Complexo Porongos (ponto 63-anexos

01 e02). Na porção centro-oeste da área (ponto 183), superficies da Zona de Falhas Tapera-
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Figura 5.ó- Falhas normais do trend oeste-noroeste. Círculos cinza=estrias. Formação Guaritas, pontos 183, 274,

280 e 281. N=15. Rede de Schimit. hemisfério inferior.

Figura 5.7- Slickcnside dip com degraus. associação PT (Petit, 1987) indicando movimentação normal. Formação

Guaritas, ponto 280.
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Figura s.E-Diagfama de sþ linears (a) e diedros retos (b) das falhas do l¡¿zd oeste-noreoeste. Formação Guaritas,

pontos 183, 274,28O e281. N= 15. Rede de Schimit, hemisfério inferior.
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Emiliano apresentam mergulhos convergentes em afloramento, com abatimento do bloco central

(Fig. 5.9), podendo representar uma flor negativa.

No ponto 183, os slickensides apresentam pequena espessura de cataclasito, com

separações verticais normais da ordem de decímetros, No ponto 63, por outro lado, as zonas

cataclásticas alcançam espessuras centimétricas, com separações normais da ordem de metros.

Em ambas exposições, as estrias mais confiáveis possuem obliqüidade intermediári4 ocorendo

em falhas com mergulhos para leste (Fig. 5.10). As separações estratigráficas normais e estrias

oblíquas indicam cinemática transtrativa destral para estas falhas,

Os diagramas de slip linears (Fig. 5,11) e de diedros retos revelam eixo distensivo norte-

noroeste e eixo compressivo oblíquo, com caimento para sudoeste.

Estes resultados representam apenas uma pequena amostra dos campos de esforços a que

as rochas da Formação Guaritas devem ter sido submetidas, durante toda sua existência

fanerozóica. As fraturas devem ter sofüdo mais de uma ativação, e sua expressõo atual, em

termos de cinemática e espessura de cataclasito, deve ser resultado do somatório dos incrementos

deformacionais.

No ponto 183, a nível de at'loramento, as falhas do trend oeste-noroeste truncam aquelas

do lrend norte-nordeste, constituindo a única relação cronológica observada nas falhas da

Formação Guaritas. Esta conclusão é corroborada pelos lineamentos, em imagens TM-Landsat

(Fig. s 3).

Formacão Santa Bárbara

Na região das Minas do Camaquã (Fig. 5.3), os trends noroeste recortam ortogonalmente

a direção das cuesfas conglomeráticas da Formação Santa Bárbara, sendo mais evidentes que nos

arenitos fìnos basais. No núcleo do Alto das Minas do Camaquã ocorrem traços com direções

oeste-noroeste, noroeste, nordeste e norte. No seu flanco leste predominam os traços norte-

nordeste da Zona de Falhas Tapera-Emiliano.

Os acamamentos da Formação Santa B¡irbara apresentam mergulhos entre em tomo de

30", para norte-noroeste e norte-nordeste (Fig. 5.12), refletindo a geometria dos flancos noroeste

e leste do Alto das Minas do Camaquã, respectivamente. Este último, localiza-se entre as

descontinuidades da Zona de Falhas Tapera-Emiliano.
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Figura 5.9 - Falhas do trend norte-nordeste. com separações normais e mergulhos convergentes. na Zona de

Falhas Tapera-Emiliano. Notar abatimento do bloco central. Formaçâo Guaritas, ponto 183.

Figura S.l0-Falhas destrais e normais do trend norte-nordeste. Círculos cirza=estrias. Formaçâo Guaritas, pontos

63 e 183. N=08. Rede de Schimit. hemisferio inferior.
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F¡gura 5,11- Diagrama de sþ lineørs (a) e diedros retos O) das falhas do frerld norte-nordeste. Formação

Guâritâs, pontos 63 e 183. N= 08. Rede de Schimit, hemisfério inferior.
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Figura 5.12- Pólos de acamamentos da Formâção Santa Báôara, na região das Minas do Camaquã. N=95.

Máximos dos c/us¡ers principais=N78E/27NW e N68W30NE. Rede de Schimit. hemisfério inferior.

As falhas analisadas neste ítem expõem-se na cava a céu aberto da Mina Uruguai (Figs.

5.13 e 5.14), atualmente inativa. Em planta, os fraturamentos da mina apresentam direções oeste-

noroeste a noroeste, em padrão anastomosado (Fig. 5.13). Em perfil, as fraturas apresentam

mergulhos moderados a altos, tanto para nordeste quanto para sudoeste, ramificando-se a partir

de um tronco central, com ligeira convexidade para o topo (Fig. 5,14). Zonas com espessura

centimétrica a decimétrica de cataclasito, foliado ou não, ocorrem nos troncos centrais. Porém, a

espessura de cataclasito na maioria das fraturas é de ordem milimétrica.

Grandes superficies de deslizamento, expostas nas paredes laterais da cava da mina,

apresentam-se delimitando blocos métricos a decamétricos com geometria amendoada" sugerindo

uma conexão entre os traços anastomosados em planta e o perfil ramificado destas falhas. Tal

padrão geométrico é compatível com sistemas de duplexes de falhas direcionais (strikc-slip

duplexes - Woodcock & Fischer, 1986) e estruturas ern flor Çlower structures -Huding, 1985).

Foram efetuadas medidas de 60 falhas com cinemática determinada, as quais foram

lançadas no diagrama de projeção polar da figura 5. 15. Nota-se, neste diagrama, a concentração

dos pólos nos setores nordeste e sudoeste, destacando-se clusters com os seguintes máximos:
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Figura 5.13 - Acima; Mapâ geológico de detathe da regrão das Minas do Camaquã (eñraido de Gor¿alez &.

Teixeira. 1980), Abaixo: (a) mapa dos traços de falhas da Mina Uruguai (Companhia Brasileira do Cobre-CBC) e

(b) Minâ São Luís (extraído de Bettenc¡uf & Damasceno, 1974).
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Figura 5.14 - Falhas em flor na pa.rede noroeste da larra a céu aberto da Mrna Uruguai. Formação Santa Bárbara.

Visø de sudeste para noroeste. A distância entre as bancadas é de l0 m.

N48W34NE; /N40W05NE; N76W/24SW; NS4W/03SW (principais); N26E/1OSE e N40E/56SE

(secundários).

As atitudes das estrias apresentam um cluster principal (N50E/63) e clusters secundários

(N46W06; N62W/29, S5lE/27\, organizados em guirlanda de direção noroeste e mergulho de

40o para sudoeste (Fig. 5. I 6).

Os acamamentos na Mina Uruguai (figura 5.17), em sua maioria, apresentam-se

mergulhando moderadamente para norte (cluster com máximo em N/40), principalmente dentro

das zonas de falhas. Camadas mergulhando para noroeste (cluster com máximo em N62W23)

apresentam-se subordinadas, representando o acamamento regional.

Pela análise conjunta dos estereogramas de falhas e estrias, (Figs 5.15 e 5.16) foi possível

a identificação de cinco grupos de falhas. (i) trend noroeste sinistral; (i11) trend noroeste normal;

(iv) ¡end oeste-noroeste destral; (ii) trend oeste-noroeste noÍnal; (v) trend norte-nordeste

destral, normal e reverso.
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Figurâ S.1S - Estereogranu dos pólos das falhâs com cinemátca determinada. Formação Santa Bárb¿ra, cava a

céu aberto dâ Mina uruguai- N=56. Máximos com cturr¿ls-N48W34NE; N40W05NE; N76W24SW;

NS4W03SW (principais); N26E/I0SE e N40E/56SE. Rede de Schmidt, hemisfério inferior'

Figura 5.16 - Estereogfama das estrias dâs falhas da figura 5.16, Fofmação Sanø Bárbara, cava a céu aberto da

Mina Uruguai. N=56. Notar c/zster princþl (máximo=N50E/63) e clusters secundários (máximo=N46W06;

Nó2W29; S82E/38), organizados eln guirlanda de difeção noroeste e mefgulho de 40" parâ sudoeste . Rede de

Schmidt, hemidério inferior.
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Agura 5.17 - Estereograma dos pólos de acamamentos da cava a céu aberto da Mina Uruguai, Formação Sânta

Bárbara. N=36,C/øsf¿ru com máximos em S/49 e 362/67. Rede de Schmidt. hemisfério inferior.

O trend noroeste sinistral apresenta falhas com mergulhos moderados a altos,

principalmente para sudoeste. As estrias são dip a oblíquas, com caimento para os quadrantes

noroeste e sudeste (Fig 5 18). Neste grupo ocorrem as maiores espessuras de cataclasito (até

40cm), Os indicadores cinemáticos mais comuns são fraturas secundárias sintéticas planares

(associação RM de Petit, 1987) ou em forma de lua crescente (Figs. 5.19 e 5.20). Também

ocorrem caudas de objetos, separações estratigráfic as e pull aparts preenchidos por barita. Os

diagramas de slip linears e diedros retos indicam um campo de esforços com compressão leste a

leste-sudeste e distensão norte a norte-nordeste (Fig. 5.21).

As falhas do trend noroeste sinistral apresentam uma variabilidade geométrica e

cinemática (transcorrência com componentes normais e reversos) compatível com um conjunto de

fraturas sintéticas de Riedel e P, as quais, coalescendo, dão origem aos duplexes transcoffentes

(Tchalenko, 1970; Naylor et a1.,7986 & Woodcock & Fisher, 1986). Esta geometria encontra-se

bem representada na figura 5.13.

Segundo Bettencourt & Damasceno (1974), o minério filoniano concentrou-se em

dois principais sistemas de fraturas (Fig. 5.13): N50/71SW (Mina Uruguai) e N20W81NE,

N60-68W60-89N8 (Mna São Luís). A análise cinemática das falhas e mineralizações associadas
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Figura 5.18 - Estereograma das falhas sinistrais do trend noræste. Círculos cinza=estrias. Formação Santa

Bárbara, cava a céu aberto da Mina Uruguai. N=22. Rede de Schmidt, hemidério inferior.

Figura 5.19 - Slickenside com falhas secundárias planares sintéticas, tend noroeste sinistral. Estrias mergulhando

para sudeste. A s€ta tem 20 cm de comprimento. Formação Sanø Bárbara.
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Figura 5.20 - Slickensicle com falhas secundárias sintéticas. em forma de lua crescente. do trend noroeste sinisrral.

Estnas mergulhando para sudeste. A seta tem l0 cm de comprimento. Formação Santa Bárbara.

indica que a mineralização desenvolveu-se sob regime transcorrente sinistral (trend N20W), ou

transtrativo (trend N60-68W), com ol € o¡ a sudeste e nordeste, respectivamente

(Bettencourt & Damasceno, 1974).

O trend oeste-noroeste destral apresenta mergulhos acentuados a moderados para norte-

nordeste e sul-sudoeste (Fig. 5.22). As estrias sãro strike, com caimentos para sudeste. Os

diagramas de slip linears e diedros retos mostram compressão norte a norte-noroeste e

distensão leste a leste-nordeste (Fig. 5.23). Estas falhas apresentam-se como superficies de

extensão limitada, localizadas entre falhas do trend noroeste sinistral, sendo portanto secundárias

e antitéticas a esse grupo.

As falhas do lrend norte-nordeste apresentam mergulhos altos a moderados para

noroeste (Fig. 5.2a). As estrias possuem obliqüidade intermediária, com indicadores destrais,

reversos e normais do tipo: separações estratigráficas, fraturas secundárias sintéticas em forma de

lua crescente e pull aparts preenchidos por barita e calcita. Os diagramas de slip linears e de

diedros retos indicam compressão leste-nordeste e distensão oblíqua, com caimento para

(Fig. 5.25). Por situação análoga àquela das falhas destrais do trend oeste-noroeste,
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Figura 5.21 - Diagrama de slíp línearc (a) e died¡os retos O) das falhas sinistrais do trend noro€ste. Formação

Santa Bárbara. cava a céu aberto da Mina Uruguai. N=22. Rede de Schimit, hemisfério inferior.
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as descontinuidades norte-nordeste são secundárias, lotmadas em setores transpressivos da zona

de cisalhamento do trend noroeste.

O trend oeste-noroeste normal apresenta mergulhos moderados a altos,

predominantemente para norte-nordeste (frg. 5.26). As estrias são predominant emenfe dip, com

indicadores cinemáticos como fraturas secundárias sintéticas planares (associação RM de Petit,

1987) ou em forma de lua crescente, caudas de objetos, separações estratigráficas e um pull

apart pteenclj¡.do por calcita. Os diagramas de slìp linears e de diedros retos indicam distensão

norte-nordeste e compressão sub-vertical (Fig. 5.27). Este conjunto deve englobar slickensides

de, no mínimo, três fases deformacionais: (i) fase sin a tardi-mineralização, em setores

transtrativos da zona de cisalhamento nordeste sinistral; (ii) fase pós-minenlização, identificada

por Bettencourt & Damasceno (197a): (iii) fase pós-Guaritas, a qual formou as falhas do trend

oeste-noroeste que afetaram essa unidade.

O lrend noroeste normal apresenta

predominantemente para sudoeste (Fig. 5.28).

Figura 5.22- Falhas destrais do i¡,¿nd oeste-noro€ste. Estrias =círculos cinza. Formação Santâ Bfubara. cava a céu

aberto då Mina Uruguai. N=04. Rede de Schimit. hemisfério infenor.

superficies com mergulhos moderados a baixos,

As estrias são oblíquas a dþ. Foram identificadas
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Figura 5.23 - Diagrama de slþ linears (a) e diedros retos (b) das falhas destrais do t/¿r?d oeste-noroeste. Formação

Santa Báúara, cava a céu aberto da Mina Uruguai. N=04 . Rede de Schimit, hemisfério inf€rior.
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seis relações de sobreposição de estrias, sendo que, em apenas uma delas, a estna strike e

posterior à esÍna dip. Os indicadores cinemáticos mais comuns são fraturas secundárias sintéticas

planares (associação RM de Petit, 1987) ou em forma de lua crescente, caudas de objetos,

separações estratigráficas eum pull apart preenchido por barita. os diagramas de slip linears e

de diedros retos indicam distensão nordeste e compressão vertical (Fig 5.29). Estas falhas

podem representar reativações distensionais de slickensides sinistrais, provavelmente ligadas às

fases que afetaram as falhas normais do tlend oesle-noÍoeste. Outra alternativa é a de falhas

distensivas em setores transtrativos da zona de cisalhamento sinistral, especialmente pela presença

de pull apart baritico em falha deste grupo.

Bettencourt (1972) reconheceu quatro fases de mineralização: (i) fase principal da pirita;

(ii) fase principal da calcopirita; (iii) fase da hematita, seguida de especularita e quartzo e, (iv) fase

final, com deposição de pirita seguida por calcopirita + quartzo + calcita + barita.

Na mina Uruguai, os produtos da fase tardia de mineralização são encontrados em veios

bandados (Jébrak, 1992) (Fig. 5.30) com encrustamentos (hematita, quartzo) e laminações?

(hematita e especularita em espelho de falha), ou em veios maciços (barita) (Fig. 5.31). Suas

direções variam de oeste a noroeste (Fig 5.32), resultado de esforços distensionais de norte a

Figura 5.24- Falhas do tend norte-nordeste. Estrias: destrais= círculos; revers:¡s= t¡iângulos; normal= quadrado

Formação Santa Bárbara, cava a céu aberto da Mina Uruguar. N=05. Rede de Schimit, hemisfério inferior.
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Figura 5.25 - Diagramâ de srÞ lineers (a) e died,ros retos O) das falhas destrais e reversas do t/eÍd norte-nordeste.

Formação Santa Biírbøra, cava a céu aberto da Mina Uruguar. N=04 . Reds de Schimit, hemisfério inferior.
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nordeste, os quais devem estar relacionados a setores transtrativos da zona de falhas sinistral. A

barita também ocorre cimentando encaixantes e fragmentos de veios de hematita, em zonas de

brechas confinadas entre fraturas ou nas bordas de veios (brechas hidráulicas de implosão) (Fig.

s.31).

5.5-DrscussÃo

O diagrama de diedros retos das falhas do tend noroeste da Mina Uruguai apresenta um

campo compressivo, com variação angular horizontal de N85E a S60E. A direção horizontal

média é de 577 ,58, a qual será tomada como representativa da direção do esforço compressivo

atuante na região das Minas do Camaquã durante, pelo menos, os estágios finais da

mineralização. Essa orientação do esforço é compatível com a cinemática sinistral das zonas de

falhas das minas Uruguai e São Luís (Fig. 5.33).

É óbvio que este resultado deve ser considerado com ressalvas, tendo-se em vista a

magnitude de + 15" para o erro das medidas, além do fato de que o centro geométrico de um

Figura 5.26 - Estereograma de falhas normais do ¡r¿rd oeste-noroeste. Formação Santa Báóar¿, cava a céu aberto

da Mina Uruguai. Círculos cinza=estrias. N=16. Rede de Scbmidt. hemisfério inferior.
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Figura 5.27 - Diagrama de slip lînears (â) e diedros retos (b) dâs falhas normais do ferrd oeste-noroeste.

Formação Santa Bárbara, cava a céu aberto da Mina Uruguåt. N=16. Rede de Schimit, hemisfério inferior.
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diedro reto não representa, necessariamente, a atitude acurada do respectivo eixo principal de

esforço (ítem 5.4,1). Em adição, esta atitude só é válida considerando-se um campo de esforços

homogêneo na região das Minas do Camaquã.

A,Zona de Falhas Tapera-Emiliano existe desde, pelo menos, o Vendiano, controlando a

deposição da Associação Basal Rudítica da Formação Santa Bárbara (Fambrini, em prep.).

Portanto, é bem razoável supor que> durante a época da formação dos veios mineralizados, essa

descontinuidade tenha delimitado a borda leste do Alto das Minas do Camaquã. A extrapolação

do esforço compressivo, com orientação S77E, para a Zona de Falhas Tapera-Emiliano, a qual

possui direção média de N208, resulta em um componente tangencial destral, associada a um

forte componente normal compressivo. Tat situação inviabilizaria o movìmento na própria falha,

considerando a atitude sub-vertical de uma zona de cisalhamento transcorrente, pelo menos nos

níveis superiores da crosta.

Outro elemento desta discussão é a geometria do bloco que compõe o Alto das Minas do

Camaquã. Essa feição, muito provavelmente, é delimitada a noroeste por uma zona de falha

curya com direção média nordeste, bem visível no embasamento que ocorre a sul-sudoeste da

Figura 5.28 - Estereogramâ de falhas normais com fr¿n d noroeste. Formação Santa Báóar¿, cava a céu aberto da

Min"a Uruguai. Círculos cinza=estrias. N=06. Rede de Schmidt, hemisfério inferior.
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Figura 5.29 -Diagrama de sIþ linears (a) e dteÀros retos O) das falhas normais do tr¿nd noroele. Formagão

Santa Báúara, cava a céu abefo da Mina Uruguai. N=06. Rede de Schimit, hemidério inferior.
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região das Minas do Camaquã e representada na figura 5.33. Tal falha, hoje encoberta

parcialmente pela Formação Guaritas, alinha-se com a direção nordeste do monoclinal que

constitui o flanco noroeste do Alto das Minas do Camaquã. Este, portanto, possui geometria de

cunha em planta.

Christie-Blick & Biddle (1985) apresentam várias situações onde, em setores internos à

bifurcações entre zonas de falhas transcorrentes, formam-se horsls e grabens em forma de cunha,

na dependência de fatores como a orientação das falhas delimitantes em relação ao vetor de

deslizamento e a magnitude relativa de deslocamento (Woodcock & Schubert, 1994).

Se tal situação realmente ocorre em sub-superficie, a geometria das rochas da

Formação Santa Bárbara, situadas no Alto das Minas do Camaquã, seria a de um dobramento

"forçado", de natureza ruptil (Harding, 1985), originado pelo soerguimento de um bloco rômbico

do embasamento Qtush-up block -Aydin & Nur, 1985), na zona transpressiva originada no setor

de confluência entre aZona de Falhas Tapera-Emiliano e a suposta falha de direção nordeste.

As irregularidades geométricas são sítios de modificação do elipsóide de esforços, em

zonas de cisalhamento transcorrente. Tal alteração depende tanto do elipsóide de esforços

regional quanto da geometria de zonas de recobrimento, curvatura ou de confluência entre falhas.

(Crowel, 1974a; Aydin & Nur, 1985; Christie-Blick & Biddle, 1985).

Por tanto, o esforço compressivo, a nível bacinal e a época do desenvolvimento da

mineralização filoniana, deve ter formado um ângulo de aproximadamente 45o com o trend norte-

nordeste da Bacia do Camaquã , ou seja sua direção deve ter sido leste-nordeste,

aproximadamente. A compressão na região das Minas do Camaquã foi localizada, em uma zona

de confluência entre falhas de um mesmo sistema (Fig. 5.33).

Em adição, Bettencourt (1976; iz Teixeira et al, 1978) e Beckel (1992) apontaram

evidências de que as fases tardias da mineralizaçáo teriam se desenvolvido em ambiente mais

próximo à superficie e\ou aberto à águas meteóricas. Entretanto, Veigel & Dardene (1990)

afirmaram com base em relações diagenéticas que o bloco mineralizado chegou a profundidades

maiores que 5000 m, tendo sido soerguido concomitantemente à formação de filões

enriquecidos em Cu associados a calcita, quartzo, hematita e barita. Os últimos autores também

relacionaram este soerguimento à discordância angular e erosiva entre as Formações Guaritas e

Santa Barbara.

Muito provavelmente, tal discordância foi ocasionada pelo soerguimento do Alto das

Minas do Camaquã, sincrônico à deposição da Associação faciológica 01 da Formação Guaritas,

mSTlruTO ¡E 65n^rt,ria'À1 - USt
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como atesta o caráter centrífugo das paleocorrentes nas proximidades do contato das Formações

Santa Bârbara e Guaritas (Anexo 03).

Figura 5.30- Veio com bandas de quartzo (claras) e hematita (escura). Atitude N59W 76NE. Formação Santa

Bârbara, Mina Uruguai.

Figura 5. 3l-Veio preenchido por barita maciça, atitude N43WS8NE. A borda na porção inferior esquerda da foto

é marcada por brecha de implosão. Formação Santa Bárbara, Mina Uruguai.
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Figure 5.32- Fraturas extensionais, círculos cirza = pólos. n= 10. Formação Santa Bárbara, cava a céu aberto da Mina

Uruguai. Rede de Schmidt. hemisfério inferior.
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Figura 5.33- (â) Modelo geodinâmico parâ o Alto das Minas do Camaquã, durante os estágios finais dâ

mineralizâção (b) Detalhe das Minas do Camaquã. Legendâ: I e 2 - falhas transconentes destrais, 1- Zonâ de

Falhas Tapera-Emiliano, 2- falha nordeste inferida; 3 e 4 - falhas transcorrentes sinistrais , 3- Mina São Luls, 4-

Mina Uruguâr; 5- bloco sob transpressão (Alto das Minas do Camaquã); 6- esforço compressivo local. 7- esforço

compressivo regional (inferido). Ver texto para discussão.
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO

Pela integração das conclusões obtidas através dos estudos estratigráficos e estruturais

efetuados nos dois capítulos precedentes, pode-se vislumbrar a evolução da Formação Guaritas

em dois momentos geo-históricos, na área em foco (Fig. 6. 1).

A idade média de 465 ma. obtida por Bonhomme & Ribeiro (1983) para a mineralização

indica que a deposição da Formação Guaritas iniciou-se do meio para o final do Ordoviciano,

com a Associação Faciológica 01.

Nessa etapa, a bacia se desenvolveu em uma |arga zona de cisalhamento transcorrente

destral, na qual o AJto das Minas do Camaquã se destacou como feição positiva, influenciando o

padrão local de paleocorrentes. O extremo sul da bacia também deve ter sofrido transpressão e

soerguimento, como atestam as paleocorrentes para norte-nordeste do sistema fluvial

longitudinal, que persistiram até a deposição da Associação Faciológica 02 (anexo 03 e Fig. 6.1a).

A sucessão de áreas-fontes entre as Associações Faciológicas 01 e 02, de sedimentares a

metamórficas, foi ocasionada pela dc:nudação da cobertura de rochas da Formação Santa Bárbara

a sul e leste, durante a deposição da Associação Faciológica 01, com subsequente exposição do

embasamento milonítico como área-fonte para a Associação Faciológica 02.

A transição dos depósitos alúvio-fluviais da Associação Faciológica 01 para os depósitos

alúvio-fluviais e eólicos interdigitados, pertencentes às Associações Faciológicas 02 e 03, atesta a

mudança de um clima úmido para seco, ocasionando a retração das redes de drenagem e

abandono das áreas-fontes sedimentares no alto dos blocos soerguidos, tanto a sul quanto a leste.

O perfil do setor a leste da Zona de Falhas Tapera-Emiliano deve ter sido assimétrico

durante esta etapa, com maior profundidade da bacia junto à Serra das Encantadas, a julgar pela

localização dos depósitos de leques aluviais da Formação Guaritas Inferior. Os depósitos deltaico-

lacustrinos localizados no topo da Associação Faciológica 02 e a convergência aparente das

paleocorrentes para um depocentro na porção nordeste da área também indicam uma assimetria

longitudinal, com aumento da profundidade da bacia para nordeste.

A reorganização da drenagem marca a deposição da Formação Guaritas Superior, com a

instalação de um sistema fluvial transversal de paleocorrentes para oeste, na borda leste da Sena

das Encantadas (anexo 03 e Fig. 6.1b). Este sistema alimentou uma rede de drenagem
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Figura 6.1- Estágios evolutivos da Formaçâo Guaritas, (a) Padrão de faleoconentes da Formação Guaritas

Infeúor, durante a deposição das Associações Faciológicas 0l e 02. O) Padrão de paleocorrentes da Formaçâo

Guaritas Superior. na Bacia do C¿maquã como um todo (adaptado de Paim, 1995). Legenda: kontâto erosional;

2- paleocorrente aluvial; 3- Embasamento pré-Guaritas; 4- Formação Guaritas; 5- Alto dås Minas do Camaquã,
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longitudinal, a qual fluiu para um depocentro a sudoeste (Paim, 1994; 1995). A composição

macroscópica dos depósitos aluviais indica retrabalhamento de rochas sedimentares em áreas-

fontes a norte (Formações Guaritas Inferior e Santa Bárbara) e leste (Formação Santa Bárbara

soerguida pelo embasamento na Serra das Encantadas).

Essa mudança de depocentro pode refletir tanto uma alteração no campo de esforços

quanto uma reorganização no sistema fluvial, decorrente do preenchimento da bacia. Na primeira

hipótese, seria necessá¡ia uma reordenação no tensor que ocasionasse a subsidência de setores em

soerguimento e vice-versa, talvez com uma distensão sub-ortogonal ao trend da bacia. No

segundo caso, a taxa de deposição sedimentar poderia sobrepujar as taxas de soerguimento e

subsidência nos altos e baixos interiores à bacia. É notório que a presença do Alto da Minas do

Camaquã já não se faz sentir no padrão de drenagem da Formação Guaritas Superior (Paim,

l99s)

Igualmente, o desenvolvimento de fìícies deltaicas no topo da Formação Guaritas Superior

(Paim e/ al., 1995), pode ser explicado tanto por uma subsidência mais ampla na porção centro-

norte da bacia, em resposta a hipotética reordenação do campo de esforços, como pelo aumento

no aporte hídrico naquele setor.

Por tanto, as Formações Guaritas Inferior e Superior representam duas sequências, no

sentido de pacotes litológicos formados pela articulação de sistemas deposicionais influenciados

pelo estilo estrutural da bacia e pelo paleoclima.

Com certez4 as variações de segunda ordem dentro das sequências são devidas à

alternância de peiodos úmidos e secos> com o desenvolvimento cíclico de sistemas alúvio-flúvio-

deltaicos e eólicos.

Levando-se em conta que as associações faciológicas descritas neste trabalho apresentam

rank de membros (Cap. 04), as duas seqüências do pacote sedimentar da Bacia do Camaquã, por

sua riqueza faciológica e extensão, devem ser elevadas ao rank de, no mínimo" formações. Estas,

por sua vez, devem ser reunidas em um grupo que englobe todo o preenchimento sedimenta¡

eopaleozóico da Bacia do Camaquã. Tal hierarquização, dentro de uma classificação

aloestratigráfica, tem sido desenvolvida por Paim (1994, 1995'¡ ePaim et al. (1995).

A tectônica transcorrente destral, inferida para o início da deposição da Formação

Guaritas, pode estar relacionada a um processo de escape tectônico, durante eventos colisionais

na borda ocidental do continente gondwânico, ao início do Paleozóico. Nesta époc4 os blocos
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Precordilheira, Chilenia e Patagônia foram incorporados à América do Sul (Ramos & Vujovich,

1993)

Uma fase compressiva posterior à deposição da Formação Guaritas ocasionou as dobras

suaves e kinks em rochas desta unidade, talvez aliados a falhas normais e fendas de tração de

direção oeste-noroeste. Nova fase distensiva, pré-atlântica, deve ter sido responsável pelo

magmatismo Rodeio Velho, o qual talvez tenha ascendido por fraturas norte-nordeste. Tal

distensão também pode ter fatiado o contato erosivo oriental da bacia, através de falhas normais

norte-nordeste. Em seguida, o evento de abertura do Oceano Atlântico afetou a ârea, com a

colocação de diques de diabásio cretáceos em fraturas nordeste e norte-nordeste e reativação

distensiva das falhas do rerrd norte-nordeste.
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{NEXO O4-TABELA DE PALEOCORRENTES

X=estrato cruzado: tâb=tâbular: tân=lânoencial: âc=âcanâlado: âcc=acânelado de orenchimento
de canal
pÞ=pequeno p0 rte; mP=médic pone; gp=gr¿ Lnde porte; mç p=murto gran(Le porte

]ALEOCORREN'] S DA Fm. GUARITAS

cão fac¡olóqica 01
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]00 0 300 0.
100 0, 300 0.
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I 52 0.1 51 0.

120 0.1 119 0.1

135 0.1 'I 34 0.1
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tab oo )37 1 )37 0.
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74 16 t40
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307 10 )07 0.
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)25 0,1 125 0
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rx tab m0 137 13 t37 0.
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)52 1 052 0.

31311 13 0
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31-259 t45 0.1 145(l1 (=038
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X ac mqp )61 16 161 0
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)60 28 J60 0
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)30 0.1 r30
115 0.1 )15
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)45 0.1 145 0
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X ac moo )60 0.1 160 0
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167 1E NFìA O
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'112 32 0E 0.
11034 060
03 35 000
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099 25 197 0

01 30 199 0
101 33 198 0
)96 36 t94 0.
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)17 18 )49 0.
1191 17 0.
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234-235-236 342 15 s42 0. X=008

238 352 25 152 0. c.=0.80
'osetâ 24 Xacoo 154 15 )54 0 nex=42Vo

046 24 )46 0.1

)26 24 )26 0.
J25 25 )25 0

ix ac qD 052 23 152 0
052 22 152 0
,46 22 )86 0.
t54 17 354 0.
353 19 153 0.

)47 16 t47 0.
133 13 ]33 0.

xacqÞ )32 17 t32 0.1

136 19 '136 0

)25 23 )25 0
)31 21 I 0_1
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)21 22 )27 0
c45 16 145 0
024 15 )24 0
041 13 041 0.
336 15 336 0.
329 13 129 0

347 22 347 0
340 25 340 0.
122 04 220
334 08 334 0
338 30 338 0
343 28 343 0.
340 29 340 0.
323 17 323 0.

358 22 358 0.
082 20 082 0.

X ac mqo 350 20 350 0.

)18 16 018 0
)18 08 018 0
)08 12 008 0.1
104 11 i304 0.1

ac moD )23 09 )23 0
356 11 t56 0
353 12 153 0
)09 19 )09 0

(acoo 355 17 155 0
t61 25 161 0
,61 20 161 0.
)60 26 060 0.
325 14 325 0.
¿91 14 291 0
t36 17 336 0.
330 20 330 0.
,42 19 t42 0

239-240-241 Xecoo )33 13 )33 0 )ólico 1=21

242-244-246 119 19 )19 0 (=345

rosete 25 (acop 252 05 330 30 130 0. .c.=u.ö /
335 23 335 0. rlãx=52o/o

330 19 130 0.
343 14 343 0.
352 22 352 0.
325 1s 325 0.

xecq0 ¿73 12 173 0.
150 0E ì50 0

KacoD )40 15 )40 0
)1010 )10 0.1

110 30 310 0.
113 20 )13 0
343 19 343 0
333 13 133 0
2E9 1E 289 0.

Xacqo t02 18 002 0.
(acqo ì4't 08 341 0.

]46 11 346 0.
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351 l0 10.
248-251-254 ac oo )22 18 022 0 eólico 1=25

255-?56 )79 06 079 0 iX=045
roseta 26 356 20 356 0 c.=0.42

01 24 101 0 náx=2E%
t26 20 326 0

tx ac oo 18 19 18 0.

125 21 25 0.
160 25 i060 0.1

165 1E c65 0.
128 08 28 0.
168 06 6E 0.

11316 13 0
247 09 247 0.
335 22 ]35 0.

oo 31E 1E 180
354 18 154 0.

050 22 050 0.

J65 17 ì065 0
x75 17 175 0

xacq0 265 10 265 0.1

Xacoo 3ô6 07 306 0.

090 10 190 0.
088 21 188 0
)7416 )74 0
04 06 104 0.

290|X ac mqo )70 29 070 0. ]ólico n=12
'osete 27 )80 14 tEo 0. X=045

)69 22 )69 22 l.c.=0.73
)80 14 )80 0. máx=580/o

)2'l 17 021 0.
175 26 )75 0
J7214 )72 0.
)74 17 )78 0.

)04 24 )04 0
005 19 t005 0
347 16 347 0.
100 26 300 0

ì54-366 (acmp 11015 )85 27 187 0 ìólico 1=05
'oseta 28 XâcqÞ 15 05 150 26 350 0 X=o12

138 20 338 0 f.c.=0.71

t47 22 347 0. nâx=61%
)32 17 032 0.

]56-357 X ac moo 110 15 )33 1s 036 0. ..ólico ì=07
'oseta 29 340 17 t45 0. (=046

338 20 ì43 0 .c.=0.59

100 20 )06 0. Ttâx=43o/o

X ac moo 11015 105 40 106 0.
112 2A 120
105 30 105 0
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,PALEocoRRENTES DA Fm. GUARITAS

assoclacão faclolóqlca 04 i

ponto 
'_.l 

estrutrira T
_ 13xacmp ll

rosete 30 I

acãmq49!!qL
291 05

-T

medide bruta medida corr. ll
265 0-1 i265 0.1 I

218 0.1 i218 o.l 
I

i¡st. Dep. I

'luvial lt
j

)arâmetros
ì=04
ç-226

205 0.1 105 0.1 ).c.=0.86
225 0.1 1225 0.1 lmáx=50o/o

1001X âc oo 203 0.1 203 0.1 'luvial 1--02

oseta 31 95 0.1 95 0.1 (=199
.c.=0.99

135-136- ,X tab gp 354 04 91 10 191 0.1 lluvial 'ì=08
'161 ac m0 288 0.1 1288 0.1 (=268

roseta 32 X ac mp 352 0.1 i352 0.1 .c.=0.69
304 0.1 304 0.1 îaX=3ð70
?75 0.1 275 0.1

210 0.1 i210 0.1

280 0.1 280 0.1

245 0.1 245 0.1

141-143 X ac mp 300 0.1 1300 0.1 'luviâl n=O3

'oseta 33 X âc mo 360 0.1 360 0.1 luvial x=312
280 0.1 280 0.1 f .c.=O.72

râx=33olo

2AO-242 iX âc o-mo IE4 OE 14 15 i314 0.1 iluvio-delt. n=11

oseta 34 292 20 )_92 0.1 <=257
,_37 11 237 0.1 '.c.=0.58
12 28 212 0.1 ¡âx=27o/o

173 16 175 O.1

303 20 303 0.1

212 24 212 0.1

283 18 283 0.1

130 37 130 0.1

306 1 306 0.1

XacoD 224 05 272 0.1 273 0.1 'luv¡o-delt

,PALEOCORRENTES DA Fm. GUARITAS

âssociecåo faclolóolca 06

Þonto estrutura acamamentc medida bruta med¡da corr. S¡st. Dep larâmetros

1 53-154 (acqp 180 0.1 lE0 0.1 -"ólico n=g¿

roseta 35 ix ac mgp 97 34 197 0.1 K=199
f.c.=0.996

350 ac qo 184 08 178 10 178 0.1 -'ólico n=11

þsela 36 11515 1 15 0.1 (=139

t90 10 ¿90 0.1 .c.=0.65

)8s 08 t85 0.1 \âx=27olo
)98 13 lg8 0.1
95 18 195 0.1

185 09 185 0.1

120 27 120 0.1

141 2A 141 0.1

102 07 102 0.1

150 13 1 50 0.1

Página I



PALEOCORRENTES DA Fm. GUARITAS

assoclação lac¡olóq¡ca 06

oonto estruturâ ecâmâmento fìed¡da brutÉ med¡da corr Sist. DeÞ. Parâmetros
35( X tab qp 184 07 295 0 295 0.1 fluv ia I n=0E

'oseta 37 242 0 ¿82 0.1 X=276
¿65 0.1 ¿65 0.1 f.c.=0.85
265 0 265 0.'t flax=50%
239 0 239 0.1

¿60 0.1 260 0.1

265 0 265 0.1

355 0 355 0.1
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Anexo 05 - Tabela de Falhamentos

movimentação do bloco superior: n=normal; i=inverso; d=dextral e s=sin¡stral

lndicadores cinemáticos: sep.=separaç-o estratigráfica; cau.=cauda de objeto; pull bar.= pull

apart preenchido por barita; pull calc.= pull apart preenchido por calcita; cres.=falha secundár¡a

sintét¡ca, em forma de lua crescente; RM=falha secundária sintética, planar (Petit, 1987); PO=

fenda de tração secundária (Petit, 1987)i PT=degraus com faces trativas e compressivas (Petit,

1e87).

Formacão Guaritas

frend WNW normal
ponto fâlha estr¡a ¡ch indicador peso

trend Þlunoe trend olunqe mov. ânoulo quad.
1E3 18 89 108 70 n 70 se sep 1

183 203 89 203 ó9 n 90 sep

83 1 69 103 6E n 68 se seo.

83 197 89 197 89 n 90 sep.

183
274-

21

208
80-- 80-

317 __
208

68n
SO !1

70
Þõ

nw _99p. ,1
sw rPT, Pull calc.

1

2

280 24 76 320 60 n 64 t 2

280 199 70 229 68 n 80 PT

280 10 78 322 7? n 78 nw PT 2

280 15 79 312 67 n 69 PÏ 2

280 190 77 241 71 n 76 nw PT 2

280 21 09 13 6E n 87 ¡' 2

281 192 86 246 83 n 84 PT 2
281 192 86 153 85 n 87 se PT

241 196 E1 210 80 n 88 nw PT 2

Tend NNE
ponto falha estria ¡ch indicador peso

trend Dlunqe trend Dlunoe mov anqulo uadfante
183 116 85 198 56 n 56 sw sep.
183 120 147 49 n 53 sw sen

1E3 18 89 208 40 d 40 sw sep.

183 115 57 167 44 n 56 sw sep.
183 120 66 185 43 n 48 sw seÞ.

1E3 120 Þo 1 61 n fJ sw sep.

63-2 109 76 167 64 n 69 sw seo
63-2 120 81 182 72 n 74 sw seo.

F ofÏnacao Santa EarÞara
ponto falha estria pich ¡ndicador peso

trend Þlunoe trend olunoe mov. ånoulo uadrante
frend NW s¡nistral
úl¡na Urul 50 89 320 s 3 nw cau,. cres. ã

224 EO 312 I s E nw cau., RM
218 76 305 14 s 14 nw câu 2
245 57 170 22 s 27 se cres 2

225 53 '165 s 44 se cres
230 47 161 21 s 30 se cres. 2
42 85 313 4 s 5 cres. 2
233 E6 323 s .) nw cres.

Página 1



Planl

216 56 150 30 S 3E se cres. ¿
259 45 172 4 s 5 se cres 2
222 OJ 142 19 s 21 se cres- 2
34 89 304 0 s 0 nw cres. 2
213 56 142 26 s se cres. 2
230 E9 140 12 s 12 se PO
227 85 316 25 s nw RM, cres, 3
236 81 't47 o s 6 se cau 2
227 61 315 5 s oull bar 2
227 61 313 o s 10 oull Þar 2
220 72 300 28 s 29 sep 1

220 72 306 s 13 seo 1

240 50 326 s seÞ 1

232 50 296 28 s 38 cau., PT

Tend NW normâl
240 39 196 n30 53 se pull bar
45 48 ¿o n46 76 nw seo
212 43 188 n41 72 se sep 1

214 70 279 n49 nw sep. 1

214 271 n40 52 cres.. KM
236 196 nt8 53 se ìres., cau.,

reno wNw qexlr.

| 199 56 132 30 d 37 se RM 2
188 a7 99 23 d ¿ó se cres. 2
1EE a7 100 33 d 33 se cres.
I 86 94 43 d 43 se cau. 2

fend WNW normal
8 86 E5 t¿ n 72 se cau.. PT 3
5 88 88 74 n 74 se PO 2

15 69 59 62 n se cau., PO 3
1 76 45 71 n se oull calc. 2
0 73 41 Þo n 76 ne câu.. cres. ó

14 68 50 64 n '71, se cau 2
25 EO 307 49 n 5U sep I

14 65 61 55 n 67 se sep. I

20 64 62 56 n 65 se sep. 'l

10 70 46 65 n 76 se sep. 1

25 55 52 52 n se seD I

30 56 38 tc n 86 se seD 1

26 54 43 53 n 80 se TO 2
18 61 61 53 n 66 se TO 2
16 47 40 44 n 73 se sep. 1

194 50 231 43 n 54 nw PO 2

frend WNW revefso
4 70 7'l 46 45 se cau 2

76 45 71 77 se cau. 2
2 85 25 E5 EE se seD. I

30 80 106 55 56 se cau., PT â
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fend NNE dextral
286 r 89 196 41 d 41 SW cres.
297 I 80 212 40 d 41 sw sep

tend NNE normal
280 i 6E 344 4b n 51 ne oull bar. 2

fend NNE reverso
---- : 300--34--- ----l--go7 I -74

259
234^*

24i--16 
i

i

46isw_, , +-_-_'-__49isw -c-t9'-s-P!L!q!q
sep.

â-
1
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