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À memória de meu Pai



RESUMO

O Vale do A¡roio Boici, situado no município de Pinheiro Machado, RS, foi identificado
comoumabacia limitada porfalhas transcorrentes, desenvolvida durante a orogenia Serra doHerval
(570-530 Ma).

Essa região apresenta ampla exposição de unidades sedimentares englobadas na Formação
Arroio dos Nobres (ser?^çu FRAGoso CESA& l99l), representada por suas unidades Flysch Vale
do Piquiri (inferior) e Molassa Vargas (superior).

Os estudos efetuados enfocaram análises de proveniência, determinação de paleocorrentes,
a identifrcação dos sistemas deposicionais que ali se desenvolveram e a análise dos principaii
falhamentos que condicionaram a bacia

Os resultados obtidos indicam que a região sofreu basculamentos regionais, que provocaram
inversões generalizadas de paleoconentes, associadas ao soerguimento de blocoi dós quais, na
região estudada, o último a soerguer foi o bloco que contém o Teneno serra das Encantadas.

Nas fases precoces da orogenia serra do Herval, toda a região leste do Escudo uruguaio -
Sul-Rio Grandense foi ocupada por uma mar epicontinental, a Antefossa Arroio dos Nobres
(FRAGoso cEsAR, 1991), cujo registro sedimentar constirue o Flysch Vale do piquiri. A
sedimentação representativa desta etapa foi promovida por sistemas de leques subáquosos
evoluindo para Ieques costeiros, gerados num contexto de relêvo progressivamente mais
desenvolvido.

Durante as etapas tardias dessa orogenia oconeu a instalaçõo de uma cadeia de montanhas a
leste. Em consequência, na região anteriormente ocupada pela antefossa, instalaram-se diversas
estreitas e alongadas bacias, limitadas por falhas transconentes sinistrais de direção NE. A Bacia
do A¡roio Boici, Iocalizada numa zona limítrofe entre diferentes blocos crustais, é uma dessas
bacias, sítios deposicionais dos depósitos tardi-orogênicos reunidos na unidade superior da
Formação Arroio dos Nobres, a Molassa Vargas.

Os sedimentos dessa etapa foram gerados em ambientes inicialmente costeiros, passando a
continentais. As análises de paleocorrentes e de proveniência indicam o isolamento tardio da região,
provocado pelo sberguimento e exposição do Teneno Serra das Encantadas, a noroeste. Em
consequência, desenvolveram-se leques deltáicos passando a aluviais em ambas as bordas da bacia
então definida, alimentando um sistema longitudinal de rios entrelaçados, com sentido de transporte
para sudoeste.

As análises dos principais falhamentos mostram que os movimentos predominantes foram
sinistrais, com reativações de caráter destral e sinistral associadas à abertura e expansão do Oceano
Atlântico, responsáveis pela estruturação da falha do Boici, que delimita o contato entre as unidades
da Formação Arroio dos Nobres na área estudada, e pela estruturação atual da região.



ABSTRACT

The A¡roio Boici valley, located in the municipal area of pinheiro Machado, RS, has been
identified as a strike-slip basin formed during the Serra do Herval orogeny (570-530 Ma)

This region shows wide exposure of sedimentary units of the Arroio dos Nobres Formation
(FRAGoso CESAR 1991) represented by the basal vde do piquiri Flysch and upper Vargas
Molasse units.

The studies concentrated on provenance analysis, determination of paleocurrent pattems,
identification of depositional systems and analysis of the main faults which controlled basin
development.

The results show that the region underwent regional tilting, with widespread inversion of
paleocurrent patterns, related to uplift ofblocks. In the area studied, the last block uplifted was the
Serra das Encantadas Terrain.

During the earliest stages of the serra do Herval orogeny, the eastern part of the
Urugaio-Sul-Rio Grandense Shield was occupied by an epicontinental sea in the A¡roio dos Nobres
foredeep (FRAGoso cEsAR l99l), whose sedimentary register is the Vale do piquiri Flysch.
The typical sedimentation at this time was formed by sub-aqueous fan systems passing to coastal
fans, and was generated by progressively raised topography.

During the later stages ofthe orogeny, mountain chains formed to the east. consequently, in
the area formerly occupied by the fore-deep, a number of long, narrow strike-slip basins were
formed. Their limits were NE-trending, sinistral transcurrent f¿ults. The Arroio Boici basin is one
of these basins, situâted at a limit between crustal blocks. Such Iimits were sites for the late orogenic
deposition of the Vargas Molasse, the upper unit of the Arroio dos Nobres Formation.

The sediments of this stage formed in environments ì¡yhich were initially coastal and evolved
to continental. Paleocurrent and provenance analyses show that the region became isolated late in
the evolution, the isolation caused by uplift and exposure ofthe Serra das Encantadas Tenain to
the northwest. Deltaic fans evolved to alluvial fans atboth margins ofthe basin which formed and
fed a longitudinal braided fluvial system with sout}westward transport,

Analysis of the main fault system shows that the main movements were sinistral, with both
dextral and sinistral reactivations associated with the initial; opening and expansion ofthe Atlantic
Ocean, These movements were responsible for the generation and evolution of the Boici Fault,
which forms the contact between the units ofthe Arroio dos Nobres Formation in the studied area,
and is responsible for the present structure of the region.
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CAPÍTULO I



| - TNTRODUçAO

Esta dissertação de mestrado faz parte de um plano de pesquisa multidisciplinar, que
visa estudar o desenvolvimento do Ciclo Brasiliano no Escudo Sul-Rio Grandense, coordena-
do pelos professores deste Instituto, profs. Drs. ROMULO MACHADO e ANTONIO
ROMALINO SANTOS FRAGOSO CESAR.

Coube-nos mapear e tentar estabelecer a evolução geológica brasiliana de uma área na
qual afloram depósitos molássicos pertencentes à Formação Arroio dos Nobres, localizada no
municfpio de Pinheiro Machado, RS.

A execução dos trabalhos relativos a seu estudo compreendeu a confecção de um mapa
geológico na escala 1:75.000, identificação dos sistemas deposicionais gerados, através àe
análise das facies e aplicação de técnicas de modelagem faciológica, e a interpretação da
evoluçào tectônica da bacia, utilizando-se para isto da integração das abordagens àcima,
iuntamente com a análise geométrica das falhas que delimitarn a Bacia do Arroio Boici, as
quais constituem parte do arcabouço tectônico em que ela se desenvolveu.

os estudos efetuados situam a evolução da Bacia do A¡roio Boici no contexto da
orogenia serra do Herval (provavelmente entre 570 e 550 Ma), e indicam que os depósitos
brasilianos encontrados naquela região foram inicialmente gerados em um mar epicontinen-
tal, instalado durante as etapas iniciais desta orogenia. Posteriormente, extensãs zonas de
falhas, com rejeito oblíquo e deslocamento predominantemente levógiro, relacionadas à
estruturação de uma cadeia de montanhas a leste, e à elevação regional do nlvel de base,
promoveram o soerguimento de altos do embasamento e a colmatação desse corpo aquoso.
Como consequência, nas fases tardi-orogênicas desenvolveram-se estreitas bacias limitadas
por falhas transcorrentes, que foram o sítio deposicional dos primeiros depósitos molássicos
da regiâo.



MÉTODOS DE TRABALHO

lntrodução

os estudos realizados no Vale do Arroio Boici envolveram a realização de etapas de

coleta de dados no campo e a utilização de algumas técnicas disponíveis para análise e

tratamento das informaçöes levantadas'

o conjunto de atividades desenvolvidas durante a realização deste trabalho envolveu:

1- Coleta dos dados no campo e confecção do mapa geológico e;

2.Tratamentodosdadoslevantados,efetuadonolnstitutodeGeociênciasdaUSPe
qu. 

"iuofu*l.rquiu 
UiUfiogtafica, estudos de fotointerpretação em fotos aéreas, descrição

Detrosráfica de amostras, aná"lise esiatfstica dos dados de paleocorrentes, análise faciológica

ããi-f iiofáglur, confecção de diagramas e análise geométrica das estruturas.

Colela de dados

A coleta e checagem de dados na área de estudo foi efetuada em quatlo perlodos,

cumoridos entre dezemlbro de 1989 e agosto de 1991, durante os qu{s foi realizado mapea-

;r;ii;';;;ôi;; "ãì'.ãrn 
1:50.000 de ima área de cêrca de 230 km', situada no Municlpio

ã" iinf;"ito 
-fUachado, 

RS. Essa área atualmente corresponde 
-ao 

Vale do Arroio Boici,

;bt;ù;;¡" as folhas'de Seival (MI-3008/4), Torrinhas (MI-3009/3) e Aberto do Cerro

(MI-300e/1), (fig. I.1).

os dados coletados enfocaram faciologia e descrição de feições primárias, análises de

oroveniência e de paleocorrentes. Foram coietadas amostras dos diversos litotipos encontra-

ã;:;;;;; .rtíJo, uirunoo a realização de análises petrográficas macro e microscópicas'

ñ;;;;;gj;;"rados, ioram analisados ã composição litológica.dos clastos constituintes do

arcabouço (expressos em porcentagens), os di-âmeiros máximo (0 máx)' médio (0)' o tipo de

*ut.ø, u ."ìuçào arcabouço/matriz-e, qúando possível, foi estabelecida a geometria do corpo

(forma, espessura, largura).

As estruturas secundárias observadas foram principalmente falhas e fraturas - em escalas

oue variavam de centimétricas a quilométricas, englobando os grandes falhamentos que

delimitam a bacia - e, subordinadamente, dobras e lineações'

os dados são apresentados em forma de histogramas, gráficos e tabelas, de forma a

sintetizar as informaç-ões e permitir a visualização dos resultados'

Confecçåo do MaPa

o mapa geológico foi construído através da realização de p_erfis t¡ansversais às principaís

estruturas, num espaçamento compatível com a escala de trabalho adotada'

Asrochaseopaleozóicasencontfadasnaâreaforaminicialmenteseparadasemduas
unioaoes oe mapeamento litofaciológicas, cartografáveis na escala 1:50'000 e, posteriormente,

submetidas à análise e moàelagem fãciolbgica iisando o estabelecimento dos sistemas depo-

iiciorrais responsáveis por sua 
-geração 

e, cãnsequentemente, a definição da evoluçâo paleo-

geográfica da região.
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Fig. 1.1 - Mapa ile Locatizalãa do Escuila.Sul-Riograndcwe Púry?4 as principaß

cidndes\ estad.as à a localizalão da área de estuda, com as folhas abrangidas (modificaàa de

soLaNI JR., 198ó).

com este enfoque, deu-se ênfase durante os trabalhos de campo, na separação de

unidades litofaciológicas de mapeamento, com base na composição litológjcå' análise de

proveniência e levaritamento de medidas de paleocorrentes, estruturas primárias e relaçöes

de contato entre essas unidades.

Na descriçáo e caracterização das feiçoes sedimentares encontradas, foram utilizados

perfis colunares esquemáticos e àe detalhe, levantados em campo' assim como seções geoló-

gicas transversais às principais estn¡turas.

O resultado final está sintetizado em três mapas' assim discriminados: L - mapa de

unidades genéticas, focalizando os sistemas deposicionais, representados I Partir de seus

produtos ;dimentares (unidades litofaciológicas), paleocorrentes e análises de proveniência;

Z - 
^upu 

de estruturai, apresentando as atitudes das camadas e as principais estruturas

geológicas da região e; 3 - mapa de pontos, incluindo as principais drenagens e estradas da

íegiao. Os *"pui fotu- elaborados-na escala aproximada 1:75.000, adotada em função da

geãmegia da ågião estudada, visando maior facilidade de manipulação sem perda significa-

iiva da qualidade e das informações apresentadas.

Anál¡se de Proveniència

A análise de proveniência em rochas sedimentares pode,constituir-se em importante

fonte de informaçoès no estudo da evolução de bacias. Essa análise, para ser adequadamente

explorada, deve tär a composição modal dos diversos produtos sedimentares analisada levan-



do-se em conta o respectivo nlvel estratigráfico, dados de paleocorrentes e outras feições

primárias, visando assim identificar as posslveis áreas-fontes e suas relações com os sistemas

äeposicionais atuantes em cada etapa da evolugäo da bacia.

Numa área de complexa distribuição lateral e vertical de facies, submetida a ativo

falhamento, como é a siiuação encontrada no Vale do Arroio Boici, a interpretação da

evolução geológica registrada nos depósitos sedimentares ali encontrados baseou-se, em

grandä pirte, ño estabelecimento das áreas fontes desses depósitos, gerados em etapas

sucessivas durante a evolução da bacia.

Em função da abundância de conglomerados encontrada na região, a realização da

análise de proveniência foi baseada principalmente em estimativas de composições modais de

clastos do ãrcabouço em ruditos. Estas estimativas fo¡am feitas através da avaliação visual da

frequência das diveisas litologias encontradas em cada afloramento amostrado, para cada nível

ou camada considerada.

A partir destes dados, procurou-se identificar padröes de frequência nas litologias

constituintes dessas rochas, delimitando-se as possfveis áreas fontes dessas litologias, com o

auxílio de perfis realizados em áreas do embasamento vizinhas à bacia e também através de

consulta aos mapas geológicos regionais.

Paleocorrentes

A análise dos dados de paleocorrentes, ferramenta importante na caracterização de

facies e sistemas deposicionais è no entendimento da evolução de bacias (EISBACIIER et aL,

1974: MEDEIROS; 1980; TUCKER, 1982; MIALL, 1984, 1988; RAMOS' 1984; WALKER'
L986, entre outfos). Além disso, é de fundamental importância para elucidar a evolução de

sistemas deposicionais em regiões em que existem recorrência de facies e litotipos com grande

homogeneiãade litológica e ausência de bons marcadores estratigráficos.

A análise de paleocorrentes envolve uma seqüência de passos, identificados por SEL-

LEY (1970) da seguinte forma:

¡ 1o - medida de orientações de estruturas sedimentares significativas no campo
(direções de mergulho de estratos frontais J'foresets"- em estratificações cruzadas,

eixos de canal, imbricaçôes de clastos, etc.);

o 2e - dedução de direção e sentido de paleocorrente em cada ponto amostrado,

utilizando-se para este fim estruturas primárias diagnósticas;

o 30 - preparação de um mapa regional de paleocorrentes;

o 4a - integração do mapa de paleocorrentes com outras linhas de informação e

análise dè facies para identificar ambiente e paleogeografia.

Na determinação das medidas de paleocorrentes, foram utilizadas estruturas sedimen-

tares tais como estraiificações cruzadas tabulares e acanaladas (fig. I.2), imbricações de clastos

(fig. I.3) e marcas onduladas assimétricas. Lineações primárias de corrente e ma¡cas onduladas

iitñet¡ãur foram igualmente utilizadas, porém sómente para a determinação da direção (não

do sentido) de transporte.



Fig. 1.2 - Relações entre formas d¿ lcito e estrutura.s sedimentares. A - dunas de cristas

sinuosas (linguóidcs) geranda estratifrcaçoes cruzadas atanalados e B - dunas de crßtareta ('sand
wwes") gerøndo estratifrcações cruzadas planares (HARMS et al., 1975; extraído dÊ MULL'
1984).

Os dados obtidos foram representados em termos de seus vetores médios, calculados

segundo o método exposto em TUCKER (1982, p. 95-96). Segundo esse método, cada dado

depaleocorrente obtido pode ser tratado como um vetor com direção, sentido e magnitude.

O vetor médio é então definido a partir da soma dos vetores expressa através da fórmula:

E. n. sin o
ian O 1 = -=---- L- n- coso

onde ø é o azimute (contado de 0 a 360a); n é a magnitude de cada vetor (comumente

unitária ou, no caso em que as medidas estejam agrupadas em classes, o número de observa-

ções de cada classe); E é o numero de observaçoes; E. n. sin o é o componente E-W de cada

vetor; E. ,?' cos ø o componente N-S e o r o azimute do vetor resultante'

Fotointerpretação

A fotointerpretação, foi realizada em fotos aéreas na escala aproximada de 1:60.000'

USAF/1966, gentilmente cedidas pela CPRM-RS. Estas análises fo¡am utilizadas como

complemento aos trabalhos de campo, no fechamento dos contatos entre as unidades de

mapeamento, no desenho das grandes estruturas e dos principais falhamentos internos à bacia,

assim como na localização de alvos e no traçado de caminhos.
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Fig. L3 - Modelo de comportamenlo de claslos durunle trunsporte atra1,és de arrasto e
rolamento por conenle fluvial (extraído de COMBRA et aL, no prelo).

A análise das fotos aéreas foi efetuada com base nos procedimentos propostos em SOARES
& FIOru Q976) e SCANVIC (1983) utilizando-se estereoscópios do Departamento de Geologia
Geral do Instituto de Geociências.

Descrição Petrogråfica

A caracterização petrográfica das rochas encontradas na área de estudo foi feita utilizando-se
de descrições macroscópicas de amostras de mão e descrição microscópica de lâminas delgadas.

goñs rNotcÁDoREs DE
PALEOCOIIRENTES

@,,*"

COMPORTAMENTO

ALONGAOOS

oo5 ct-ASTos

orscóroes E LAMELAREs

'l) em repouso
¿-: f*-\=__-v",",.

r--')--=:__-' '. .\-.-:,---
¿--j'-: '

Etxo PARALELo À coRRENtE

<-':5"

/-/ ..-
/) ,.Lr' .''U,'

( -/. .' --L,

Posicioñom-se no fundo de modo o oferecer
menor resrst¿ncro b possogem do flúxo

2) cm movilnenlo

Elxo ¿ PERPÉ¡{DtculaR À coRRÊ.NTE
lñrciodo o movimenlo¡ rolom em lo.no do eixo
A , do moneiro Qùe exrge o fi,efior lorço

3) clo6los coûì eiro A em posrções interftedrd
rios, söo enconrroclos coñ menor freq'r¿¡ç¡61
poi6 rendem o oJ'rtor u.no dos p05,çöcs on
leflor€s.

PLANO ¿ô C0N4 CAtMÚ't-rO NO StNftD0 DO
FL UXO
Closlos deposllodúsùrn motri2, tendem b Írosrçõo
de nìoior estobiltdode ossenlondo-se corn o plo
ño o¿ porolelo b eslrolrfrcoçôo Forçodos ¡el
crolmcnle pelo colrsõo tñlergaorìulor, colotom-se
em pos¡çöo de menor res¡slèncro oo fluxo
odlocenle

2t
,r!t rdô

r'-.-\ ç;J"'"(. \.=\ \ \ \.->' \ \' '-\ -ì
/ \ ) --- \\ l\ -/

pLANo aá cùrli ctrtNrttJfo cor!TRÁRto ao
SËNTIDO DO FI-L'XO
Clústos orroslodos (prûdomrnonlemente) o! roro
doS enr lC,roo do et¡o A, ÀO eslOuronorem oõ
lr¡Þdo cnconlrorn pos¡çôo mois esróvet ¡mbr¡coô
do _'.e u¡r5 súbre oblros



A análise macroscópica foi utilizada para a classificação das amostras com base nas

composições litológica e mineralógica, estruturas sedimentares observadas, texturas, granu-

lomètria, cor e identificação dos tipos de clastos constituintes do arcabouço de rochas conglo-
meráticas.

A análise microscópica foi a principal técnica utilizada na descrição de amostras de

granulometria areia (inclusive matriz de paraconglomerados), enfocando os seguintes parâ-

iretros: identificação e carccterizaçáo da mineralogia essencial e acessória; relação entre
arcabouço, matriz e cimento ("fabric"); presença de minerais instáveis; maturidade mineral e

textural;ilassificação quanto à forma e tipo de contato entre os grãos, seleção granulométrica,

etc.

A classificação dos litotipos foi feita de acordo com os diagramas propostos por FOLK
(1968, 1974; fig. I.4) e PETTIJOHN et al. (1972, modificado de DOTT, 19ó4' fig. I.5). Os

parâmetros de esfericidade e arredondamento foram definidos segundo a classificação de

Þowpns (1953). A maturidade das rochas foi avaliada com base em propostas de FOLK
(1968;1974 - fig. Ló), SELLEY (1976,apudStJGUIO, 1980)' e COUTINHO & COIMBRA
(1988). A seleção foi definida a partir de classificação apresentada por PETTIJOHN, POT-
TER & SIEVER (1972). Finalmente, a granulometria foi avaliada com auxllio de escalas

granulométricas da PETROBRÁS, baseadas na proposta de WENTWOR'|H $922).

Durante os estudos de identificação mineralógica e textural forarn usados, além das

publicaçoes já citadas, ADAMS, MACKENZIE & GUILFORD (198a); DEER' HOWIE &
ZUSSMAN (19óó); DOTT (19óa);IGRR (i959); PETTIJOHN (1975); SCHOLLE (1979);

SUGUIO (1930); WILLIAMS, TURNER & GILBERT (1982); entre outras.
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Fig. L4 - Diagrama Temáio QFL, proposto por FOLK (1968), para classiftcar os diversos

tþos de arenitos ø partir de sua composição mineralógica. Q = quartzo; F -- total de leldspatos
(plagioctasios + feldspatos alcalinos); FRI = fragmentos dÊ rochas instâveß; FRGr = fragmentos
de rochas graníticas; FRGn = fragmentos de rochas gnáßsicas.
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Fig. I . 5 - Diagrama tri-dímensional apresentaln por DOTT (1964) , que classifica os arenitos

em rcrÃos de sua-composiçãn mineralógica e conteúdo d.e matriz, permitindo a diþrenciaçao e
a representação dz arenitos puros e imputos (icos em matiz ou "wackes").

Fig. 1.6 - Diagrama temário para cl.assificagao de matuidade de arenítos, relacionanda as

maturidades fßica Mfl e química (Mq), proposto por SELLEY (197ó).

Mt= 1OO



A descrição petrográfica valeu-se dos procedimentos convencionais em microscopia

ótica para a identificação dos minerais como a determinação de birrefringência, sinal ótico,
caráter ótico, ângulo 2V, ângulo de extinção, pleocrolsmo, relevo e cor'

O equipamento utilizado nesses estudos consistiu de lupa tipo ZEISS de luz refletida
em análises de amostras de mão, e microscópio petrográfico de luz transmitida de marca

ZEISS, constitufdo de objetivas de 2x,8x, lûx e 4&, disponíveis na sala de microscopia do
IG-USP.

As informações obtidas por meio dessas descriçóes, acrescidas dos dados obtidos através

das análises de proveniência dos clastos do arcabouço de conglomerados, foram plotadas em

diagramas apresentados por DICKINSON (1988, øpudKLEINSPEHN & PAOId 1988)' que

relãcionam a rocha descrita aos contextos geotectônicos prováveis de suas áreas fontes (fig.
t;7).

P.ovenrêñcro de Blocos Cônt¡nentdts
coh Foñ1es eñ CrotÒñs EEtÁvÞrs (C)

I ÊñbdsqFento Soe.glrdo (8)

DecresclFo de Motu.¡dodÉ
ou F<tûhrL¡drdÉ

P.ovèn¡êñcìq de Arco

P.ove¡rÊncro de 0rógenot
- R¿c¡.Lddos

Reiqçdo C.escente de
Moterio( co¡1rñenldt
- Sobre 0cedñ¡.o

Á.e(s Foñtes de
CoñÞleros de Subduccdo f eo:oo crescentu ¿. Á.eos ¡onres, L-i' Ptutônrcos (P)/ Vulcoñrcos (/)

Áreqs Foñtes eÞ zoños de Sutq.o de ColÌsÃo
! Clntu.òes de Dob.dn€nto e Crvolgo¡ento

Fig. 1.7 - Diagramas temários propostos por DICKINSON (1988), conelacionando a

composiçã.o mineral ao contetto geotectônico provável de suas óreas fontes. 8m = quartzo

monocristalino; Qp = quartzo policistalino; Qt =quartzo total (Qp+Qm); F = feldspatos;
L = fragmentos llticos; Lv -fragmentos líticos de rochas vulcânicas; Ls = fragmentos líticos de

rochas sedimentares; Lt = fragmentos líticos (incluindo chert); B = embasamento soerguidD;

C : crôton estâvel; P = ârea fonte plutônica; V = ârea fonrc vulcânica.
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Tratamento dos Dados Estruturals

Os dados estruturais referidos às atitudes de camadas, planos de falhas e fratu¡as, estrias
de arrasto e eixos de dobras foram tratados no progr"tná euickplot (EVERDINGEN &
GOOL, 1990), expostos em estereogramas e agrupadõs em famfliaj.

Os dados obtidos nas falhas que limitam a bacia foram tratados através dos métodos
propostos por ANGELIER (1979, 1984) e ARTHAUD (1969), com o intuito de definir os
posslveis campos de esforços ("stress"), e direções preferenciais de deformação ("strain',) que
atuaram du¡ante a evolução da bacia.

Também com esta finalidade, os dados obtidos dejuntås encontradas no interior da bacia
foram tratados pelo método proposto por RIEDEL liozl¡ aerininoo estruturás piincipais,
sintéticas e antitéticas.



FUNDAMENTos DA ANÁLtsE EsTRATIcRÁrlcl
Os conceitos de Facies e Sistemas Deposicionais, foram utilizados no estudo do registro

sedimentar da área de estudo. Com base no conceito de facies foram classificados os diversos

Iitotipos, posteriormente agrupados em unidades litofaciológicas de mapeamento,. A consti-

tuiçãô e distribuição dessas unidades de mapeamento, e também suas relações de contato,

forãm tentativamente integradas num contexto deposicional coerente com os dados obtidos.

Essa integração foi feita através da inferência dos possfveis sistemas deposicionais responsá-

veis pela geração dos depósitos eopaleozóicos, predominantemente arenosos e conglomerá-

ticos, encontrados no Vale do A¡roio Boici.

Fac¡es

Revlsåo do Concelto

O conceito de facies, como atualmente empregado, foi introduzido na geologia por

GRESSLY (1814-1865) em 1838, após estudar rochas Jurássicas presentes no NW da suíça.

Nesta publicação, GRESSLY expõe como foi levado a desenvolver o conceito (apud MID-
DLETON,1978):

"Em regioes que estudei, talvez maß que em qualquer outro lugar, modificaçoes muito
vañáveis, petrogrâficas e paleontológícas, interrompem a uniþrmidade universal que, até agora,

tem sída sustentadaparø diferentes unidades estratigráfícas ('tenenos"), em diþrentes paßes. Elas

reaparecem sucessívamente em muitas unidades estratigróficas e surpreendem os geólogos que

desejam estudar a natureza de nossas cadeiøs iurássicas...

Dois pontos principais sempre caracterizøm o grupo de modífica1oes que eu chamo "facies"

ou "aspectos" dns unidailes estratigráftcas: o primeiro é que, um aspecto petrogrôfrco similar de

qualquer unidad¿ necessariamente implica, sempre que descoberto, a mesma assembleia paleon-

tológica; o outro é que assembléias paleontológicas similares rigorosamente exr:luem gêneros e

espécies ile fósseis freqùentes em outras facies"'

Segundo MIDDLETON (1978), GRESSLY logo reconleceu a íntima relação dos

aspectos litológicos e paleontológicos das facies, e não tentou separáJos'

A definição do terma facies tem sofrido diversas modificações com o passar do tempo,
sendo estendida a outros campos além da Geologia Sedimentar' MOORE (1949' apud
MIDDLETON, 1978) define o termo "facies sedimentar" para "qualquer parte arealmente
delimitada de uma unidade estratigráfica designada, que exibe características significativa-
mente dife¡entes daquelas apresentadas pol outras partes da unidade". Também distingue
facies sedimentares de litofacies, definindo esta filtima como o "registro em rocha, de qualquer

ambiente sedimentar, incluindo características orgânicas e físicas"'

A aplicação desse conceito no estudo de rochas sedimentares foi sofrendo adaptações,
de acordo com as ca¡acterísticas particulares que se queria ressaltar. Desta forma, utiliza-se o

termo litofacies quando se classifica as rochas segundo sua composiçâo litológica, enquanto
biofacies é a designação dada a uma facies na qual o conteúdo biológico é prioritariamente
considerado. Tectofacies, éum termo desenvolvido visando promover o zoneamento de rochas

de acordo com o tipo de tectonismo nelas impresso. Facies sfsmicas e l-og facies, sáo termos
aplicados a pacotes de rochas que apresentam respostas diferenciadas aos métodos de pros-
pecção indireta.
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READING (1986) compreende facies como um corpo de rocha com caracrerísticas
específicas. Idealmente, facies deveria se referir a uma rocha¡istintiva que se forma sob certas
condições de sedimentação, refletindo um processo ou ambiente paìticular, podendo ser
subdividida em subfacies ou agrupada em associações ou assembléias de facies. euando rochas
sedimentares podem ser manuseadas, em afloramentos ou testemunhos de sonìagem, facies
é definido com base na cor, acamamento, composição, textura, fósseis e estruturaì sedimen-
tares.

REINECK & SINGH (1973) definem facies como a soma de todas as caracterfsticas
primárias de uma unidade sedimentar. R A.MOS (1984) define facies sedimentar como ",..uni-
dade genética fundamental", a soma de todas as caracterlsticas litológicas e paleontológicas
de um depósito.

WALKER (1979), na introdução geral de seu liv¡o Facies Models, levanta as principais
questões geradas pelo significado e uso do termo facies: 1) o termo implica um',conjuntô de
características" em oposição à rocha ela mesma?;2) o termo deveria se referir somente a
"partes arealmente restritas de uma dada unidade estratigráfica,', como proposto por MooRE
(19a9)' ol a corpos de ¡ocha nâo confinados estratigraficamente, com'o uiado originalmente
por 

9_RESS-LY (1838)?; 3) o termo deveria ser puramente desc¡itivo ou tambéminterpreta-
tivo? WALKER (op' cit.) opta por usar o termá facies como um conjunto de caracte¡ísticas
do corpo sedimentar, não confinado estratigraficamente.

- Do exposto, pode-se afirmar que facies são definidos com base na litologia, geometria
do corpo, estruturas sedimentares, padrão de paleocorrentes e fósseis, senoã prãdutos oo
ambiente sedimentar e dos processos ffsicos, químicos e biológicos associados. dua natureza
e distribuição são controladas pelos processos sedimentares-, suprimento de sedimentos,
tectônica, variação do nfvel do mar, atividade biológica, qufmica da água e vulcanismo. A
importância relativa destes fatores va¡ia de acordo iom ós diferentes-ambientes. Clima e
tectônica sáo fatores universais, porém o clima é crítico em ambientes continentais e marinho
rasos, sendo menos influente em bacias marinhas profundas, enquanto a tectônica é muito
importante em ambientes continentais e bacias maiinhas profundås.

Fatores sedimentares são melhor documentados em ambientes deltáicos e fluviais.
Mudanças do nlvel do mar afetam mar raso e linha de costa mais diretamente que ambientes
continentais e marinhos profundos (READING, l9g6).

_ . 
A atividade orgânica, embora afete todos os ambientes em algum grau, é crftica nos

amb-ientes peìágicos (pela formação das vasas constituídas de diatomãcea{ radiolários, fora-
miníferos e algas) e em mares^rasos (pela construção de edifícios recifais carbonáticos). Em
adição, como os organismos sofreram ao longo do tèmpo geológico alterações evolucioíárias,
o tipo, quantidade e sítios de atividade bioló-gica igualmerite vaiiu.atn. A qiímica dà água, por
sua. salinidade e composição, varia geograficameìte e ao longo do tempo geológico, sendo
mais evidente sua influência em mares iasos (controlando a gãração de cartonatãs e evapo-
ritos) e em lagos. O vulcanismo atua como fonte intrabasinal-de sädi-entos e elementos em
solução, afetando a composição da água e promovendo rápidas alteraçöes nos ambientes em
911 oloret principalmente em mares profundos, pela construção de edifícios ¡rlcânicos
(READrNG,1986).

A importância dos fácies em Geologia sedimentar, como ressaltado por MIDDLETON
(1978)' está em que a definição e análise de facies é a base da interpretåção ambiental das
unidades estratigráficas.
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RelaçÕes entre îacles

As facies podem se agrupar em ciclos, nos quais ocorre recorrência ou repetição de
facies, causadas por fatores locais de natureza sedimentar, ou externos. Grupos de facies que
ocorrem juntos e sáo genéticamente relacionados são denominados "associações de facies".
Este conceito é fundamental na interpretaçâo ambiental, sendo desenvolvido a partir da

análise da relação entre as facies (MIDDLETON' 1978). O termo "seqùência de facies" é

aplicado a um conjunto de facies que transicionam gradualmente, podendo ser a seqùência

clclica ou não. Uma seqüência pode ser limitada abaixo e acima por superfície erosiva ou
não-deposicional, identificada esta ultima por paleosolos ou diagênese precoce (READING,
1e86).

O estudo das relaçoes entre as facies, dos ambientes deposicionais e seus registros
estratigráficos levou Johannes Walther a elaborar sua læi de Correlações de Facies (WALT-
HER, 1894, apud WAI-Y:ER, 1979), que reconhece como "...um estatuto básico, de longo
alcance, que somente aquelas facies (e áreas de facies) que são observados lateralmente
associados atualmente, podem ser primariamente superimpostos, sem quebra do registro
estratigráficó", Segundo WALKER (1979) a aplicação criteriosa desta lei sugere que em uma
seqüência vertical, uma transição gradacional entre dois facies implica que ambos representam
ambientes lateralmente adjacentes. Quando os limites são abruPtos ou erosivos não é possível

definir se os dois ambientes representados foram lateralmente adjacentes'

Quebras bruscas entre facies, especialmente quando marcadas por finos horizontes
bioturbados, implicam em períodos de não deposição, podendo indicar importantes variações
no ambiente deposicional e o começo de novo ciclo de sedimentação.

As interrelaçöes entre facies não são caóticas ou aleatórias, como não são caóticas as

interrelações entre os ambientes sedimentares que os geraram, submetidos que são ao
controle tectônico, climático e do conjunto geológico. A chave para se interpretar facies é
combinar as estruturas primárias, características litológicas internas e as relações espaciais
observadas entre as diversas facies com informações comparativas de outras unidades seme-
lhantes bem estudadas, além de informações obtidas de ambientes sedimentares modernos
(MTDDLETON, 1978).

Na análise de facies é muito importante a identificação do tipo de contato observado,
como ressaltado por WALTHE,P. (1894, apud MIDDLETON, 1978 e WALKER, 1979) eDe
RAAF (1965, ap¡¿d WALKER, 1979), entre outros autores. De RAAF, READING & WAL
KER (1965), publicam a primeira documentação formal de relação entre facies, utilizando-se
para isto da construção de uma teia de facies (fig. L8), na qual está indicado o nume¡o de vezes
que um facies passa para outro e o tipo de contato entre eles.

Modelos cle lacies

O desdobramento da análise de fácies e de suas relaçôes espaciais é a elaboração de um
"modelo de facies". De acordo com READING (1986) "modelos são simplificações idealiza-
das, elaboradas para auxiliar nosso entendimento dos complexos processos e fenômenos
naturais", podendo ser expressos de dive¡sas formas: modelos experimentais de escala, mate-
máticos, visuais, estáticos, dinâmicos, entre outros.
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Fig 1.8 - Diagrama de Relaçoes entre Facies proposto por CANT & WALKER (1976),
indicando o tipo de contato enÍre facies e o número obsenado de passagens de uma facies para
outra (apud WALKER, 1979). Os dados referern-se aos Arenitos Devonianos Battery Point,

Quebec, Canadâ, SS-superfície erosíva; À-acamamento cnøada acanalado pobremente defini-
do; B-acamamento cruzado acanalado hem definido; C-acamamento cruzado ta.bular planar de
grande potle; D-aoamamento cruzaào tabular planar de pequeno porte; E-marcas de escavação
isoladns; F-arenitos finos e folhelhos com laminação cruzada acanalada; G-estratificação de
bairo ângulo.

WALKER (1979) ilustra a construção de um modelo de facies (fig. I.9), por ele definida
como um "sumário geral de um ambiente sedimentar específico, escrito em termos que fazem
este sumário útil de ao menos quatro formas diferentes", a saber:

¡ Será uma norma para fins de comparação

r Atuará como arcabouço e guia para futuras observações.

o Possibilitará a realização de previsões emnovas situaçÕes geológicas, onde setenha
uma escassa base de dados.

r Será a base para a interpretação hidrodinâmica do ambiente ou sistema deposi-
cional que representa.

Conclusóes

A partir da definição de facies e da análise de suas característjcas internas e relaçÕes
espaciais, chegamos à construção de modelos faciológicos. Esses modelos são obtidos pela
confrontaçáo de vários exemplos locais de depósitos semelhantes e extração dos elementos
comuns e diagnósticos dos ambientes que os geraram. Desse modo, as facies assumem o papel
de unidade estr atigráfica genêtica fundamental, ponto de partida para a análise ambiental dos
registros sedimentares, e para a construção de modelos que servirão de guia para novas
observaçoes e para o entendimento da organização dos sistemas deposicionais.
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Os critérios aqui expostos foram utilizados no mapeamento da região do Vale do Arroio
Boici. Os depósitos brasilianos foram separados em unidades litofaciológicas de mapeamento,

representanão associações de facies. As facies constituintes de cada unidade litofaciológica de

mãpeamento foram definidas combase na sua composição litológica, arquitetura (geometria),
estruturas p¡imárias, paleocorrentes e proveniência'
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Fìg L9 - Ilustralãa esquemática da construção e aplicação de modelagem faciológica
usøndo depósitos de correntes de turbidez como exemplo, segundo WALKER (1979).

S¡stemas Deposicionais

O conceito de Sistema Deposicional é aplicado ao se estudar um Pacote de rochas

sedimentares - relacionadas pelas suas facies, ambientes e processos associados - como um

pacote tridimensional, reconhecido por critéIios litológicos e designado pol um telmo gené-

iico (e.g. sistema fluvial). GALLOWAY (1968, apud boletim ne 5 do XXXI CBG) situa a

origemiesse conceito em "...estudos de depósitos do Recente e Terciário da Costa do Golfo"
utilizados por diversos autores (BOYD & DYER, 1964; FISHER & Mc GOWEN, 1967; entre
outros).
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As caracterfsticas mais importantes a serem identificadas no estudo de sistemas deposi-
cionais são suas dimensões e geometria; relações verticais e horizontais entre facies e entre
sistemas; feições sedimentares internas e composiçâo.

FISHER & BROWN (1972, apød boletim na 5 do XXXI CBG) classificaram os sistemas
deposicionais em modernos e antigos. Os primei¡os são definidos como "...uma assembléia de
facies relacionadas juntamente com os ambientes e processos associados", enquanto os outros
são entendidos como "...uma assembléia tridimenSional de facies sedimentares e processos
inferidos. Estes laços genéticos resultam da interp¡etação tentativa das rochas, para chegar-se
a ambientes e processos inferidos compatíveis com os análogos modernos. A unidade genética
fundamental é a facie".

Para CASTRO (1986) sistemas deposicionais são comparáveis a associações de facies
(compreendidas como "...grupos de facies que ocorrem juntas e que sâo genéticamente
relacionadas").

Os sistemas deposicionais podem ser classificados de diversas maneiras. MEDEIROS
(1989) agrupa os sistemas deposicionais em sistemas de leques aluviais; sistemas fluviais
(anastomosado - ou entrelaçado - e meandrante); sistemas desérticos; sistemas glaciais;
sistemas deltáicos; sistemas litorâneos; sistemas carbonáticos; sistemas de plataformas terrí-
genas e sistemas de águas profundas (fig. I.10).

A partir da adequada inferência dos sucessivos sistemas deposicionais atuantes em uma
dada região, pode-se estabelecer a sua evolução paleogeográfica com razoável segurança.
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Fig. 1.10 - Esquema ilustrativo dos pincipais sistemas dcposicionaß encontradas na natu-
reza e suas relaçoes (ertraído do boletim na 5, Anais do XXXI CBG, Florianópolß, SC).
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TRABALHOS ANTERIORES

lntroduçåo

Os depósitos molássicos brasilianos, relacionados à evolução do Cinturão Dom Feliciano
no Rio Grande do Sul, vêm sendo objeto de grande número de trabalhos desde que CARVA-
LfìO (1932) desenvolveu os primeiros estudos geológicos de âmbito regional na região.

Principalmente nas últimas três décadas, diversos autores têm apresentado t¡abalhos
com enfoques variados, propiciando grande incremento no con-hecimento destas unidades e
diversas propostas de classificação estratigráfica para suas litologias (tabela IV.1). Dentre estes
trabalhos mais recentes, destacam-se os de MELCHER & MAU 1960; GOÑI et al., 1962;
TESSARI & PICADA,, 1966; RIBEIRO et al., t966; ROBERTSON, 1966; TESSARI &
GIFFONI, 1970; CARRARO et a1.,1974; RIBEIRO & UCHTEMBERG, 1978; RIBEIRO
& FANTINEL, 1978; SANTOS et a1.,1978; GONZALES & TEIXEIRA 1980; FRAGOSO
CESAR, 1983, 1987, 1991; FRAGOSO CESAReTø1, 1984, 1985; I-AVINAeIø/., 1985; PAIM
et a1.,1986, 1990.

O exame de alguns destes trabalhos, mostra a evolução dos conceitos e idéias sobre a
paleogeografia e a evolução geológica dessa região.

Baclas Orogên¡cas do Escudo Sul-Rio grandense

CARVALHO (1932) define a Série Camaquan, tentativamente datada do Eo-Paleozói-
co, como:

¡ 1 - arenito com palhetas de micas brilhantes na costa do Seival.

o 2 - folhelho argiloso, cerâmico, diversamente colorido.

o 3 - arenito ferruginoso, mais ou menos friável.

t 4 - conglomerado com espessura superior a cem metros, contendo seixos muito
variados quanto ao tamanho e origem.

Neste trabalho, CARVALHO, discutindo o posicionamento estratigráfico da Série de
Camaquan, aponta que "Relaçoes estratigráficas parecem colocar esta série no eopaleozóico.
Ela é, sem dúvida, posterior às erupções de andesito e, provavelmente, anterior ao permiano.
Assim indicam os seus sedimentos bastante movimentados, em discordância com os do
permiano, largamente ondulados".

LEINZ et al. (194L), trabalhando na região de Caçapava e l-avras do Sul, definiram a
Formação Maricá como arcósios com seixos de rochas graníticas e folhelhos subordinados,
encontrados na Serra de Maricá, a NW de Caçapava do Sul, separada da Série de Camaquan
de CARVALHO (1932), entáo redenominada como Formação Camaquã. Assinalam também
"horizontes de arenitos onde poderiam ser descobertos fósseis", o que posteriormente veio a
se confirmar (DOLIANn, 1945). Nesse trabalho LEINZ, et al. identificam a Formação
Maricá separada da Série de Camaquan de CARVALHO (1932), então redenominada como
Formação Camaquã. Nota ainda que "haviam 2 Camaquãs: Camaquã inclinado e Camaquã
horizontal".
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Tabela I.l - Quadro esquemático com as diversas propostas de classificação estratigrá-
fica das unidades brasilianas, âpresentadas âté 19E5.

PINTO (1955) e BARBOSA (1957) (apud GOÑI el al., 1962), paralelamente a uma
análise crítica da evolução histórica do conhecimento da formação Maricá, individualizam e
separam os arenitos fossilíferos da formação Maricá.

MELCHER & MAU (19ó0) alteram a divisåo proposta por LEINZ et al. (1941),
transformando a Formação Maricá em Série Maricá, constituída por "um conjunto de folhe-
lhos, grauvacas, conglomerados, pequenas lentes de calcfuios e wlcânicas básicas e ácidas
subordinadas,anteriores à principal fase wlcânica". Neste trabalho, englobam na Série Maricá
xistos, filitos e outros metamorfitos circunvizinhos ao "stock" de Caçapava, até então associa-
dos a depósitos da Formação Cambal, justificando que estes metamorfitos seriam produto de
metamorfismo de contato quando da intrusão do citado "stock".

DELANEY & GOÑI (1963) denominam os arenitos fossilíferos individualizados por
PINTO (1955), e BARBOSA (1957), como "facies Budó", assentando discordantemente sobre
a Formação Maricá e integrados ao Subgrupo Itararé.
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_ _ . ROBERTSON (1966), define o Grupo camaquã composro peras Formações santa
!á¡b.fl3.e G'raritas (separadas por suave discordânciá angulai) e o óonglomerado Coxilhas.
subdivide a Formação Maricá de LEINZ et al. (1941, em'Formação Maricá de læste
Formação Maricá de oeste, em relação ao alto de caçapava do sul, correspondendo a
Formação Maricá de læste à Formaçâo camaquã inclinadäãe LErNzei at. (ií\.

TESSARI & PICADA (19ó6) e RIBEIRO et al. (1966), efetuando mapeamentos na
escala 1:250.00o ¡esgâtam a Formação Maricá sensu LEIñZ et al. (op.cit'.), como uma
sj,qüência basal sobre a qual, discordantemente, repousa o que foi paia etes denominado
Grupo Bom Jardim (equivalente à Formação Maricá de tæite ¿e irospRtsoN, i%6),
composto das Formaçôes Arroio dos Nobres (com os membros Vargas e Mangueirão) ã
lotT_qg?g crespos (com os membros Hilário e Acampamento Velho, Jquivalentes ao Ande-
sito Hilário e ao Riolito Ram¿da de ROBERTSON, 196ó). De acoráo com estes trabalhos,
sobre. o Grupo Bom Jardim situa-se o Grupo camaquã, com as Formações Santa Bárbara e
Guaritas.

^ RIBEIRO (1970), mapeando a quadrícula de Bom Jardim, propoe a manutenção do
Grupo Bom Jardim como unidade indìferenciada, tendo em vista'a impossibilidade de sua
subdivisão em formações e membros como anteriormente proposta (RIÈEIRo et al, 1966).

. RIBEIRO et al. (1978) englobam a Formação Maricá no Grupo Bom Jardim, referen_
ciando-o ao ciclo Brasiliano, subdividindo este Grupo em Formação Maricá (basalj, Fo¡ma-
ção Hilário, Formação Vargas e Formação Acampamento Velho.

sANTos et al. (1978) redefinem a seqüência como Grupo Maricá (pré-cambriano
superior a Eo-camb¡iano), composto pelas Formaçoes pessegueiro, cerro dàs Martins (com
os membros Hilário e Arroio dos Nobres) e Formação Acamþamento Velho.

FRAGoso CESAR ¿r ¿/. (1984) propõem que todo o conjunro molássico, dividido em
molassas precoce e tardia, de acordo com a deformação e paleðcorrentes, seja;enominado
_c_gqo_c-aqaq9ã, retomando o espírito da proposta de certverHo ltorá). Éãsiàriorrnente
(FRAGoso CESAR et at., l9B5) é redefinida a Formação Maricá, iom ó membros Man-
gueirão, Yglg^' Pessegueiro e Hilário, referentes às moiassas precoces, a For-ufao A"um-
pamento Velho englobando os_wlcanitos e a Formação Guaritai subdivididas em aisociações
de facies e no membro Rodeio Velho (intrusivas fissurais, básicas a intermediá¡iui¡, 

"o-po"-as molassas tardias.

- 
LAVINA ef al' (1985) fazem um detalhado levantamento dos ambientes deposicionais

na Bacia do Camaquã, enfatizando os processos deposicionais envolvidos e forliecendo os
elementos para a construção de um quaãro paleogeográfico mais detalhado aa r"giao.

FRAGOSO CESAR (1987) aprofunda o estudo da evolução das bacias molássicas no
RS, correlacionando-as com o desenvolvimento das fases finais ão ciclo Brasiliano.

-PALM 
et al. (1990) apresenta uma proposta de divisåo da pilha molássica em três

sequências deposicionais, segundo o conceito de sl-oss (1969), individualizadas por eventos
transgressivos mal preservados.

FRAGoso CESAR (1991) baseado em estudos de cunho regional, propoe a reinter-
pretação da seqüência molásúca separando-a em função do contexTo tecionicä e paleogeo_
gráfico em que está inserida. De acoldo com esta visão-existiriam duas seqüências irolássicas
relacionadas a orógenos distintos: uma seqüência molássica de l,este, ¡eläcionada à estrutu-
ração do Cinturão Dom Feliciano; uma seqüência molássica de Oeste, relacionadà ao desen-
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volvimento e estruturação do Arco Magmático de Bom Jardim.

Vale do Arrolo Bolcl

A área do vale do A¡roio Boici tem sido objeto de poucos trabalhos ao longo dos últimos
60 anos.

_ Destes trabalhos, destacam-se os de CARVALHO (1932), que ali individualizou a sé¡ie
de camaquan, descrita rg]llr anterior, após o que seguiu*ó o mapeamento eietuaco po,
TES_SARI & GIFFONI (1970) na região còmpreèndidãentre piratini, pinheiro Machado e
Bagê.

Neste t¡abalho, os autores definem este Vale como',...bloco abatido do graben de Boici,
gy" f JiTitug.g a l-este pela falha Açotéia-pedras Altas-passo Real e a o"eite pera ralha
Torrinhas". Ali, os autores identificam litologias pertencentes ao Grupo Bom Jardim, mais
especificamente à Formação Arroio dos Nõbrei, por seus dois membros: Mangueirão e
Vargas.

. segundo os autores, o- membro Mangueirão situa-se sotoposto ao membro Vargas ou
interdigita-se com este, sendo caracterizadõ por "... estratificaçãó rítmica de estraios arenosos
e_ síltico-argilosos... com camadas de 5 a 30 cm de arenitãs intercalados em horizontes
síltico-argilosos". As camadas arenosas são definidas como areias arcoseanas, arcóseos e
grauvacas e sua gênese relacionada à cor¡entes de turbidez.

. O Membro Vargas é desc¡ito como "...espessas sucessões de níveis estratificados, gros-
seiramente individualizados, com espessura média girando entre 0,15 e t,o À ãe 

"sp"ssura.Cada ho¡izonte individualizado comèça com um nfvðl de conglomeiador .å- r"i*o, subarre-
dondados, de tamanho variável que, no sentido do topo,_tornam-se menores, passando para
um.arenito conglomerático e, às vezes, um arenito". As relações de contato eniå oi membros
seriam concordantes' com o membro vargas superpondo-se ao membro lrungu"ìrao.

- Ainda segundo estes autores, as características do Membro Mangueirâo se aproximam
das de uma seqüência "flysch", enquanto as características do memb¡oïu.gu, i" ãpro*i.u,
das de uma seqüência "molasse',.

FRANTZ & REMUS (1986), trabalhando na região compreendida entre canguçú eTorrinhas, identificaram no vale do Arroio Boici deiósitor ,"di-"ntu.", feie'centes à
Formação Maricá (sensu FRAGoso GESAR e¡ a/., 19g5), com seus -.,n¡.or'vångueirão eVargas. Segundo os autores- "...estas litologias estao dístribuídur uo tongo à" u*a ram
1l::F"19|:'fl*o NE, preenchendo uma carha cujo controre parece estar assõciaoo À evotuçao
oo ùrsrema de Crzalhamento Açotéia (JOST et aI.,l9g4).

. ^ 
Rltul:t al. (1987), mapeando a região de Torrinhas e arredores, identificam no vare

do Ar-roio Boici a presença de conglomeradãs correracionados uo -embio V-gr;;, Forma-
ção Maricá.
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CAPÍTULO II



GEOLOGIA REGIONAL

lntroduçåo

Os eventos relacionados ao desenvolvimento de Ciclos de Wilson em to¡no do Conti-
nente Rio de la Plata durante o Ciclo Brasiliano no Rio Grande do Sul e Uruguai oíiginaram
a construção de dois cinturões móveis de direção geral NE através da superposição de diversas
orogenias (FRAGOSO CESAR, 1991;fig. 5.1): (l) o Cinturão Dom Feliciano, relacionado à
evolução e mo¡te do Oceano Adamastor, situado a E-SE, e (2) o extremo meridional do
Cinturão Ribeira, produto final das distintas fases de consumo do Oceano Charrua, localizado
a W. Este cinturão encontra-se compartimentado nos Blocos São Gabriel e Taquarembó
separados pelo Lineamento lbaré, uma possível falha transformante (Transformante de lbaré,
FRAGOSO CESAR, 1992),de direçâo NW,

Ao término dos processos de colisão continental e fechamento dos oceanos, esses dois
cinturões - gerados inicialmente e evoluídos em posições geográficas ignoradas - encontra-
vam-se praticamente justapostos, refletindo a tectônica final do Ciclo Brasiliano (fig. 5.2).

Os estudos efetuados no Cinturão Dom Feliciano permitiram identificar na sua constru-
ção as seguintes orogenias: (1) Orogenia Piratini (885/775 Ma), com plutonismo calci-alcalino
análogo ao tipo andino, gerando um sistema cordilheirano; (2) Orogenia Porongos (6501620
Ma), envolvendo a obducção do orógeno Piratini sobre a margem oriental do Continente Rio
de I-a Plata, com a reativação de seu embasamento e da cobertura miogeoclinal, e geração de
nappes e escamas tectônicas. A vergência dessas nappes aponta para NW, e foram acompa-
nhadas pelo desenvolvimento de milonitização, metamorfismo, migmatização e pela geração
de "sheets" de granitos tipo S e; (3) Orogenia Serra do Herval (570/530 Ma). Essa orogenia
envolve os eventos finais da colisão continental ocorrida a leste do Continente Rio de la Plata,
numprocesso de reativação intracontinental de caráter transpressivo, que se desenvolveu por
meio de deslocamentos laterais sinistrais entre as massas crustais. Esses deslocamentos fo¡am
responsáveis pela atual geometria sigmoidal dos distintos blocos do cinturão (I-a Pedrera,
Sierra de Rocha, Pelotas, Encruzilhada do Sul, Cerro da Arvore, Serra dos Pereira, Serra das
Encantadas, Pan de Azucar e Lavalleja), por suas deformações tardias, pelo desenvolvimento
de milonitizaçâo sub-vertical em zonas de cisalhamento e por importante atividade granítica
multi-intrusiva, sin-cinemática, localmente associada a wlcanismo ácido.

O Cinturão Ribeira no Rio Grande do Sul foi construldo através da superposiçáo das
seguintes orogenias: ( 1) Orogenia Rio Vacacaí (7701650 Ma), desenvolvimento de um sistema
de arco de ilhas com provável subducção para oeste, (2) Orogenia Vila Nova ( - 650 Ma), na
qual ocorreu a obducção do sistema de arco de ilhas Rio Vacacal sobre a margem ocidental
do Continente Rio de [.a Plata, plutonismo calcio-alcalino de subducção residual, e desenvol-
vimento de nappes e escamas tectônicas (incluindo ofiolitos), com vergência para leste.
Associados a essas feições, foram gerados milonitização, metamorfismo e, localmente, mig-
matizaçäo, e; (3) Orogenia Bom Jardim (6201530 Ma), subducção tipo B, mergulhando para
leste sob o conjunto acrescionário gerado na orogenia Vila Nova e formação de um sistema
cordilheirano distal, ainda autóctone, com polaridade lgnea e sedimentar para leste, afetado
por transpressão dextral.
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O Bloco São Gabriel contém as três orogenias bem caracterizadas, enquanto no Bloco
Taquarembó apenas as duas últimas possuem registros, ressaltando a compãrtimentação do
Cinturão Ribeira no Rio Grande do Sul, promovida pelo Lineamento de Ibaré.

As Baclas Orogênlcas

Esses eventos orogênicos propiciaram importante deposição de flysch & molassa em
bacias específicas, geralmente acompanhada por wlcanismo, estando melhor expostas as
seqüências orogênicas dos eventos terminais nos dois cinturões (orogenia Serra do Herval no
cinturão Dom Feliciano e orogenia Bom Jardim, no cinturão Ribeira), e da bacia molássica
intermontana pós-orogênica, instalada ao longo do limite tectônico destes. Tais depósitos tem
sido genericamente denominados como "molassas brasilianas" embora contenham, também,
flysch, além de extrusões vulcânicas, similares às de bacias de eventos brasilianos anteriores;
aqui conjuntamente discutidas.

Os depósitos orogênicos brasilianos presumivelmente mais antigos são reconhecidos no
Cinturão Dom Feliciano e interpretados como produtos da Orogenia Piratini, ocorrendo em
blocos alóctones (terrenos) isolados, oujustapostos pelos cisalhamentos verticais da Orogenia
Serra do Herval.

O Terreno Cerro da Árvore, constituldo por depósitoswlcânicos e wlcanoclásticos (tipo
flysch?) intermediários a ácidos, calcio-alcalinos, com intercalações qulmicas, afetados pïr
metamorfismo de baixo grau, tectonicamente imbricados em escamaì vergentes para ñw
durante a orogênia posterior (Orogenia Porongos). Este terreno foi visualizaão como resíduo
de uma bacia de retro-arco (Josr & BITENCOURT, 1980; FRAGoso GESAR el a/., t9g2;
FRAGOSO CESAR, 1991), ligado ao arco cordilheirano da Orogenia piratini.

O Terreno Serra dos Pereira, justaposto ao Terreno Ce¡ro da Árvore, é essencialmente
formado por meta-ritmitos tipo flysch de baixo grau metamórfico, localmente com intercala-
ções quartzlticas, e foram estruturados em dobras recumbentes, igualmente vergentes para

\!Va d_urgnte a Orogenia Porongos. Estas litologias foram interpretadas por f,naCOSO
CESAR ( 1991), como porções distais da bacia de retro-arco acima citada. Outio bloco, restrito
ao extremo sudeste uruguaio, expõe as metagrauvacas wlcanogênicas e intercalações wlcâ-
nicas do Terreno L¿ Pedrera, de significado paleogeográfico ainda indefinido.

No Cinturão Ribeira a deposiçâo orogênica brasiliana mais antiga é relacionada à
Orogenia Rio Vacacaí, constituída por metawlcânicas basálticas a daðíticas toleíticas de
alta-Al2O3, a calcio-alcalinas de baixa-K2O, com intercalações wlcanoclásticas tipo flysch
(WILDNER, 1990). Estes depósitos estão estnrturados como escamas tectônicas ve¡gentes
para leste, englobados no Terreno Vacacaí, e são interpretados como depósitos de retro-arco
(SOLIANI Jr. 1986; WILDNER, 1990), embora sua aiual posição geográfica e estrutural em
relação a outros terrenos do Bloco São Gabriel, aliada à sua imaturidaãe magmática sugiram
uma paleogeografia de anre-arco (FRAGOSO CESAR, 1991).

Os depósitos orogênicos posteriores, nos dois cinturões, refletem os eventos colisionais
de obducção nas margens do Continente Rio de I-a plata.

- o avanço como nappes para NW das paleogeografias anteriores durante a orogenia
Porongos gerou relevo e sedimentação flysch terrígena no cinturâo Dom Feliciano, ãinda
preservada como resíduos de ¡itmitos areno-pelíticos anquimetamórficos tectonicamente
embutidos, expostos nas regiões do Arroyo Azucarera, no Uruguai, e cerro Chato e Serrilhada
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no RS, entre outros.

No cinturão Ribeira, a obducção promovida pela orogenia vila Nova no Bloco São
Gabriel foi, possivelmente, a responsável pela forrnação, de duas bacias:

(1) a Bacia Molássica Maricá, com depósitos continentais e costeiros, preservados ao
longo dos contatos dos terrenos individualizados pela obducção e posteriorm;nte reativados
e,

(2) a Bacia lbaré, instalada na zona de cisalhamento NW-sE homônima, que balizou a
sudoeste a obducção no Bloco São Gab¡iel e marca o limite entre este blocã e o Bloco
Taquarembó, encontrando-se preenchida pelo Flysch Ibaré, formado por meta-turbiditos
areno-pellticos, de proveniência múltipla. o limite meridional do Bloco Taquarembó, onde
este justapÕe-se com o Bloco Cratônico Rio de I¡ Plata por lineamento análôgo ao de lbaré,
também é marcado por depósitos orogênicos de baixo grau metamórfi.o, ðo-postos po,
arcósios de derivação granltica associados a paraconglomerados e wlcânicas básicâs da Bácia
Arroyo Grande (FERNANDEZ &. PP.ECIOZZI, 1974).

. _os depósitos orogênicos melhor expostos - como já citado - são relacionados às oroge-
nias Bom Jardim e serra do Hewal, cuja evolução ioi parcialmente sincrônica nos dois
cinturões que então se justapunham. Durante a evolução do iistema cordilheirano da Orogenia
Bom Jardim, ¡efletindo a polaridade para leste do seu arco magmático calcio-alcali-no a
shoshonítico, estruturou-se a Bacia de Reto-Arco santa Bárbara @Racoso cESAR, 1990;
1991), preenchida pelos ritmitos areno-pelíticos e depósitos wlcanoclásticos associados do
Flysch Mangueirão; pelas sequências areno-conglomeiáticas da Molassa Santa Bárbara e por
intercalações wlcânicas shoshonfticas, variáveis de basálticas a riollticas. Os estudos de
paleocorrentes disponlveis (e.g. PAIM et. al., 1990) indicam transporte para leste durante a
sedimentação nesta bacia, coerente com a polaridade magmática.

A sedimentação orogênica resultante da orogenia se¡ra do Herval no cinturão Dom
Feliciano iniciou, na fase sin-orogênica, com a instalãção de uma grande antefossa - Antefossa
A¡roio dos Nobres - relacionada à justaposição de diversos blocoi crustais através de grandes
transcorrências sinistrais, com polaridade compressional para w-sw (transpressãõ). Esta
situaçâo provocou igual avanço dos frontes monianlosos e àa progradaçâo dos leques deltái-
cos fo¡madores do Flysch Vale do Piquiri, evoluindo na fase taidi-órogênica pu.a a indiuid.ru-
lizaçâo de bacias do tipo "strike-slip basins", superimpostas à antefóssa e implantadas nos
limites dos blocos crustais que entào se soerguiarn lsaiec et. al.,l99z),as Baåias do Arroio
Boici, Vale do Piquiri, Minas do camaquã, e diversas outras no RS, além das Bacias cerro do
Aguirre, san carlos, Barriga Negra, e outras no uruguai, concomitantes à deposição de
arcósios e conglomerados continentais e costeiros da Mõlassa Vargas e correlatas:

A justaposição final entre os blocos dos Cinturões Dom Feliciano e Ribeira ocorreu
durante o encerramento, sincrônico, das orogenias serra do Herval e BomJardim, permitindo
a interdigitação dos níveis distais superiores das duas bacias convergentes. Essa situaçao pode
estar registrada na região a oeste das Minas do camaquã, faltandó estudos 

"rp".ffi-.o, 
pu.u

confirmá-la, ou não.

. como té¡mino desta justaposição e o consequente arrefecimento pós-orogênico, desen-
volveu-se umabacia transtensionat ao longo do limite dos dois cinturõesia Bacia-Int"r-ont"na
camaquã,_preenchida por depósitos aluviais, eólicos e deltáicos englobados na Molassa
Guaritas' Esses depósitos apresentam-se sub-horizontais e discordantãs sobre os depósitos
orogênicos anteriores.
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Gonclusöes

O ciclo Brasiliano no RS e Uruguai envolveu complexa justaposição tectônica de blocos
crustais de incerta procedência e distintas histórias orogênicas, transportando restos de bacias
gerados em orogenias precoces e promovendo a formação de outras bacias durante suas
colagens, encerrando com sedimentação molássica pós orogênica sub-horizontal no principal
limite deste arranjo geotectônico.

Esse contexto remete a um importante evento de aglutinação de placas tectônicas,
formando uma grande massa continental às custas de colisões de diversos pequenos (?)
continentes e do qual o Escudo Sul-Rio grandense é apenas um pequeno, porérn privilegiado,
resqulcio.
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CAPÍTULO III



GEOLOGIA LOCAL

lntroduçåo

A área de estudos situa-se a leste da Vila de Torrinhas, município de Pinleiro Machado,
RS, ocupando parcelas das folhas de Seival, Torrinhas e Aberto do Cerro (fig. Ll). Os
depósitos clásticos orogênicos, de idade brasiliana, ali encontrados, estão limitados a no¡oeste
e a sudeste, respectivamente, pelos grandes falhamentos de Torrinhas e de Açotéia-Pedras
Altas-Passo Real, de direção N358, que os isolam entre os metamorfitos dos Terrenos Serra
das Encantadas a NW (milonitos, filonitos e quartzo-milonitos derivados de rochas granlticas
e gnáissicas, com escamas tectônicas de supracrustais, particularmente mármores), e Serra dos
Pereiras e Cerro da Á¡vore a SE (xistos, filitos, quarizitos e metawlcânicas). Encontram-se
próximos ao limite ocidental do Batólito Pelotas, área fonte de parcela expressiva destas
rochas, reconhecidas como pertencentes à Formação Arroio dos Nobres (sensu TESSARI,
1965;TESSARI & GIFFONI, 1970; FRAGOSO CESAR, 1991).

Duas associações litofaciológicas sobressaem em um primeiro reconìecimento, apre-
sentando-se longitudinalmente contlnuas e separadas pela falha Boici: (1) a sudeste, ocupando
em média 30Va em largura da faixa de afloramentos, uma associação predominantemente
areno-pelftica, rítmica, com conglomerados subordinados, foi correlacionada ao Membro
Mangueirão da Formação Arroio dos Nobres por TESSARI & GIFFONI (1970). Aqui, essa
associação é reconhecida como a unidade basal da Formação Arroio dos Nobres, como
visualizado por TESSARI & GIFFONI (op. cit.), porém redenominada Flysch Vate do Piquiri,
sensu FRAGOSO CESAR (1991); (2) a noroeste da falha, correspondendo aproximadamente
a 65Va da faixa de afloramentos (os 57o restantes sendo ocupados por depósitos pós-brasilia-
nos), uma associação de rochas areno-conglomeráticas - correlacionada à unidade superior da
Formação Arroio dos Nobres, Molassa Vargas - compöe a principal unidade mapeável da área.

Aspectos Gerals da Área

O Vale do A¡roio Boici ocupa uma depressão de direção aproximada N35E, situada
entre a Serra das Encantadas a NW e a Serra dos Pereiras, a SE.

A região estudada abrange desde as cabeceiras do Arroio Boici até o inlcio de seu curso
inferior, com cerca de 46^km de comprimento e, em média,5 km de largura, perfazendo
aproximadamente 230 km" de área. Suas altitudes máximas atingem os 330 metros, apresen-
tando uma topografia em geral suave, com alguns altos controlados por falhamentos.

A vegetação é ca¡acterística de campos com pouco solo, constitufda principalmente de
gramlneas e, junto aos cursos d'água, por matas ciliares.

O padrão de drenagem, analisado a partir de fotos aéreas, mostrou-se com alta densida-
de, retillneo com angularidade média, bi-direcional, com formas em cotovelo.

Os principais acessos à área são as estradas que ligam To¡rinhas à BR 292 a sul e
Torrinhas a Piratini, a E, atravessando-a em sua porção central. Outra estrada, que liga a Vila
das Tor¡inhas a Santana da Boa Vista, corre paralelamente ao vale, ao longo da Serra das
Encantadas. AIém destas, diversas trilhas e caminhos, que ligam pequenas povoações e
fazendas às vias principais, cortam a área.
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FORMAçÃO ARROTO DOS NOBRES

Sob esta denominação foram englobados os depósitos gerados durante a orogenia Serra
do Herval, no Cinturão Dom Feliciano. A Formação A¡roio dos Nobres, como concebida a
partir da proposta de FRAGOSO CESAR (1991), reúne o registro sedimentar produzido por
essa orogenia, sendo constitulda por uma unidade inferior - formada por ritmitos areno-pelí-
ticos, arenitos e conglomerados gerados em ambiente subaquoso e relacionados às etapas
sin-tectônicas deste ciclo orogênico - denominada Flysch Vale do Piquiri, e uma unidade
superior, constitufda por arenitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados, de natureza
continental, ¡elacionada a pulsos tardios da estruturação do Cinturão Dom Feliciano, deno-
minada Molassa Vargas.

No Vale do Arroio Boici, essas duas unidades acham-se separadas pela falha que controla
o curso superior do arroio que dá nome ao vale, sendo por isto aqui denominada de Falha do
Boici.

A seguir serão apresentadas as principais características sedimentares, petrográficas, e
o contexto paleogeográfico daí deduzido a partir das informaçoes levantadas no campo,
juntamente com aquelas obtidas através do estudo de lâminas delgadas.
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FLYSCH VALE DO PIQUIRI

Introdução

Ao apresentarem os resultados do mapeamento da região situada entre Bagé, Pi¡atini e

Pinheiro Machado, TESSARI & GIFFONI (1970) dividiram as rochas sedimentares encon-
trâdas no Vale do Arroio Boici em duas unidades, pertencentes à Formação A¡¡oio dos

Nobres. A unidade inferior - correlacionada ao Membro Mangueirão - devido a suas caracte-
rfsticas sedimentares e relaçôes estratigráficas, foi por eles reconhecida como uma sequência
tipo "flysch".

Os trabalhos que efetuamos nessa região levaram-nos a corroborar as conclusões daque'
les autores. O conjunto de estruturas sedimentares, a geometria dos corpos e a distribuição
dos termos litológicos apontam para um contexto deposicional de leques subaquosos, transi-
cionando para leques costeiros.

A análise do contexto geotectônico indica que a unidade Flysch Vale do Piquiri constitue

o registro sedimentar das fases precoces da Orogenia Serra do Herval (570 a 530 Ma), quando
leques subaquosos depositavam predominantemente areias e pelitos no fundo de um grande
corpo aquoso, a Antefossa A¡roio dos Nobres. A descoberta de icnofósseis em depósitos
correlacionáveis, encontrados na região das Minas do Camaquã (PAIM et al., 1990; GUIMA-
RA,ES NETO el al., 1992) e de estruturas típicas de águas salobras indica que este corpo
aquoso apresenta ca¡acterlsticas de um mar epicontinental.

As análises de paleocorrentes e determinações de composição modal desta unidade no
Vale do Arroio Boici apontam que as áreas fontes dos leques responsáveis por esses depósitos
situavam,se a sudeste, desenvolvendo-se a progradação para noroeste, em resposta ao proces-

so de construção de relêvo, gerado pela evolução dos falhamentos que afetaram o embasa-

mento da antefossa durante a Orogenia Serra do Herval.

A denominação "Flysch Vale do Piquiri", unidade basal da Formação Arroio dos Nobres
(sensu TESSARI, 1965), foi proposta por FRAGOSO CESAR (1991) para descrever as

litologias anteriormente englobadas no membro Mangueirão, nesta antefossa (FRAGOSO
CESAR et al., 1985;FRANTZ & REMUS, 1986).

Nesse trabalho (FRAGOSO CESAR, 1991), essa redefinição é embasada em observa-

ções de campo e no aprimoramento dos conhecimentos da evolução paleogeográfica brasiliana
do Escudo Sul-Riograndense, observando o autor que "...o Membro Mangueirão.'.", como
definido por RIBEIRO et al. (196ó), estava "...originalmente referenciado aos depósitos
situados junto ao arroio Mangueirão, que entendemos pertencentes à Bacia de Retro-Arco
de Santa Bárbara. O Vale do Piquiri foi eleito como localidade tipo desta unidade (Flysch
Vale do Piquiri) por conter sua mais expressiva exposição, onde tivemos oportunidade de

estudá-la com relativo detalhe (FRAGOSO CESAR, 1983; PAIM et al., 1986) e onde seu

caráter flysch (STUDER, 1827; CARON et al., 1989) é evidente" (FRAGOSO CESAR, op.
cit.)

Dessa forma, enquanto o membro Mangueirão da Formação Maricá encontra-se gene-

ticamente associado à evolução do Cinturão Ribeira, a oeste, os depósitos assemelhados,

encontrados principalmente nos vales dos arroios Piquiri e Boici, e na região das Minas do
Camaquã, estão relacionados à evolução da Antefossa Arroio dos Nobres, do Cinturão Dom
Feliciano, na porção leste do escudo.
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No Vale do A¡roio Boici, esta unidade encontra-se distribufda principalmente em uma
faixa contfnua localizada a sudeste da área e como pequeno bloco soerguido na folha de Seival,
embutido entre sedimentos paleozóicos do Grupo Itararé e seqüências da Molassa Vargas
(vide mapa de Unidades Genéticas, em anexo).

Descrição de Facles do Flysch Vale do Piquirl

O Flysch Vale do Piquiri, como já exposto, ocupa na regiáo estudada uma faixa de
afloramentos de direção NE-SW ao longo da borda leste da área, desde a folha de Seival até
a folha de Aberto do Cerro.

Na folha de Seival, próximo ao contato com os metamorfitos do Terreno Serra das
Encantadas a NW, ocorre como uma escama tectônica imb¡icada entre falhas de direção NNE,
com pequena expressão lateral.

Aproximadamente um quilômetro a oeste do Cerro do Porongo - já na atual borda SE
da Bacia do Camaquã, fora dos limites atuais do vale do arroio Boici e isolada deste pelo Alto
das Encantadas - seqüências correlacionáveis às aqui descritas, com litologias extremamente
semelhantes às encontradas no vale, apresentando estruturas primárias indicando paleocor-
rentes para sudeste, podem representar a continuidade da unidade Vale do Piquiri para oeste.

Ao longo de sua principal faixa de afloramentos, esta unidade apresenta variações
laterais significativas.

Tipicamente, esta unidade é constituída por depósitos areno-pelíticos associados com
lentes de conglomerados, apresentando nas porções central e setentrional abundantes marcas
onduladas assimétricas, subordinadamente simétricas, de porte centimétrico e expondo nos
níveis pelíticos gretas de ressecação. Este conjunto de estruturas foi identificado e discutido
anteriormente por LAVINA et al. (1985) que interpretaram esses depósitos como produto de
ambientes transicionais, com deposição gerada através de cor¡entes de densidade em águas
rasas e exposição subaérea eventual, definindo tais depósitos como inunditos. Junto à falha de
Açotéia-Pedras Altas-Passo Real, estes inunditos intercalam-se com lentes de conglomerados.

Para sudoeste, embo¡a a associação predominante continue sendo a intercalação de
areias e pelitos, nlveis de conglomerados com seixos e grânulos associados aos ritmitos (cujos
níveis pelíticos não apresentam gretas de ressecação nem os níveis arenosos marcas onduladas
simétricas), compôem muitas vezes uma sequência clássica completa de BOUMA (1962),
apontando para a possibilidade da deposição desses sedimentos ter ocorrido através de
correntes de turbidez, em ambientes de águas mais profundas que os dos depósitos atualmente
expostos a nordeste.

Durante os trabalhos de mapeamento foi possível separar o Flysch Vale do Piquiri em
duas associações de facies facilmente distingufveis no campo: - uma associação de facies
constituída por camadas e lâminas de areias finas e muito finas, siltitos e argilitos, subordina-
damente contendo nlveis de conglomerados com grânulos e seixos, dispostos em seqüências
rítmicas predominantemente granodecrescentes e; - uma associação de facies constitulda por
corpos de conglomerados (predominantemente paraconglomerados de matriz arenosa), de
geometria lenticular, bordejando o limite sudeste da bacia, no contato com a falha de
Açotéia-Pedras Altas-Passo Real, formando camadas contínuas na porção sudoeste (folhas de
Seival e Torrinhas) e aflorando como lentes isoladas nas suas porçoes central e nordeste (folhas
de Torrinhas e Aberto do Cerro), como mostra o mapa de Unidades Genéticas (ver mapa



anexo).

A descrição das litofacies que compõem esta unidade se fará de acordo com as variações

Iaterais observadas.

Associaçåo de Facles Areno-Pelítica

Nas folhas de Aberto do Cerro eTorrinhas essa associação está representada por pacotes

com lâminas e finas camadas centimétricas de a¡enitos finos a muito finos, siltitos e argilitos,

¡ecobertos por arenitos feldspáticos, finos e médios, de cor avermelhada' Esta sêqüência

apresenta as seguintes ca¡acterlsticas:

o Nos nlveis silto-arenosos ocorrem abundantes marcas onduladas assimétricas (Tc),

com comprimento de onda centimétrico, e sentido geral de paleocorrente para

WSW, enquanto nos nfveis argilosos (Te) ocorrem gretas de ressecaçáo ("mud

cracks").

o Todo o pacote está arranjado na forma de seqüências rítmicas granodecrescentes

de areia fina a argilas, em lâminas e camadas milimétricas e centimétricas, reco-

bertos por arenitos avermelhados finos a médios com estratificação plano-paralela

(Tb) oú maciços (Ta), eventualmente com lineação primária de corfente ("parting

lineation").

r Nesta região, as camadas apresentam-se com mergulhos variáveis, em torno de 60e

próximo ao contato com o embasamento a sudeste (foto III.1), diminuindo à

medida que se afasta dele até atingir valores de mergulho em torno de 30e, nas suas

porções mais internas. Apresentam suaves dobramentos com eixos com caimento

para SW e NW.

Na folha de Torrinhas, altura dos pontos 84, 85 e 86 (vide mapa de pontos para

Iocalização), esta associação ocorre associada a nlveis de conglomerados com grânulos e

pequenos seixos (Ta), indicando maior energia de transpoÌte, provavelmente.como resultado

ãa þrogradaçao de leques costeiros. As demais estruturas primárias descritas na folha de

Aberto do Cerro repetem-se aqui.

Nessa região também foram observadas laminações convolutas em níveis de arenitos

finos e superfícies erosivas na base de conglomerados, continuando-se a observar a plesença

de marcai onduladas simétricas e assimétricas de porte centimétrico, e a alternância de

camadas centimétricas e decimétricas de arenitos (e conglomerados) com lâminas e finas

camadas de silte e argilas como as feições mais marcantes.

Na folha de Torrinhas, altura dos pontos 173 a 177 (vide mapa de pontos para localiza-

ção), a associação é caracterizada principalmente por arenitos médios a finos, com níveis

peliticos muito iubordinados, intercalados com nfveis de arenitos grossos. Internamente está

estn¡turada da segu.inte forma:

Os pacotes aÍenosos apresentam granodecrescência de grânulos até areia fina, interdi-

gitados com conglomerados lenticulares no limite sudeste da bacia. Para noroeste ocorre a

ãiminuiçao gradãtiva dos níveis rudáceos até seu desaparecimento, enquanto as frações

pelíticas tornam-se mais expressivas.

As estruturas primárias presentes são superfícies erosivas na base dos níveis rudáceos,
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pequenas estruturas de escavação e preenchimento ("scour and fill"), estruturas de sobrecarga
("flame"), além de "climbing ripples" nos nfveis silto-arenosos. Nos níveis arenosos, foram
encontradas estratificação plano-paralela, acamamento gradacional normal e marcas ondula-
das simétricas de comprimento de onda decimétrico e interferência de f'ase, com pequenas
dobras convolutas associadas. Os níveis argilosos apresentam laminação plano-paralela.

Foto III.I - Sequêncía de ritmitos areno-pelíticos encontrada nafolha de Abeno do Ceno

Qtonto 42), próximo à falha de Açotéia-Pedrøs Altas-Passo Real, no limite sudeste da bacia.
Obseryar o alto ângulo de mergulho døs camadas, e cor vermelho-chocolate que lhe é caracte-
rßtica e a tabulaidade, realçada pela alternância de camadas de ørenitos médios e finos, maciços
(Ta), camadas centimétrícas de areias finas com nterccß onduladas ('climbíng ripples") (Tc), e

frr^ camadcu de argilas (Te).

Observou-se também, nesta região, dobras de arrasto de pequeno porte que afetam essas

litologias.
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Na Folha de seival, ao longo da estrada que liga Pinheiro Maghqdg a Torrinhas,

aparenremente sotopostos (o coniato atual_ é.definido peìa falha -do 
Boici) a arenitos e

cãnglomerados tabuiares peitencentes à unidade superior (Molassa Vargas), ocorrem depó-

sitos rítmicos areno-Pelíticos.

Aqui, a associação areno-pelítica do Flysch Vale do Piquiri caracteriza-sepela interca-

laçao ãË éamadas centimétricãs de arenitós finos a muito finos, maciços (Ta), ou com

iãiìir"iá" pf.to-paralela (Tb) realçada por fragmentos de mica (muscovita, principalmente)

ou ain¿ì .ó- -ui.ur ondulaáas cavalgantes "ciimbing ripples" (Tc), intercaladas com nlveis

-ili-¿tii.o, ".entimétricos 
de silte (Td) e argilas (Te), formando sequências incompletas de

BOUMA (19ó2), compostas pelos nlveis Tae, Tce, Tcde e Tbce. A medida que se sobe na

estratigrafà da lnidade, aumenta a freqüência de areias médias e de conglomerados com

Àianufãr e seixos, formando, algumas vezes, seqüências completas de Bouma (Tabcde).

As estruturas primárias características são representadas por estruturas de aspecto

maciço ou estratificaçóes plano-paralelas nos níveis arenosos; aspecto maciço ou âcamamento

gráOaìionat normal, álgu*u, u"i"r invertido, variando de seixos até areias médias nos nlveis

ãom conglomerados, cõm superflcies erosivas na base dessas camadas; laminação cruzada nos

níveis slñicos . urp".to *u.4o nos níveis argilosos, além de acamamento gradacional normal

ã" areiu a argilas äu de congiomerados a argilas completam o quadro (fig. III.1).

Nesta região foi observado que, junto ao contato por falha com a Molassa Vargas a

noroeste, o puiot" está, em alguni pontos, bastante silicificado e falhado, apresentando-se

bastante perturbado, com dobras geradas por cisalhamento'

Na estrada que leva à Vila das Torrinhas - junto ao contato com os sedimentos do Gruþo

Itararé da Bacia do Paraná, uma pequena faixa de afloramentos - sem continuidade 
'lateral -

desta associação, encontra-se est.utuiadu corno bloco imb¡icado entre falhas, identificada pela

intercalação ãe areias e pelitos, recobertos de forma erosiva por paraconglomerados desorga-

nizados aparentemente originados a noroeste.

Relaçôes de Contato

Esta associação interdigita-se com paraconglome¡ados desorganisados, ortoconglome-

rados e arenitos conglomeráticos estn¡turados principalmente como corpos descontínuos com

geometria lenticular, gradando em direção ao topo para camadas contínuas de arenitos finos

ã médios, bem selecio--nados. Encontra-ie Iimitada a sudeste em largos treclos pelo embasa-

mento, aíravés da falha de Açotéia-Pedras Altas-Passo Real, e a noroeste faz contato lateral

com a'J\4olassa Vargas, limitaãa pela falha do Boici (vide mapa de Estruturas, em anexo).

A faixa aflorante dessa unidade, próximo ao contato com a Serra das Encantadas,

encontra-se estrutufada como escama teðtônica limitada a sudoeste e noroeste por depósitos

neo-paleozóicos da Bacia do Paraná e a nordeste e sudeste por arenitos e arenitos conglome-

ráticos da unidade Vargas.

Assoc¡ação de Fac¡es Conglomeráticas

Sob esta denominação foram englobados os depósitos predominantemente conglome-

ráticos, dispostos principalmente ao longo da borda leste da área de estudo, estruturados como

leques, isoiados a.tordåste, e coalescentes a sudoeste. São paraconglomerados e ortoconglo-

-Ë.adãs, associados com arenitos feldspáticos imaturos com estratificações cruzadas acana-
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ladas de porte decimétrico. As composiçÕes litológicas do arcabouço dessas rochas apresen-
tam variaçÕes significativas ao longo de sua faixa de afloramentos, aparentemente vinòuladas
ao estabelecimento de leques não muito desenvolvidos, associados à áreas fontes diversas.
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Fig IILI ' Perfíl colunar de detalhe da associação areno-pelítica da Flysch VaIe ilo Piquiri,
as maryens da estrada que líga a BR-295 à Wa das Toninhas, þonto 240). observar o carárer
granocrescente dn sequência.

Dtstr¡bulçáo e Descr¡çåo

Na folha de Aberto do cerro, altura dos pontos 46 e 47, uma lente de conglomerados
apresenta-se com forte mergulho para noroeste (foto III.2), em contaro de falha com filitos e
xistos do Terreno cerro da Á¡vore. Este afloramento, de geometria e aspecto maciço,

- 6-l-F-dõ-
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praticamente só possui ortoconglomerados a seixos e calhaus, com matriz de areia grossa
preenchendo os interstícios. Os clastos do arcabouço apresentam-se desde angulosos, com
muito baixa esfericidade até esféricos com bom arredondamento (estes últimos predominan-
temente quartzo).

Fotr¡ IIL2 - Wta de wna lente de conglomerados Qtonto 46), junto àfalha de Açotéia-Pe-
draç Altas-Paçso Real, no contato cotn os m.etamofrtos do Teneno Sena dos Pereira (à esquerda
da foto, o observador estava voltado para o sul).
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A composição litológica aproximada do seu arcabou ço ê, de 4OVo de quartzo, 20Vo de
quartzitos,20Vo de xistos, 727o de rochasmiloníticas,5Vo devulcânicas ácidas è inte¡medjá¡ias
finas,3Va de basalto afanítico (fig. III.2).
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Fig. III.2 - Histograma de Frequência do ponto 4ó.

Nas folhas de Aberto do Cerro e Torrinhas, èsta unidade está representada por diversos
corpos com geometria lenticular de conglomerados e arenitos médios, com arenitos grossos
subordinados. Na altura da Estância da Pedreira, na Folha de Torrinhas, um expiessivo
afloramento dessa associação apresenta as seguintes características:

os ortoconglomerados e paraconglomerados com baixa organização são compostos
principalmente de calhaus e seixos, subordinadamente de grânulos, com esfericidade e angu-
losidade variando de altas a baixas.

Apresentam aspecto maciço ou, secundariamente, gradacional normal.

A composição dos conglomerados é constituída de quartzo (70Vo),, granitos milonfticos
(20Vo), xistos (57o) e granitos diversos (5%), (fig. III.3).
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pig: III.3 - Histogramø dc Frequência com a composiçãa média dos valores obtidos para
diversas lentes conglomeráticas ßoladas, aflorantes nas folhas de Aberlo do Cerro e Torrinhas
(46, 47,87,88,88,89, 130, 131).

A SW da folha de Torrinhas e na folha de seival, esta associação forma uma seqüência
lateralmente contlnuâ de conglomerados assocíados a arenitos médios e arenitos grossos
subordinados.

-_ os conglomerados (paraconglomerados principalmente) são compostos por seixos de
calhaus de quartzo e de granitos tipo Dom Feliciano, com xistos, quártzitosi feldspatos e
riolitos subo¡dinados.

A composiçâo do arcabouço varia bastante, localmente. Em alguns trechos observa-se
predominância de granitos tipo Dom Feliciano em relação às demais litologias, inclusive o
quartzo, enquanto em outros pontos amostrados não foi observada a presença desses granitos
(fig.III.a).
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_ Fig- IIL4 - Histograma de Freqüência com ø composição média obtida para a faixa de
afloramentos de lentes conglomerâticas coalescentes, aflorante nas folhas de Torrinhas e Seival
(pontos 171, 172, 219, 243).

o diâmetro máximo (omáx) parece ser maio¡ na porção nordeste desta faixa e nas
proximidades do contato com o embasamento.

_ As estruturas primárias observadas foram: superfícies erosivas, acamamentos maciço e
gradacional normal e imbricamento nos clastos - estes últimos não muito frequentes. Þoi
observada também a diminuição do diâmetro médio (0), concomitante à transição entre
paraconglomerados com granodecrescência e ortoconglomerados, associados a arenito, gros-
sos e médios com estratificaçöes cruzadas acanaladas, para arenitos médr'os, com ou sem
marcas onduladas simétricas.

A organização dos conglomerados, de modo geral, é baixa. os paraconglomerados
apresentam com alguma freqüência acamamento gradacional rítmico, granodeciescente de
seixos a areias grossas, em camadas decimétricas. Os clastos apresentam esfericidade e
angulosidade variando de muito baira a alta.

Relaçóes de Contato

- Esta associação está truncada a sudeste pela falha de Açotéia-Pedras Altas-Passo Real,
fazendo contato com os metamorfitos do Terreno Serra doÀ Pereira, e interdigitando-se a
norte e noroeste com as litologias da associação de facies areno-pelítica. Na folha de Seival, a
seqüência encontra-se recobrindo e erodindo essès depósitos.
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Petrografia do Flysch Vale do Plqulrl

Análise Macroscóplca

A análise macroscópica foi utilizada basicamente na determinação da composição modal
dos clastos do arcabouço nas fraçÕes rudíticas, e na determinação aproximada da composição
de psamítos, durante as etapas de campo.

As análises de composição modal de clastos do arcabouço em conglomerados foram
representadas na forma de histogramas de frequência e os resultados médios obtidos expostos
no mapa de Unidades Genéticas (ver anexo).

Análise Microscóplca

As análises microscópicas foram efetuadas sobre amostras selecionadas de psamitos,
eventualmente matriz arenosa de paraconglomerados e silte.

Os arenitos apresentam mineralogia básica constituída por fragmentos de quartzo,
plagioclásio, microclínio, ortoclásio, muscovita e biotita, e fragmentos líticos como chert,
quartzitos, wlcânicas, xistos, intraclastos (arenitos, conglomerados, pelitos). Calcáreos, além
de minerais pesados (opacos, zircão, granada, turmalina, apatita, epídoto e hornblenda)
completam o quadro (vide tabelas de descrição de lâminas, nos anexos).

Observou-se em algumas amostras estratificação plano-paralela realçada pelo alinha-
mento de grãos de quartzo (foto III.3), embora a estrutura observada seja, no geral, maçiça.

/rÀ
Foto III.3 - Fotomicrografia (luz natural) enþcando o ananjo dos grãos de arenitos finos.
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-. A seleção granulométrica varia de pobre a moderada, alta nos termos de granulometria
fina. Os grãos são majoritariamente angulosos a sub-angulosos. Os contatos iñtergranulares
são côncavo-convexos e planares evidenciando a considerável compactação, ac=arretando
como consequência porosidade baixa a muito baixa.

, Os grãos de quartzo aparecem nas variedades mono e policristalinas. A primeira varie-
dade é a mais abundante (cerca de 40% na composição das amostras estudadas), numa
proporção média superior a 2:7 em relação aos grãos policristalinos. De maneira geral são
fragmentos angulosos a sub-angulosos, de baixa esfericidade e apresentando extinção ondu-
lante a fortemente ondulante. o quartzo policristalino ocorre em menor proporção (aproxi-
madamente 757o), como grãos semi-compostos, compostos comuns e defórmãdoã (shéared-
quartz").

- o.predomínio do tipo monocristalino, mesmo considerando a forma sub-angulosa
predominante, sugere retrabalhamento e tranporte.

- Esses arenitos possuem quantidades apreciáveis de feldspato, sendo o plagioclásio o mais
frequente. ocorrem como gráos frescos e alterados, tendo composiçao maii sóãica (albita/oli-
goclásio). São sub-arredondados na sua maioria, em alguns casos com dissolução nas bordas.
A alteração mais frequente é a sericitização/saussuritização, verificando-se também cauliniti-
zação. Os feldspatos alcalinos sâo principalmente o microclínio e, subordinadamente, ortoclá-
sio.

As micas ocorrem em quantidades menores. A muscovita chega a afingir até l5vo
(amostras 173 e 213), praticamenre sem indfcios de alteração, enquañto a bioita (quando
presente) aparece comumente alterada para óxidos de Fe e clorita. As placas dè mica
aparecem "dobradas" e deformadas entre os grâos de quartzo evidenciando a iorte compacta-
çâo sofrida por essas rochas.

os fragmentos líticos estão sempre presentes nesta unidade, nunca ultrapass ando 1,0vo
na compoosição das amostras analisadas. constituem-se de fragmentos de quartzito, chert,
wlcânicas, arenitos, conglomerados e calcáreos. os fragmentos de rochas wlcânicas sao,
muito provavelmente, de andesitos, embora a alteração dã matriz destes fragmentos prejudi-
que uma determinação segura. Podem alcançar afê BVo em algumas amostraì.

As características acima apontadas, como má seleção, baixo arredondamento e frequên-
cia de minerais instávejs permitem definir estas rochas como textural e mineralogicamente
sub-maturas, e as classifica¡ como arcóseos, arenitos líticos e litoarenitos feldspáticoi, segundo
a classificação proposta por FOLK (1968, 1974; fig III.5). Dada a abundância de feldslpatos,
todas as amostras analisadas calram no campo de rochas ricas nesse mineral, variando de modo
mais acentuado as quantidades relativas de fragmentos lfticos e quartzo. Vale ressaltar que,
embora alguns autores incluam micas como fragmentos rochosos (ÞETTIJoHN, porrER &
sIEvER, 1972; PETTUOHN, 1975), a classificação dessas lirologias não sofrem modificações
substanciais quanto aos termos litológicos.

A plotagem dos dados obtidos da descrição de lâminas nos diagramas ternários apresen-
tados por D_IcIqNSoN (1988), indicam que Arcos Magmáticos, orógenos Recicjados e
porções do Embasamento Soerguido serviram como áreas fontes para os depósitos do Flysch
vale do Piquiri (fig. III.6). A distribuição dos pontos apresenta boa superposição com os
resultados obtidos por VALTONI & ZUFFA (1984, apud DICKINSON, 198-8), pãra turbidi-
tos sin-orogênicos dos Apeninos, gerados durante o cretáceo superior e Terciârìo.
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Fig. IILS - Diøgramas de FOLK com a dßtribuiçãa das amostras analisadas para a
Associação de facies areno-pelíticas.

Os. resultados obtidos apontam para um contexto de á¡eas fontes diversas justapostas
numa regiâo relativamente pequena. Este quadro está em consonância com ô conte*to
geológico imaginado, no qual as áreas fontes do Flysch vale do piquiri foram, ao menos
parcialmente, os batólitos Pelotas e Encruzilhada do sul (Arcos Magmáticos), litologias dos
Terrenos Serra dos Pereira, cerro da.Á,rvore e serra das Èncantadai ("Fold-ihrust belts" ou
Orógenos Reciclados e porções do Embasamento Soerguido).

Fi FRGT+ FRGN
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. _ Fiq IIL6 - Diagramas de DICKINSON, relacionando os dados obtidos para o Flysch vale
do Piquiri às prcvóveis áreas fontes. Qm = quartzo monocristalino; ep : quartzo polícristalino;
Qt=quartzototal (Qp + Qm); F =feldspatos; L =fragmentos llticos; Lv - fragmentos líticos d¿
rochas vulcânicas; Ls:fragmentos líticos de rochas sedímentares; ¡¡ =fiagñentos líticos (in-
cluindo chert); B = embasamento soeryuido; c =cráton estfuel; p =-árãa fonte plutônica;
V = área fonte vulcônica

Contexto Depos¡c¡onal do Flysch Vale do piqutri

As litologias aqui englobadas na unidade Vale do piquiri foram, desde os estudos
pioneiros, compreendidas como produto de deposição em meio subaquoso (TESSARI &
GTFFONT,1970).

_ o contexto deposicional deduzido é composto por sistemas de leques subaquosos,
variando. de águas profundas até_rasas, passando pará ambientes costeiros, num processo
progressivamente mais enérgico de colmatação de um grande corpo aquoso, provavelmente
um mar epicontinental, que ocupou a Antefossa A¡roio dos Nobrés.

Durante as fases iniciais da Orogenia Serra do Herval, instalou-se um mar epicontinental
sobre embasamento ensiálico. Este mar provavelmente estendia-se para leste - cobrindo a
área atualmente ocupada pelos Batólitos Pelotas e Encruzilhada do Sul.

Inicialmente sob condiçoes tectônicas menos ativas, depósitos gerados por fluxos de
densidade deposltg-ap 

-seq1ências 
predominantemente areno-pelíticaslformanäo seqüências

incompletas de BOUMA (Tae, Tce, Tde, Tbde). Esses depóiitos poáe- ser inrerprerados
como produtos sedimentares gerados em porçoes distais de leques sìbaquosos, ou em condi-
ções de relevo suave. Trabalhos realizados sobre esses litotipoJno Vale do Piquiri (FRAGO-
so CESAR, 1983) e ourras tocaudades do Escudo Sul-Rio Grandense (LAVIñA ei al., 1985)
identificaram tais depósitos como turbiditos, gerados em águas relàtivamente profundas
(abaixo do nlvel de ação de ondas).
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com o desenvolvimento da orogenia serra do Herval, o embasamento desse corpo
aquoso foi transectado por grandes falhamentos de direçâo NE. Desse modo, as condiçoìs
deposicionais foram profundamente alteradas, fazendo com que depósitos cada vez mais
grossos fossem gerados, a partir da instalação de diversos leques associaãos ao desenvolvimen-
to de relêvo no fundo marimho. Nessa etapa, os dados de páleocorrentes coletadosjá indicam
um aparente controle, estabelecido pelos movimentos transcorrentes dos blocos do embasa-
mento.

o ambiente deposicional passa a ser gradativamente de águas mais rasas, até atingir
condiçoes de ambiente transicional, com a geração de leques deltáicos e costeiros. Os produiãs
sedimentares dessa etapa são constituídos por sequências completas de BOUMA iniiialmen-
te, passando para depósitos de fluxo de densidade com eventual exposição subaérea (inundi-
tos), recobertos por pacotes de arenitos com características litorânèas.

o desenvolvimento dos grandes falhamentos é acompanhado pela colocação ("empla-
cement") dos corpos graníticos da Sufte Dom Feliciano e litologias associadas. Esr-, far" -u.cu
a inversão da Antefossa A¡¡oio dos Nobres, com seu depocentro sendo soerguido e em seu
lugar instalando-se uma cadeia de montanhas.

O soerguimento dessa cadeia de montanhas marca a passagem das fases sin-orogênicas
para as fases tardi-orogênicas da orogenia Serra do Herval, com o encerramento da deposiçao
da unidade Flysch Vale do Piquiri através da mudança radical nas condiçÕes e u-bi"tti"s
deposicionais, passando de um contexto de leques subaquosos para ambientes litorâneos e
francamente continentais. Inicia-se então a deposição das litologias tardi-tectônicas, perten-
centes à unidade Molassa Vargas, com a geração de sistemas fluviais de rios entrelaçados.e
leques aluviais associados, instalados em estreitas e alongadas bacias limitadas poi f"lhus
transcorrentes de deslocamento predominantemente sinistral,
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MOLASSA VARGAS

lntroduçåo

sob esta denominação estão reunidas na unidade superior da Formação A¡roio dos
Nobres as litologias arenosas e conglomeráticas encontradas no Vale do A¡roio Boici, Vale
do Piquiri e em outros pontos do Escudo Sul-Rio Grandense pertencentes ao Cinturão Dom
Feliciano, sempre recobrindo as litologias do Flysch Vale do Piquiri.

Essa unidade de conglomerados, arenitos conglomeráticos e arenitos que constitui a
principal faixa de afloramenlos eopaleozóicos na Bacia do Arroio Boici, foi reconïecida por
TESSARI & GIFFONI (1970) como integrante do membro Vargas da formação A¡roio ãos
Nobres. Por suas ca¡acterlsticas deposicionais e relações estratigráficas com a unidade subja-
cente de ritmitos - reconhecida por aqueles autores como pertencentes ao membro Manguei-
rão da formação A¡roio dos Nobres - foi interpretada como uma unidade molássica.

Molassa é um nome estratigráfico formal do domlnio Norte-Alpino, aplicado na catego-
ria de Grupo e que pode ser r1til, segundo VAN HourEN (19s1), se aplicado informalmente
a_sequências tardiorogênicas de antefossa. Este conceito refere-se essencialmente a sequên-
cias marinhas de plataforma rasa e continentais, num contexto regressivo, afetado por movi-
mentos terminais nâ estruturação de um orógeno.

As fases tardias da Orogenia Serra do Herval são caracterizadas por acentuada elevação
regional no nlvel de base, þai passu' às etapas finais de colocação dos grandes corpos
graníticos da Suíte Dom Feliciano e ao desenvolvimento dos grandes falhamentos transcor-
rentes de direção NE e NNE. A deposição das molassas marca esse soerguimento, através da
geração de sedimentos inicialmente de ambiente litorâneo, passando para ambiente conti-
nental, acumulados em bacias estreitas, limitadas por falhas com rejeito oblfquo. É a partir do
momento em que estas bacias se configuram que fica estabelecido o carâfer tardlorogênico
dessa unidade

No Vale do A¡roio Boici, a Molassa Vargas foi tentativamente dividida em quatro
associações de facies, procurando caracterizat os ambientes e sistemas deposicionais mais
importantes que atuaram nas diversas etapas de evoluçâo da bacia.

Associaçóes de Facles da Molassa Vargas

A Molassa Vargas na Bacia do Boici é composta por 4 diferentes associações de facies,
compreendidas como um agrupamento de facies cogenéticas e coetâneas, individualizadas
pelas proporções entre arenitos e conglomerados, dados de â¡ea fonte e paleocorrentes
estruturas primárias, pela geometria dos corpos e composição mineralógica, da seguinte
forma:

o l-associação de facies de arenitos;

r 2-associação de facies de arenitos conglomeráticos;

o 3-associação de facies de conglomerados lenticulares e

o 4-associação de facies de conglomerados e arenitos tabulares.



Essas associações estão distribufdas preferencialmente segundo faixas de afloramentos
de direção NE/SW, paralelas à direção geral das estruturas que desenlam a bacia, muitas vezes
estruturadas como blocos delimitados por falhas. Tais associações foram utilizadas como
unidades de mapeamento na confecção do mapa geológico.

As relações estratigráficas são complexas, com recorrências e interdigitações das diver-
sas facies que compõem as associações, provavelmente reflexo de variaçöes abruptas das
condições locais de sedimentação, afetadas pelo tectonismo atuante.

As principais caracterfsticas distintivas de cada associação de litofacÍes, em termos de
distribuição, conteúdo litológico, estruturas primárias, relações de contato e petrografia são
apresentadas a seguir:

Associaçáo de Facies de Arenitos

Esta litofacie ê caracterizada pela predominância de psamitos em sua composição
textural, e é encontrada em duas faixas de afloramentos de direção NE/SW, separadas por
arenitos conglomeráticos e arenitos e conglomerados tabulares que ocupam a porção central
da bacia.

Foram reconhecidos dois subgrupos desta associação na Bacia do Boici: A - um subgrupo
composto por arenitos arcoseanos de granulometria principalmente média, com estratifica-
ções cruzadas de porte decimétrico a métrico, predominantemente acanaladas, contendo
seixos esparsos e pequenas lentes de conglomerados com grânulos, seixos e, subordinadamen-
te, calhaus e; B -um subgrupo composto por arenitos finos, com estratificações cruzadas de
porte métrico e raros seixos esparsos. o primeiro subgrupo é o mais abundante, correspon-
dendo a mais de 75Vo da associação; o segundo ocorre como lentes, intercaladas nesta unidade.

SubgrupoA - A composiçáo predominante dos arenitos é arcoseana, composta por areias
médias a grossas, com grânulos e seixos esparsos, de seleção textural pobre, subarredondados.
A textura é "grain-supported", com ausência de matriz.

Os arenitos apresentam coloração variada (avermelhados, rosados, amarelados e esbran-
quiçados) e são compostos por quartzo, feldspato,muscovita e pequenos fragmentos de rocha,
com grâos angulosos a sub-angulosos de baixa esfericidade, sendo textural e mineralolicamen-
te sub-maturos.

As estruturas primárias encontradas são principalmente estratificações plano-paralelas,
cruzadas acanaladas de porte decimétrico até métrico e cmzadas tabulares, não raro demar-
cadas pela presença de grânulos nos "foresets". Foram também observadas marcas onduladas
simétricas e estn¡turas sigmoidais (fotos III.4 e III.5), superfícies onduladas e estruturas de
escape de fluidos ("flames").

Os seixos, raros, encontrados dispersos nos arenitos, são predominantemente constituí-
dos de quartzo e quartzitos, feldspatos róseos e milonitos, subarredondados a angulosos e de
esfericidade baixa a média. seixos de outras litologias, como granitóides apiesentam-se
normalmente elipsoidais ou com esfericidade mais alta. læntes de ortoconglomerados com
seixos e calhaus sâo de espessura centi-decimétrica e larguras não superiores a quatro metros.
Nestas lentes é comum observar-se imbricações nos clastos do arcabouço e superfícjes erosivas
na base. Pequenas "línguas" de paraconglomerados desorganizados, com matriz arenosa,
foram eventualmente observadas (foto III.ó).
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Foto IIL4 - Marcas onù¿lqdas sirnétricas em arenítos arcoseanos (ponto 138). Estruturas
geradas emporções distaís de sígmóídes deltáícas (verfoto IX.2).

Foto III.5- Estruturas sígmoídais arnalgamadas geradas em dcltas (ponto 138a).
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Foto III.6 - Paraconglomerado de matriz arenoso erodindo arenitos (ponto 137).

Subgrupo B - As areias discriminadas neste subgrupo são também de composição
arcoseana, porém de granulometria fina e com boa seleção, observando-se eventualmente
possível bimodalidade dos grãos. Estes, por sua vez, apresentam-se subarredondados a afie-
dondados. A fração areia corresponde a mais degg%odesta facie, com seixos ou grânulos muito
raramente observados.

As características acima descritas indicam origem eólica para estes arenitos, possivel-
mente constituindo-se de dunas eólicas geradas num contexto de praias e em porçoès distais
de sistemas fluviais de rios entrelaçados (fig,Ill.7), aparecendo associaclas a depósitos gerados
nesses ambientes, reunidos no subgrupo'a'.
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Fig 1il.7 - Perfil esquemático de detalhe em sequência de arenitos fluviaß distak (ponto 79).

D¡scussão da Petrograf¡a

O arcabouço dos arenitos compoe-se de quartzo mono e policristalinos, K-feldspatos,
plagioclásio, micas (muscovita e biotita), fragmentos líticos (chert, quartzitos, fragmentos de
rochas wlcânicas, arenitos finos, pelitos e granitos), minerais pesados (turmalina, zircão,
apatita e opacos).

A granulometria predominante é média, com variações de fina até grossa (cerca de
0,15mm a 0,9mm), e localmente de muito grossa até grânulo (aproximadamente 3,0mm), de
aco¡do com a escala de WENTHWORTH (1922). Assim, a seleção predominante é de
moderada a muito pobre.

Os grãos são encont¡ados desde angulosos até arredondados, predominando os sub-ar-
redondados, com esfericidade média (segundo classificação de POWERS, 1953). Os litotipos
possuem pouquíssimos espaços intergranulares. Os contatos intergranulares mais frequentes
são dos tipos cõncavo-convexo e planar, evidenciando a alta compactação sofrida.
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Em relação à maturidade textural, não foram encontradas 'wackes' (segundo a classifi-
cação de PETTIJOHN, 1972),já que as porcentagens de matriz fina (silte ou argila) não
ultrapassaram os 3Vo em nenhuma amostra, podendo esses arenitos ser considerados puros.
E comum observar-se cimento ferruginoso (limonita) e carbonático (este rlltimo encontrado
com mais abundância junto às principais falhas que afetam esses sedimentos), em proporções
nunca superiores aíVo.

O quartzo (aproximadamente 45Vo) é o principal componente destes arenitos ricos em
feldspatos. Ocorre tanto na variedade monocristalina quanto na policristalina, sendo esta
última mais abundante. O quartzo monocristalino (ou simples) é do tipo plutõnico (PETTI-
JOHN, POTTER & SIEVER,1972) e se apresentam sub-angulosos a sub-arredondados com
extinção ondulante sugestiva de deformação ("strain"). Entretanto, é o quartzo policristalino
o mais importante devido às implicaçÕes quanto a ârea fonte, proveniência, transporte,
retrabalhamento e deformação.

A variedade policristalina ocorre em proporçoes médias de 2:'/-, em relação ao tipo
monocristalino. Dentre os grãos policristalinos, destacam-se os semi-compostos, compostos
comuns e compostosdeformados ("sheared-quartz").Os semi-compostosfornecem indicações
de origem a partir de veios hidrotermais (quartzo leitoso) e, também, de fontes plutônicas e
metamórficas. Os grãos de quartzo denominados compostos comuns (FAMBRINI, 1992, foto
III.7) constituem-se de um mosaico de vários cristais que, dependendo do caráter dos limites
internos entre os cristais, fornecem boas indicações acerca da proveniência. O grão da foto
III.7 sugere derivação metamórfica de alto grau (notar contato suturado entre os cristais). O
tipo composto deformado é relativamente abundante nas rochas desta unidade (entre 8 e 10Vo)
e indica, com segurança, fonte que sofreu alto grau de deformação e metamorfismo (foto III.S).
Caracteriza-se por diferentes orientações óticas de cristais individuais, acentuadamente alon-
gados, denotando conspícua orientação interna dos grãos, e também por limites intercristais
suturados (serrilhados), irregulares em sua maioria (ADAMS, MACKENZIE & GUIL
FORD, 1974). Os cristais individuais dos grãos podem apresentar extinçao ondulante a
fortemente ondulante.

Foto III.7- Grão de quanzo do ttpo composto cornum (FAMBNNI 1992).
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Foto III.8 - Grao de quartzo d.o tipo composto deþrmado.

Os feldspatos estão representados por microclínio (mais abundante), plagioclásio e
ortoclásio. Os maiores fragmentos são de microclínio. De modo geral os feldspatos mostram-
se frescos, mas podem ocorrer sericitizados.

Associação de Facies de Arenitos Conglomeráticos

Esta associaçao de facies distribui-se numa faixa de afloramentos de direção NE, numa
posição intermediária entre os arenitos da associação'a',com os quais tem contato gradacio-
nal, e os conglomerados lenticulares da associação 'c' - que os recobrem e com os quais se
interdigitam, refletindo o aumento nas condiçoes de energia de transporte e deposição
promovido pela geração de relêvo em função do soerguimento do Alto das Encantadas.

Ocorre na região central da bacia ocupando uma porção deprimida, associada a conglo-
merados (paraconglomerados principalmente) lenticulares. Esta associação é interpretãda
como produto de porçÕes medianas de leques deltáicos e aluviais. Neste caso, os dados de
paleocorrentes indicam sentido de transporte variando de NW até ENE, possivelmente
refletindo a interação de mais de um sistema de leques, originados provavelmente em ambas
as bordas da bacia recém-formada, ainda em condiçoes parcialmente subaquosas.

São compostos por arenitos feldspaticos de granulometria média até grossa, mal sele-
cionados, contendo com frequência pequenas lentes de ortoconglomeradós e abundantes
seixos esparsos, principalmente de milonitos e quartzo de veio. São encontrados também, com
alguma frequência, depósitos de paraconglomerados gerados por fluxos de detritos ("debris
flow").



As estruturas primárias mais frequentes são estratificações cruzadas acanaladas decimé-
tricas a métricas, muitas vezes com os estratos demarcados por grânulos e pequenos seixos
(foto III.9) e estratificações gradacionais normais de seixos e grânulos aÍ.ê, arcia média. Com
menor frequência são observadas estratificaçôes tabulares e plano-paralelas. As lentes de
ortoconglomerados, com grânulos, seixos e calhaus, apresentam base erosiva e imbricação dos
clastos (figuras IILS e III.9).

Foto III.9 - Arenitos tluviais conglomeráticos, com estratos cruzados demarcados por
grânulos e pequenos seixos (ponto 197).
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Fig III.8 - Petfil colunar de detalhe da associalão de a¡enitos conglomeráticos no ponto I 5.
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Fig. III.9 - Pe(íl colunar de detalhe dn associação de arenitos conglomeróticos no ponto
147.

A análise de proveniência dos clastos das lentes de conglomerados, e dos seixos esparsos
pela unidade, indicam composiçóes médias com (40Vo) de quartzo, (207o) de granito tipo Dom
Feliciano, (15Vo) de milonitos, (7 %) de intraclastos,(67o) de wlcânicas ácidas (riolitos) e
intermediárias, (5%) de calcâríos,(4Vo) de calciosilicáticas e (3Vo) de xistos, com variações
laterais importantes (figura III.10).
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Fig. III.10 - Histogrøma de Frequência com as composições médias da fraçao grossa da
associação dz arenítos conglomerâticos.

Discussäo da Petrograf¡a

O arcabouço dos arenitos compõe-se de quartzo (poli e monocristalino), K-feldspatos,
plagioclásio, micas (muscovita e biotita), fragmentos líticos (entre estes milonitos, chert,
quartzito, turmalinitos, wlcânicas ácidas e intermediárias principalmente, com subordinações
básicas, xistos, calcários e calcio-silicáticas, arenitos finos a grossos, pelitos e granitos diversos
e minerais pesados (turmalina, zircão, apatita e opacos).

Agranulometria varia de fina a grossa (de 0,1mm â 0,8mm) e de muito grossa até grânulos
(aproximadamente 3,0mm). A seleção é de muito pobre a moderada e os grãos são angulosos
até arredondados, predominando os sub-arredondados, de esfericidade variando de baixa a
alta. A compactação é alta, com poucos espaços intergranulares, predominando os contatos
intergranulares dos tipos côncavo-convexo e planar.

A matriz fina (silte ou argila) ocorre em pequenas quantidades ou ausente, praticamente
todos os fragmentos constituindo o arcabouço das rochas. O cimento é carbonático e ferrugi-
noso (limonita), em proporçoes inferiores a 57a.

O quartzo (aproximadamente 50Vo dos grãtos) é o principal componente destes arenitos.
Ocorre nas variedades poli e mono-cristalinas. Apresentam-se sub-angulosos a sub-ar¡edon-
dados, com extinçâo ondulante sugestiva de deformação ("strain").

Os feldspatos são principalmente microclínio (mais abundante), ortoclásio e plagioclá-
sio. Em geral mostram-se frescos, mas podem ocorrer também sericitizados.

Os fragmentos líticos ocorrem nas mais variadas formas, variando de arredondados com
alta esfericidade (quartzo e calcários principalmente) a fortemente angulosos com muito baixa
esfericidade (milonitos, quartzitos e xistos, por exemplo).
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Assoclaçåo de Facles de Conglomerados Lent¡culares

Esta associaçâo é encontrada principalmente ao longo da borda noroeste da bacia, no
limite com a serra das Encantadas, embora não seja restrita a esta região. ocorrem como
corpos Iateralmente descontínuos de conglomerados (paraconglomeradbs desorganizados, e
ortoconglomerados), associados com arenitos feldspáticos mal selecionados, conglomeráticos.
A composição mineralógica dos clastos do arcabouço nesses corpos varia locãlmente (ver
mapa geológico), indicando diversidade local de área fonte e curro transporte.

Os paraconglomerados desorganizados têm seu arcabouço constituido de clastos que
variam de grânulos até matacões em alguns afloramentos (foto III.t0), com arredondamento
e esfericidade variando de alto a muito baixos, normalmente em função da litologia do clasto.
Desta forma, foi observado que rochas sedimentares, xislos, quarrziros e milonitos tendem a
apresentar-se com arredondamento e/ou esfericidade mais baixos, enquanto rochas granitói-
des e riolitos apresentam esfericidade e arredondamento mais altos, Oquartzo foi observado
tanto com arredondamento alto, em clastos elipsóides, como angulosos e de baixa esfericidade.
A_matriz destes corpos é arenosa e mal selecionada, variando de fina a grossa, em grãos
subangulosos. Esses corpos tlpicamente apresentam aspecto maciço, com ausência de estru-
turas primárias.

Foto III I0 - Paraconglomerados desotganizados com matiz arenosa mal selecíonada
þonto 106). Observar a vaiedade de formas e tama.nhos dc clastos constituintes do arcabouço
(a cotnposiçào ntodal destes clastos é dada pelo histograma da figura IILI I ).
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Fig. III.11 - Hßtograma de Frequência com a composþão do arcabouço de paraconglome-
rados desorganiza.dos do ponto 106.

Os ortoconglomerados ocorrem subordinadamente, com estratificação gradacional nor-
mal de calhaus até grânulos, imbricaçoes entre os clastos e estratificaçôes cruzadas tabulares
de porte decimétrico com "foresets" demarcados pela variação granulométrica.

Os arenitos feldspáticos são de granulometria grossa até fina, conglomeráticos. Os grãos
de areia são subangulosos a subarredondados. As estruturas primárias mais frequentes são
estratificações cruzadas acanaladas e tåbulares de porte centi-decimétrico.

A composiçào modal dos clastos do arcabouço varia localmente, refletindo mais uma vez
pouco transporte e áreas fontes bastante localizadas.

Relaçóes de Contato

Essa associação ocupa uma posição estratigráfica de topo, num contexto deposicional
progressivamente mais energético, relacionado ao soerguimento do Alto das Encantadas, na
borda noroeste da Bacia do Boici, só então definida.

Seu contato com as lìtologias que compoem a Serra das Encantadas a noroeste é definido
pela falha de Torrinhas, embora nos pontos 100 e 101, observe-se o que pode ser um "on lap"
destes conglomerados sobre escamas de calcários.

Seu contato com as unidades subjacentes de arenitos conglomeráticos é erosivo.
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Dlscussáo da Petrografla

O arcabouço destas litologias, sobretudo dos conglomerados, constitui-se de grãos de
quartzo mono e policristalinos, microclfnio, plagioclásio, ortoclásio, fragmentos llticos (chert,
xistos, quartzitos, vulcânicas, intraclastos, granitos, milonitos), biotita, muscovita, opacos e
minerais pesados.

A seleção granulométrica é muito pobre, com grãos variando de 0,1 mm a 5,0 mm. As
rochas são constitufdas por fragmentos angulosos a subangulosos de esfericidade média, em
contato intergranular essencialmente dos tipos planar e côncavo-convexo, cimentados por
carbonatos e óxidos de fer¡o.

Os fragmentos de quartzo do tipo policristalino predominam nesta associaçâo. Apare-
cem como grãos semi-compostos, compostos comuns e compostos deformados. O amplo
predomínio dos policristalinos deformados (25Vo da rocha) sugerem fonte de alto grau de
deformação e metamorfismo.

Os grãos monocristalinos de quartzo são angulosos e subangulosos até subarredondados,
com esfericidade média a baixa, e exibem extinção ondulante a fortemente ondulante, indica-
tiva de deformação. O tipo principal é o plutõnico de KRYNINE (1940, apud PETTUOHN
et al, 1972; SUGUIO, 1980), de hábito xenomórfico, com abundante presença de vacúolos,
micrólitos e inclusões de muscovita e sericita.

Gráos de microclínio aparecem com frequência (de 20 a 25Va do total de grãos),
geralmente mostrando-se frescos ou pouco alterados, de diâmetros variando entre 1,0-2,5 mm
(maiores que o plagioclásio), arredondados a subarredondados.

O plagioclásio ocorre tanto na forma de detritos alterados como frescos. A alteração
mais comum é a sericitização, cuja evolução chega a mascarar as maclas da geminação
polissintética característica (Foto IIL 11). A composição dos fragmentos tende aos termos mais
sódicos (albita-oligoclásio-andesina), caracterizando proveniência de terrenos granito-gnáis-
sicos e deposição rápida que dificultou uma ação eficaz dos agentes intempéricos. Apresentam
bom arredondamento e dimensÕes reduzidas se comparados com os grãos de mjcroclínio.
Eibem evidências de deformação rúptil ("brittle-grains") como observado na Foto III.12.
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Foto III.11 - Fotomicrografia de grao de plagioclásio fortemente sericitizado, mascaranda
polßsintética 146

Foto IILL2 - Fotomicrogrøfia de grao de plagioclásio apresentando deformaçøo niptil e.

sericitização associada þonto I2).

Ortoclásio ocorre em menor quantidade (entre 2 e 3Vo), com diâmetros entre 0,4-0,8
mm e a¡redondados.

A freqùência de fragmentos líticos é expressiva nas litologias desta unidade (aproxima-
damente 107¿ em volume). Compõem-se de fragmentos de rochas wlcânicas ácidas, sobretu-
do de riolitos, onde se destacam fenocristais de quartzo (foto IIL13) e de microclínio em meio
a mafriz fina e muito fina, já alterada, composta por feldspato alcalino + quartzo; xistos,
granitóides da Sufte [æucogranitos Cordilhei¡a (definidos pela proporçào de muscovita) além
de quartzitos e chert, que são sempre frequentes.

t

61



Foto III.13 - Fotomicrografia de quartzo vulcânico em fragmento de riolito (lâmina do
ponto 104).

Associação de Facies de Arenitos e Cong¡omerados Tabulares

Esta unidade aflora numa faixa de afloramentos de direção NE-SW, na porçåo centro-
norte da região mapeada, como blocos isolados na porção central da bacia, e numa estreita
faixa tectonicamente imbricada junto à falha do Boici (ver mapa geológico). câracteriza-se
pela alta proporção de conglomerados em relação aos arenitos e pela geometria dada pela
tabularidade e ritmicidade de suas camadas.

Na região que ocupa a porçâo SW da fotha de Torrinhas e SE da folha de Seival e, numa
estreita faixa ao longo da falha do Boici, essa associação é composta por ortoconglomerados
com seixos e calhaus e arenitos conglomeráticos. Os paraconglomerados são subordinados,
dispostos em camadas centimétricas até decimétricas, intercalados com camadas de arenitos
feldspáticos imaturos, médios a grossos. A seqtiência como um todo é bastante homogênea
nesta região, com as seguintes características:

As estruturas primárias encontradas são superfícies erosivas na base das camadas de
conglomerados, acompanhadas frequentemente por estruturas de escavação e preenchimen-
to, em alguns pontos com preenchimento de pequenos canais de profundidade decimétrica e
largura métrica e imbricação dos clastos. São comuns estratificações cruzadas de pequeno a
médio porte, acanaladas, tabulares e tangenciais, além de acamamento maciço e gradacional
normal..Em alguns pontos os conglomerados apresentam-se como pafaconglomerados de
matacÕes até grânulos, em matriz arenosa grossa feldspática, imatura, dispostos em camadas
métricas.

Nessas porções, que aparentemente ocupam a parte basal da sequência, os clastos
apresentam orientaçâo ou imbricamento pouco desenvolvidos. Os arenitos são imaturos, mal
selecionados, dispostos em camadas decimétricas, e com estratificações acanaìadas, tabulares
de pequeno a médio porte (até decimétricas).
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As análises de proveniência dos clastos indicam para esta região composições médias
com (43,5Vo) de quartzo, (30Vo) de granito tipo Dom Feliciano, (8,5Vo) de graniros miloniti-
zados diversos , (8,57o) de feldspato rosa, (7Vo) de riolitos, (L,5Va) de siltitos, (0,52o) de
calcários e (0,5Vo) de arenitos como constituintes do arcabouço (fig. III.12).
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Fig' IIL 12 - Histograma de Frequência com as composþöes médías obtidas para a associa-
ção de conglomerados e arenitos tabulares na folha ile Seival e SW dn folha de Toninhas,

Discussåo da Petrograf¡a

O arcabouço dos arenitos e a matriz dos ortoconglomerados tabulares e paraconglome-
rados apresentam composições mineralógicas e constituição textural similares, formados por
detritos de quartzo mono e policristalino, feldspato alcalino, plagioclásio, muscovita, fragmen-
tos líticos (quartzitos, milonitos, vulcânicas básicas e ácidas, xistos, chert, granitóides e
intraclastos), biotita, opacos e pesados (zircão e turmalina).

O principal fragmento constituinte desta associação é o quartzo (aproximadame nte 50%o
do arcabouço). O tipo policristalino predomina em relação à variedade monocristalina numa
proporçâo de cerca de 1,5 vezes. o quartzo policristalino pode atingir até 4,0 mm de diâmetro,
¡econhecendo-se os tipos semi-composto, composto comum e compostos deformados. o tipo
monocristalino aparece subarredondado a subanguloso, com extinção ora simultânea, ora
ondulante. O hábito típico é o xenomórfico, comumente exibindo vacuolos e micrólitos
(variedade plutónica de KRYNINE, 1940).

o feldspato alcalino, predominante é o microclfnjo, com ortoclásio subordinado. o
primeiro ocorre em quantidades entre20 e22Vo. Seu tamanho é de 1,5, até, Z,Smm, sendo em
geral maiores do que os grãos de plagioclásio. Predomina geminaçáo indicativa de triclinici-
dade intermediária, com intercrescimentos pertíticos. Mostram-se parcialmente arredonda-
dos, preservando ainda a forma e o hábito originais, euédricos e prismáticos. Apresentam-se
frescos a variavelmente alterados, com sericitização em diversos graus. São frequentes inclu-
sões de quartzo, muscovita, biotita e plagioclásio.



O plagioclásio ocorre como grãos frescos e alterados, com dimensões variando entre 0,5
até 1,0mm, em proporçöes sempre inferiores a 70Vo. Os plagioclásios frescos são euédricos e
subédricos, com composição sódica (oligoclásio). Mostram evidências de deformação rúptil
("brittle grains"), deslocando as maclas da geminação da albita, sendo inclusive, uma das causas
da alteração destes feldspatos. Os grãos alterados apresentam-se saussuritizados (calcita +
epldoto + muscovita + sericita) e sericitizados. Alguns fragmentos encontram-se num estágio
tal de sericitização que se torna diffcil sua identificação.

Os fragmentos llticos são subarredondados a subangulosos, com esfericidade baixa e
granulometricamente mal selecionados (com diâmetro de 0,2 até 4,0 mm).

Os contatos intergranulares são essencialmente do tipo planar e côncavo-convexo, A
cimentação é principalmente ferruginosa, muito provavelmente limonita, subordinadamente
carbonática e silicosa.

Relaçöes de Contato

Esta associação faz contato por falha com os depósitos areno-pelíticos do Flysch Vale
do Piquiri, a sudeste, interdigita-se e é recoberta por arenitos litorâneos da associação de facies
'a', a noroeste, num aparente processo de avanço e recuo de sistemas costeiro e fluvial de rios
entrelaçados, cujas cabeceiras estavam localizadas a leste.

n-n-þ(

Na folha de Aberto do Cerro os pacotes de conglomerados tabulares e arenitos feldspá-
ticos apresentam grande homogeneidade lateral e vertical, constituindo-se de uma seqüência
com, no mínirno, quinhentos metros de espessura. São formados por camadas com espessura
decimétrica de ortoconglomerados e paraconglomerados, com calhaus a seixos, mas com
matacões e/ou grânulos subordinados.

Intercalam-se com camadas decimétricas de arenitos feldspáticos grossos a médios,
imaturos e angulosos. Nesta região, a unidade é caracterizada pelas seguintes feições:

As estruturas primárias dos conglomerados são representadas por superffcies erosivas,
estruturas de escavação e preenchimento, imbricação dos clastos, estratificações cruzadas
acanaladas decimétricas, acamamento maciço e gradacional normal de conglomerados até
arenitos.

Os arenitos arcoseanos intercalados nos conglomerados são mal selecionados, com
estratificação plano-paralela e cruzadas do tipo tabular e acanalada de dimensões decimétri-
cas, os foresets podendo ser demarcados por variação composicional, notadamente por
grânulos e seixos.

Intercalam-se na seqüência lentes de a¡eias finas com estratos cruzados tabulares e, com
menor freqüência, acanalados, de dimensões métricas (foto III.14).
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Foto III.14 - I'ente dz arenitos finos puros com estratos cruzados tabulares métricos
truncadas no seu topo por estralos plano-paralelos. Note-se que essas litologias estãD cor-tadas
por pequenas falhas de direçãa Nó08, com abatimento do bloco norte Qtonto 31, folha de Aberto
do Ceno)' Obseruar que camadas dc conglomeradas e arenitos conglomerâticos tabulares
recobrem a lente de moda erosívo.
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Os depósitos de conglomerados tabularizados podem apresentar clastos com até 1,0
metro de diâmetro (foto III.15), tendo sido interpretados como produtos de eventos episódi-
cos de transbordamento ("sheet floods"), em sistema fluvial de rios entrelaçados ðe alta
energia, encaixados em vale e com cabeceiras localizadas a nordeste. Esses depósitos passam
gradativamente para bancos e lentes de conglomerados numa associação dê termós mais
arenosos, configurando uma queda esporádica e transitória na energia de transporte.

Foto III.15 - Camadas tabularizadas de arenitos, com paraconglomera.dos na base, con-
tendo matacões de até 1,0 m de diâmetro ('sheetfloods", ponto 25; vermapade pontos, em anexo).

As análises de proveniência indicam porcentagens médias de (53Vo) de quartzo, (l\Vo)
de greisen, (9Vo) de milonitos diversos, (7Vo\ de granitos, (7Vo) de xistos, ( 67oi de quarizitos,
$7o) de calciosilicáticas, (27o) de intraclastos (arenitos vermelhos finos e conglomerados),
(2%o) de calcários como constituintes do arcabouço (fig. III.13).
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. Fig. IILI3- Histograma de frequê-ncia com as composições médias obtidas para conglome-
rados pertencentes ao sßtema. fluvial de rios entrelaçados da folha de Aberro da'ceno.

Relaçóes de Contato

_ Esta associação encont¡a-se isolada como um bloco abatido, em contato de falha com os
depósitos areno-pelíticos do Flysch Vale do piquiri, a sudeste, com a associação de arenitos
conglomeráticos, a noroeste e sudoeste, e com á Formação Caneleiras u nort".
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Conslderações Finals

_ As litologias pertencentes à Molassa Vargas na Bacia do Boici são constitufdas princi-
palmente por arcósios e arcósios líticos (segundo FOLK,1968; fig. IILIa), com outros termos
litológicos subordinados. Estes dados petrográficos, obtidos pela somatória das análises
yacroscópicas e microscópicas foram plotados em diagramas þropostos por DICKINSoN
(1988: fig. III.15), os quais indicam que as áreas fontes mais impoitantes þara esta unidade
foram arcos magmáticos com predomfnio de termos plutônicos sobre vulcânìcos, embasamen-
to soerguido e orógenos reciclados.

A composição destas litologias indica que o Terreno Serra das Encantadas serviu de área
fonte importante nas fases finais da evolução da bacia.

o arranjo das facies e os_ sistemas deposicionais deduzidos permitem imaginar que,
seguindo a estruturação dos altos do embasamento da antefossa A¡roio dos Näbres e a
inversão da bacia com o soerguimento de uma cadeia de montanhas - hoje representada pelos
batólitos Pelotas e Encruzilhada do Sul - uma série de bacias limitadas pôr faihas transcorren-
tes foram preenchidas por pilhas de depósitos molássicos. Possivelmentã algumas destas zonas

1le-fraqueza tenham sido aproveitadas para colocação de intrusóes plutônlcas da Suíte Dom
Feliciano.

Fi FRGr+ FRGI'¡

Fig IILI4 - Diagrama de FOLK (1968; 1974) com a dßtibuíçao de amostraç da Molaçsa
Varyas (dados de ønólises macroscópicas e microscópícas).
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amostras da Molassa varyas (datos dz análises macroscópicas e microscópicas).

No A¡roio Boici, a definição da bacia homõnima se deu a partir da instalaçáo de altos
do embasamento localizados a noroeste, promovendo inversão generalizada no sentido de
transporfe, de tal modo que um sistema fluvial progradante geraìo a sudeste - identificado
principalmente na porção meridional da bacia, ná fol¡a ¿e seivãI, onde está representado pela
presença de barras longitudinais, pe.quenos canais preenchidos por conglomerädos e depóiitos
de transbordamento ("sheet flood") - acabou afógado e reco-berto pãr arenitos lito¡âneos.
Fsses- arenitos, por sua vez, deram lugar a sequências deltáicas geiadas em corpos d'água
isolados pela edificação do relêvo e, posteriórmente, pela instãlação de lequis aluviais
tributários de um sistema fluvial tardio de alta energia de iransporte, encaixado ío vale e com
sentido de transporte para sudoeste.

-, . 9 r:s.ryq fluvial longitudinal tardio, apesar de seu atual conrato tectõnico com o Flysch
Vale do Piquiri no extremo setentrional da bacia, provavelmente recobria, erosiuamente, as
sequências areno'pelíticas naquela região, haja visto a presença de seixos de a¡enitos finos
vermelhps e.pelitos pertencentes âo flysch entre os claitos deita unidade. Estas indicações
abrem a possibi.lidade das sequências sedimentares mais antigas eventualmente terem sofrido
soerguimento, sendo erodidas por esse sistema fluvial, quJ interdigitava-se com os leques
aluviais tributários originados em ambas as bordas da båcia, porérñ só sendo pìeservados,
atualmente, nas encostas da Serra das Encantadas.
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GEOLOGIA ESTRUTURAL

lntrodução

_ . A Bacia do. Boici, gerada numa zon-a de fraqueza crustal sofreu, ao longo dos tempos
pós-brasilianos dive¡sas reativaçôes que afetaram ai Iitologias eopaleozóicas dJs"u preenóhi-
mento mais precoce, e coberturas posteriores, como sedimentoi permianos (Grupô Itararé)
e triássicos (Formação Caneleiras), da Bacr¡ do Paraná, embutidoi nos depósiìos mais antigos
durante os eventos associados à abertura do Oceano Atlântico e ao inicià de um novo Ciclo
de Wilson.

Em função dessa história, as estruturas que mais a afetam são falhas e juntas, de direções
preferenciais-NE e NW, gerada-s em domínio rúptil, sucessivamente reativadur. A, grund",
falhas que delimitam a bacia sofreram reativaçôes posteriores promovendo movimentos dos
blocos tanto no sentido horário (destral) como anii-horário (sìnistral), basculando e defor-
mando os pacotes de sedimentos e o seu embasamento, gerando feições de arrasto, identifi-
cáveis através de fotos aéreas ou desenhadas a partir doþlote das atitudes das camadas (ver
mapa de estruturas, no anexo).

. As litologias eopaleozóicas que preenchem a bacia - paralelamente ao regime tectônico
vigente - influ^enciam o tipo de estruturas observadas. Pãrticula¡mente a M"olassa Vargas,
composta por frações granulométricas- grossas e muito grossas, e bastante incompetente, não
permite o desenvolvimento de estrias de arrasto e estruturas dobradas, gerando prìncipalmen-
te blocos rompidos de modo rlgido. o Flysch Vale do piquiri, .oÁ-ruu, se{uências finas
apresenta feições rrlpteis, mas também dobras geradas por airasto associadas à ialha do Boici
e, em porções próximas à falha de Açotéia-pedras Altas-passo Real, dobramento suave de
porte métrico e eixos orientados segundo sudoeste a noroeste, corn caimentos variando entre
350 e 50q.

Análise dos pr¡nclpais Falhamentos que cond¡clonam a Bac¡a do Bo¡ci

A Bacia do Boici encontra-se condicionada por dois falhamentos principais, que separam
a pilha sedimentar do embasamento. Foram denominadas por TESSARI &'GIFF'ONI t1970)como Torrinhas, a noroeste, e Açotéia-Pedras Altas-Passo Real, a sudeste. Outras falhas sãó
também bastante relevantes na estruturação da bacia, como a ialba do Boici, que separa o
Flysch Vale do Piquiri da Molassa vargas, e as falhas que colocam em contato lateral
sedimentos eopaleozóicos com sedimentos da formação óaneleiras, â norte, e do Grupo
Itararé, a sudoeste.

Análise das tarhas de Torrínhas e Açoté¡a-pedras Artas-passo Real

.- . As. 
{alha¡ principais que delimitam a bacia -Torrinlas, a noroeste, (fig. III.16) e Açotéia-

f{g1at$-rasso Real, a sud_este, (fig. III.17)- foram analisadas segunào"ur -"tíootogu, a"ARTHAUD (1969) e ANGELIER (1984, 1989), com o objetivo ãe definir as diieçães de
deformação (eixos X, Y, Z) e os mais prováveis vetores do eiipsóide de esforço (à r, o z, o 3).
Outro objetivo foi, também, avaliar o significado e o grau de cóe¡ência entre oi dòis meto¿os.
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N=67
PÒþs to Plones

- Fig: III.16 - Estereograma com pólos de planos pertencentes à falha de Torrinhas (fotha de
Aberto do Ceno).

.. ryg IIIa17-, E¡tgreograma com pólos de planos pertencentes à falha de Açotéia-pedras
Altas-Passo ReaI (folha de Seival).
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o método de ARTHAUD.envolve a determinação no estereograma de planos (planos
M), perpendiculares aos planos de falha ou juntas de ciasalhamento {ue conteihàm as estrias
de atrito geradas durante o.falhamento. os pólos dos planos M definem uma guirlanda que
conterá dois dos eixos principais do elipsóide de deformaçâo (y,z) e, será ortôlonal ao eixo
de elongação máxima (X).

o método de ANGELIER envolve a determinação de um diedro, definido por um plano
normal à superfície da falha que contém a estria indicadora de movimento, a quaicorresponde
à própria projeção polar deste plano. A superposição dos diversos diedràs definidòs em
projeção ciclográfica delimitam os campos de comprèssões máxima (ø r) e mlnima (o ¡).

A aplicação do método de ARTHAUD para a falha de To¡rinhas (fig. III.1g) mostra
duas.direçõe_s principais de eixos de elongação máxima, sendo uma de direçã'o N70È, e outra
de direção N408, com caimentos de Zze e 14a, respectivamente. Em ambïs os casos, estas
direções definem duas possibilidades de orientaçãodos eixos de deformação principal (eixo
x).

L f neat lons

. F:s III.I8- Aplicação do método de ARTIIAIID nafatha d.e Toninhas. obsetyar as duas
âreas de concentração de intersecção de plnnos M, aproximaàamente segundo Nì08 e N40E.

,. laia a falha de Açotéia-Pedras Altas-passo Real, este método mostra apenas uma
direção para-o eix-o de elongação máxima (eixo X; fig. III.19), com direção ap¡oxirla¿a N50E
e caimento de 520. Esta direçâo não coincide com iorientáção mais täqrËnt" do plote das
estrias, as quais situam-se em torno de N(xE, com caimentoi entre 10q e30n, Este fãto pode
ser at¡ibuldo a reativações da falha, com prováveis inversões do seu campo deformacional. o
movimento deduzido indica o abatimentõ do bloco noroeste, com aho,,rake,, e deslocamento
no sentido horário (destral).
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_ Ftg III.19- Aplicação do método de ARTIIAUD na falha de Açotéia-pedras Altas-passo
Reøl' A orientação do eíro x de aproximadamente N50El52a diverge-ila orientaçao majorítária
das estias (em tomo de N04E).

As estrias de atrito - com orientação NùtE - podem estar ¡elacionadas a rotação de blocos
durante a evolução da falha. Porém deve ser õonsiderado que a orientação åos eixos de
deformação obtidos com estes dados coincide com a dispoiição da estrrituru nu 

"rpuço,permitindo alguma confiança nos resultados.

o método de ANGELIER definiu, para a falha de Torrinhas, um diedro de máxima
compressão entre N40w e N30E a orientação do esforço compressivo máximo varia entre,
com cuja bissetriz (provável orientação do vetor o r) se posiciona segundo N05W, enquanto
o3, bissetriz do diedro de mínimo esforço definido entre N52E 

" 
só0E, possui orientação

N85E e o z é subvertical(fi g. lll.20).
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Fig. r!1.21 Definição dos campos de máximo e mínimo esþrços ('stress'), de acorda com
o método ùqANGELIER, na falha de Toninhas. O vetor de máximo co*pr"rrão (o t) oienta_se
segundo N05W, enquanto (o z) tem direçtu N858.

Pa¡a a falha de Açotéia-Pedras Altas-Passo Real, o método sugere que a orientaçãomais
provável do vetor compressivo principal (o 1), bissetriz do ângulo diedio é de N31w, com
intervalo do ângulo diedro situando-se entre N02E e N60w. o ãiedro de mínima compressão
situa-se entre N30E e S88E, com bissetriz (veror compressivo mínimo o3) de direçao NólE
(fig.III.21).



Fig. III.2I - Diedros de máxímo e mínimo esforços (\tress') na falha de Açotéia-pedras
Altas-Passo Real, definidos pelt¡ método de ANGELIER. o vetor d.e máxima compressão (o 1)
está orientado segundo N31w; o vetor de mínima compressão (o 3) segunda Nîlî.Torrinhas.

A comparação entre os dois métodos para a falha de Açotéia-Pedras Altas-Passo Real
mostra concordância razoável entre os elpsóides de esforço e deformação, com os eixos de
compressão mfnima (o r) e elongação máxima (X), fazendo ângulo de 16e entre si.

Para a falha de Torrinhas fica evidente que apenas uma das direçoes do eixo X (N70E)
coincide com o campo de compressão mínima, fazendo com a bissetrii deste (o 3) um ânguló
de 15s. A orientação do outro eixo X (N40E), obtida pelo método de ARTHAUD, cai no Iimite
de inversão dos campos de compressões máxima e mínima de ANGELIER, coincidindo com
as orientações das estrias.

comparando-se as duas falhas pelo método de ANGELIER, nota-se uma boa superpo-
sição d.os campg! de compressões mlnima e máxima, definindo um diedro cujas bissetrizes
têm orientação N18W e N798, respectivamente.

. A correlação destas falhas pelo método de ARTHAUD mostra que o eixo de elongação
máxima (X) definido para a falha de Açotéia-Pedras Altas-Passo Realìoincide com a diieçao
de estrias de atrito medida na falha de Torrinhas. Além disso, verfica-se que o eixo X, calculado
para a falha de Açotéia-Pedras Altas-Passo Real situa-se numa posição intermediária aos dois
eixos definidos pelo método de ARTHAUD para a falha de Tórrinhas.
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Anállse de RIEDEL

Esta análise foi proposta por RIEDEL, em 1929, com base nas propriedades mecânicas
exibidas pelas rochas quando submetidas a processos de cisalhamento simples. Em experiên-
cias de laboratório, foi observada a formação de diversas famflias de fraturas, relacionadas aos
efeitos dos processos de cisalhamento (fig. III.22).

CISALHAMENTO
ANTITETICO

*--- rnaruRqs oe
EXTEN SAO

FALHA
y'PRtNCTPAL

C IS ALHAMENTO

st¡'¡rÉrtco

l- clsALHÂMENTO
crsaLlrÂMENTo l\l co¡¡¡ueaoo

DE - 'ì nç pr¡ncr

",å&À\\ 
oE R'ED=€L

CISALHAMENTO
_/

FRAIURAS-
DE fENSAO

Fig III.22 - Relalões angulares entre estruturas formadas sob condíções ídeak através de
cßalhamento simples (no caso, deslocamento destral) extraído do modelos de aryila e exemplos
geológicos (Para vßualizar as estruturas geradas por deslocamento sinßtral, colocar esta figura
contra um espelho e obsewar a imagem refletid.a). A) Terminologia adaptada de WILCOX et al.
(1973) para elþsóide de deformaçao ('strain'). B) Termínologia de cisalhamento de RIEDEL,
modificada de TCIULENKO &AMBRASEYS (1970) e BARTLETT et al. (1981). As fraturas
de extensão são formadas sob condições em que a pressãa hidrostáfica dos fluidas que preenchem
poros da rocha excede a pressão litostática (condþoes de esþrços tensionais). Falhas normais
tendem a se formar paralelnmente à orientapão de ei.tensãa, enquanto falhas reversas tendem a
se dßpor paralelamente à orientação dos eixos de dobras (em A). Extraído dE CRISTIE-BLICK
&BTDDLE (198s).

A integração dos dados dejuntas e fraturas encontradas ao longo de toda a bacia, mostra
duas orientações principais, segundo NE e NW, pa¡a essas estruturâs (fig. IIL23).

As principais estn¡tuÍas posicionam-se segundo NE, as falhas de Torrinhas e Açotéia-
Pedras Altas-Passo Real compondo as falhas principais, configurando as zonas de desloca-
mento piincipais ("shears zone", BARTLETT, 1981) ou falhas mest¡as ("master fault",'V'/Il-
COX et al., L973), com estruturas como estrias de atrito e dobras de arrasto, indicativas de
deslocamento sinsitral. As estruturas antitéticas (ou cisalhamento conjugado de RIEDEI R';
ver fig.lll.22), na bacia, apresentam orientação segundo NW, com indicação de movimentos
preferencialmente destrais, materializados por deslocamentos de lentes de conglomerados em
arenitos na Molassa Vargas e truncamentos em arenitos com marcas onduladas no Flysch Vale
do Piquiri, entre outras feiçóes diagnósticas.
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Conslderaçóes Flnals

,,, .,f-:l-li.ução do Diagrama de RTEDEL a essas esln¡turas (como observado na figura
llljil îpr_".r:ira 

um arro.grau de correlaçåo com os verores de esforço ("srress") e deformãçâo
\-stratn") obtidos por meio das análises de ARTIIAUD e ANGELIER padråo de orientaião
para as estn¡turas antitéticas. Este padråo, com a mesma indicação de movimento, é também
registrado no embasamenlo em votta da bacia.

Dos dados acima expostos, associados às observaçÕes de campo e análises através dométodo de RIEDEL lrez'l¡, poÉe-se concìuir-oÇin", le) o sisrema de juntas se ajusta à

:l,fl:lcr: ft"visra 
no modelo de RIEDEL; 2o) eißt" .otreipondência enúe as orieniações

doi elrpsóides de esfôrço e deformação obtidas por ambos os métodos porém, enquanto ométodo de ARTFIAUD parece registrar mais åe um evenro, o método ¿e Â¡{crl-leR
regjstr4 aparentemente, apenas o movimento tardio de transcorrência; 3;) a movimentação
sinistral em ambas as falhas é indicada principalmente pelas estrias ¿" atritá, peius estruturas
de ar.rasto e pela-orientação.preferenciàl das þaleocorrentes em sedimentos cäntemporâneos
ao f¡lhamento;40) subsidiáriamenle são encoitrados indicadores cinemáticos de deslocamen-
lo g9rtl"^l' Po\^leriores e, possivelmenre, anteriores à tectônica que individualizou a bacia doBoici;50) A falha do Boici foi gerada numa etapa posterior à evolução da bacia, numa
reativação de cunho destral. Esta observação é emÛasãda nas deformaçô'es promovidãs pela
falha como dobras de arrasto, estruturas cblunares (,'multions',; ponto 2'ó4) 

j 
e em uma lasca

de siltitos esbranquiçados correlacionada ao Grupo ltararé, im'bricada em meio a camadas
verticalizadas do Flysch Vale do Piquiri na folha di passo da picada (MI 3oog/2).
Orientação teórica das Orlentaçõo rcgional das

falhas principaisfolhas anti tõticas

estruturas

ll= 44

. - fi€. IJ!.23- Aplicação do Diagrama de RTEDEL as fraturas e falhas encontradas na Bacía
do Boíci. observar a coerência das estrutur^ rorn or reroi^ de esþiços (o) e eüos de deþnnaçao(x,Y, Z).
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A interpretação final à luz dos dados acima expostos, aponta para a instalaçâo das
estruturas que condicionaram a Bacia do Boici num regime tracional, evoluindo posterior-
mente para um regime transpressivo sinistral, em consequência de esforços compressivos
oriundos, provavelmente, da colocação final dos batólitos pelotas e Encruzilhadå do Sul,
durante a orogenia Serra do Herval de FRAGOSO CESAR (1991).
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CAPÍTULO Iv



coNcLusÃo

Os dados coletados neste trabalho - levantados no Vale do A¡¡oio Boici e áreas próximas
- combinados com os dados e interpretações obtidos da bibliografia, conversas e debates com
outros pesquisadores que já estudaram essas rochas, permitiram inferi¡ a seguinte evolução
para a região estudada:

- Em algum momento,. ainda nas fases mais precoces da orogenia serra do Herval,
instalou-se um mar epicontinental sob¡e o embasamento ensiálico. Este mar prouavelmente
estendia-se para leste e norte, cobrindo a área atualmente ocupada pelos Batôlitos Pelotas e
Encruzilhada do sul, sendo ignorados seus limites. por sua posicãó paleogeográfica e pelo
contexto geotectônico em que se desenvolveu, foi reconhecido como antéfosaa (Antefòssa
A¡roio dos Nobres; FRAGOSO CESAR, 1991).

Du¡ante essas fases orogênicas iniciais, vigoraram condiçoes tectônicas menos severas,
e o seu registro sedimentar é constituído por depósitos gerados por fluxos de densidade,
formando sequêncif,s predominantemente areno-pellticas, caracterizadas como sequências
incompletas de BOUMA (tipicamente Tade, Tce, Tde e Tbde).

-. A paleogeografia imaginada_ é composta por leques subaquosos instalados numa topo-
grafia relativamente suave, getando como principal produto sedìmentar as sequências areno-
pellticas tfpicas do Flysch vale do Piquiri. Esses depósitos podem, alternátivamente, ser
interpretados como produtos de porç,oes distais de lequ-es subaquosos de alta energia, gerados
em relêvo mais desenvolvido. Trabalhos realizados sobre esseì litotipos no Valã doÞiquiri
(FRAGoso CESAR, 1983) e outras localidades do Escudo sul-Rio drandense (tAWNAer
al., 1985) identificaram tais depósitos como turbiditos, gerados em águas reìativamente
profundas.

com o desenvolvimento da orogenia serra do Herval, as condiçoes tectônicas se
intensificaram e o embasamento da antefossa foi transectado por grandes falhamentos de
direção NE. O contexto deposicional foi profundamente alterado, gerando depósitos cada vez
mais grossos, a partir da instalação de diversos leques associados aoãesenvolvimento do ¡elêvo
no fundo marinlo. Nessa etapa, os dados de paleocorentes coletados já mostram um aparente
controle estabelecido pelos movimentos transcorrentes dos blocos dõ embasamento.

o ambiente deposicional passa a ser gradativamente de águas mais rasas, até atingir
ca¡acterfsticas de ambiente transicional, com a instalação de leques deltáicos e costeiros. õs
produtos sedimentares dessa etapa são constituídos por sequênìias completas de BouMA,
inicialmente, passando para depósitos de fluxo de deniidade ðo- euentuaie"posição subaérea
(inunditos), recobertos por pacotes de arenitos com características litorâneás.

Na zona limftrofe entre os blocos crustais em deslocamento, constituídos por associações
de rochas fgneas plutônicas (Batólitos Encruzilhada do Sul e Pelotas) a Læste,i pelo embàsa-
mento a Oeste, importantes zonas de cisalhamento conjugaram os Terrenos Seria das Encan-
tadas, Serra dos Pereira e Cerro da Árvore. Nos limiies tectônicos entre esses terrenos
instalaram-se estreitas bacias transcorrentes levógiras, que foram o sítio deposicional dos
primeiros depósitos molássicos da região: a Bacia dò Arroiro Boici, a sudoeste, a Bacia do vale
do Piquiri (OLIVEIRA & FERNANDES, 1991) a nordeste, entre ourras.

o desenvolvimento dos grandes falhamentos é acompanhado pela colocação (,'empla-
cement") final dos corpos granlticos da Sulte Dom Feliciano e litologias associadäs. Essa fase
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marca a inversão da Antefossa Arroio dos Nobres, com o soerguimento do seu depocentro e
a instalação de uma cadeia de montanhas em seu lugar.

O soerguimento dessa cadeia de montanhas marca a passagem das fases sin-orogênicas
para as fases tardi-orogênicas da orogenia Serra do Herval, com o encerramento da defosição
da unidade Flysch Vale do Piquiri através da mudança radical nas condições e am-bienles
deposicionais, passando de um contexto de leques subaquosos, para ambientes litorâneos e
continentais. Inicia-se então a deposição das litologias tardi-orogênicas, pertencentes à Mo-
lassa vargas, com a geração de sistemas fluviais de rios entrelaçadoi e leques aluviais
associados, instalados em estreitas e alongadas bacias limitadas por falhas trans¿orrentes de
deslocamento predominantemente sinístral.

_ As litologias pertencentes à Molassa Vargas na Bacia do Boici são constituídas princi-
palmente por arcósios e arcósios llticos. Os dados petrográficos obtidos indicam que ai áreas
fontes m¿is importantes para esta unidade foram arcos magmáticos, com predomfnio de
termos plutônicos sobre vulcânicos, embasamento soerguido e orógenos reciclados.

O estudo de proveniência indica que o Terreno Serra das Encantadas serviu de área
fonte importante nas fases finais da evolução da bacia.

o arranjo das facies e os sistemas deposicionais deduzidos permitem imaginar que,
seguindo a estruturação dos altos do embasamento da antefossa Arroio dos Nìbres i a
consequente inversão da bacia, com o soerguimento de uma cadeia de montanhas -hoje
representada pelos batólitos Pelotas e Encruzilhada do Sul- uma série de bacias limitadas pór
falhas transcorrentes foram preenchidas por pilhas de depósitos molássicos. Possivelmente
algumas destas zonas de fraqueza foram aproveitadas paracolocação de intrusões plutônicas
da Suíte Dom Feliciano.

No Arroio Boici, a definição da bacia homônima se deu a partir da instalação de altos
do embasamento a noroeste, promovendo inversão generalizada no sentido de transporte, de
tal modo que um sistema fluvial progradante gerado a sudeste - identificado principalmente
na porção meridional da bacia - acabou afogado e recoberto por arenitos litorâneôs. Com a
evolu.ção da bacia, corpos d'água isolados pela edificação do relêvo geraram sequências
deltáicas e, nas fases mais tardias, deu-se a instalação de leques aluviais, tributários de um
sistema fluvial tardio de alta energia de transporte, encaixãdo no vale e com sentido de
transporte para sudoeste.

- O-sistema fluvial longitudinal tardio, no extremo setentrional da bacia, apresenta abun-
dantes fragmentos das litologias do Flysch vale do piquiri, abrindo a perspectíva das sequên-
cias sedimentares mais ântigas terem sofrido soerguimento, sendo erodidãs por esse sisiema
fluvial.

Por suas características deposicionais e estruturais, geometria e contexto tectônico, a
Bacia do Boici pode ser considerada como uma bacia transcorrente transpressiva, gerada em
uma importante zona de cisalhamento e associada à fase tardia da orogenia resporisável pela
instalação e estruturação dos granitóides e rochas associadas dos batólitos Peloias e Encruzi-
lhada do Sul, e pelas principais feiçóes do Cinturão Dom Feliciano.

Essa região permaneceu como uma zona enfraquecida da crosta, sendo reativada duran-
te os eventos meso-cenozóicos associados à abertura do Atlântico. Tais reativações afeta¡am
unidades neo-paleozóicas e triássicas que recobriam as unidades brasilianas, ãesenlando a
configuração atual da área.
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;åo rlano-Ìår¡lelà ! 'Ìat -
, inc line¡tion'. nlg!¡às cà
!¡¿¡s ðt¡cs!¡tã¡ àstect o oð
) ico où ðc¿¡å¡ento grå¡¡cio
r¡l norhà1.

â¡¡i ås finàs o Þé¡ià5
ercoSe¡nài. h¡ gÈle -
¿i oDå¿rc. àssoci À¡es â
9i¡te e àt9il¡, coÞ r¡i
uèis ¡e cong¡o¡?r¡¡os
co¡ grån¡ l09 ¡¡ito 5l¡-
Ior¿ine¡or.

X=241
n: tg

flcsc! uàle
¡o

tit¡ir¡
Assoc. l¿c.

¡rcno-tclitic

( sÞtor 2,

Areni t os e Delitos aurr
,¡llåloq. sulor¿inÀ¿¡upn
e Qsuerile¡¡os, ritüicos
Arrð¡iè¿os Þh I åDin¡rrili ¡ c€oti¡ét¡icðs ¡Ê,elitos, c¿¡là¡¡s centi -
leciDétric¡s ilc àrenil os
', Drori¡ro åo túro ¡å {-
ri¡¡{P, niveiJ crrr¡ con _

rl oÞar¿¿os cor¡ t€ixos e
rrânulos,
A¡resentàD geo¡¡etri ¡ t¡,¡l¡r coÈ 9r¿n¡€ col¡ti _

ru i¿¡¿p Iùi e¡à1,

La¡inaclo Dl¡no-Ìår¡lcla
nos nivcir DPliticos e ¡ca-
¡¡õcnto ¡l ¡no-tår¡¡ Þ¡o, l¡-
¡in¡cåo crqza¡¡ ( "cl i¡¡i nc
ri rrl os') or ¡slecto ¡¡cioo
nos nisêi s Àrenosos. l1å¡Þ¡9
on¡¡lò¡¡s si ndtr i c¡s, às ve
z?s coå inte¡fèr€nci¡ ¡P f¡
çe. rr{ll€n¿s esl rstur¡g ¿c
sol¡öcárs¡ ( "f I å¡e'), lå0i-
n¡clo coñ90¡!t¡ I €5trutù -
ràs ¿s escàvàcåo e Dfê¡ncDi
¡ento ('scour'anl li l l') le
rortê centiidtrico co¡tle _

t¡e o conirnto ¡e est¡qtr -
ràq encontreàes.

g¡¡¡ : g,B7¡r

6 : 9,01¡

Í.ii1lll,låit". "i-¡r9¡¡ gr0gl¡ ¡
0c0rte¡, ¡5s0

or não cc¡ corì-
¡¡05 coù ¡aixog

qüArÎzf] 58
GNTiI IOS ZB
(Doq tXLICIAilo)
t-trL!stâI0s lgiltoltlT0s lclllllrÌos 5ûrÐtlT0s ã

llyscl U¡¡r
¡o

tir¡ i ri
A¡soc, 1ac.

Co¡glo¡erát.
(sêtor 3)

l¡rðgo¡cloÞeråil09 ¡€tor
¡àniz¡¿oi. co¡ oàtriz ¡P
irei¡ q¡oss¡. ¡d¡i¡ o
¡rc¡lorço cons( ¡lùi¡o
ror cål¡À!s, sci¡os c
¡rlnr los.
0lt ocongl or,e¡¡io5 corù)¡ll¡¡s e sei¡os, ¡àtriz
le à¡Pia crossâ € ÞÉ¡i¡
! grâriülô9.

nslacto r¡¡cico, co¡D r¡r¡5
¡I¡ic¡çües ngi cl ¡stos ¿o
rrcà¡ooco.
S¡rc¡lici ps erosivas nt Ià
;o l¡s c¡xalag.
îcå¡¡¡ènto gr¡¡àc ionôl ¡¡i
o sr¡or¡ i ne¡o. nog orlocon

Arcalorco:
g¡ü : 9,16¡

6 = 0,915¡

rrrr¡on¡ð¡ento ¡ei¡o ¡
rlto
ls¡e¡i ci¡ð¡e ¡¡i¡¡ e
rlt¿

ñðt ¡iz:
trcr å crossà ¡ ¡pd¡4.
t¡coseãn¡, ¡âl se¡ eçio
,àilà. lerrrqinos¡
¡r¡nú los s¡!or¡in¡¿oB

auAtlz0 4g0üAÌrzll0 29xlsr0s 29l1ll08¡r0s t2
uütcÂHtcAs 5
(¡iC¡ !îS)¡âsArr0 3

Í=286
n: 9



TABELA DE LITOFACIES 2

UTI !ND!!r
ñ0Ì[âñHrI0

lLocàl i zåclo)

l¡ I0IACt XS DSlturutâs
t¡ll1¡i¡lîs ¡rxfutâs

c0 0slct0
!0

â¡cAt0l¡c0
<v,t

tAt[0c0t¡üttEs

fl y5c¡ U¿1.

¿o litri¡i

( getor 4)

\

l¡r¿conglo¡er¡los àpso¡
lèni zàlos, à¡eni tos con-
¡l oD?r¡l ¡cos è ortocnn -
¡¡oosr¡¡09 9ùtrorili¡a¿os.
ßr¡ðnjå¿09 eh corDos ¿¡
¡êo¡êtri¡ ¡ ent i cs l¡r.

ûstecl o ¡åciç0, s¡lor¡ in¡-
làùente ¡c¡t¡¡ùrnto g¡¡¡¡cio
ral nor¡àl c invprli¡o ìoq,ôråcohclo¡€re¡os: i¡¡tice-
)åo ¡e c¡¡st09 noi ¡¡a¡itos
:ongl o&erit icos ê ortocoh -
tlo¡e¡å¡os,

îrGå¡orco:
9¡¡¡ i e,lS¡
[ : 0,e?5¡

lr¡e¡on¡¡¡ento ¡d¡io ¡
lsfrrici ¡¡¡E ¡åi¡¡ ¡

i¡t¡ir:
rai¡ g¡os¡¡ ¡ngr ¡ osô,p¡ltg¡¡05¡, ¡¡coseena

0lJAtlz0 55
ñll0ll¡ Ios 2À0llAlrzltos rsxtst0s sG¡All¡Id¡¡[s s

X, = 258

n: l3

Il gicl U¡l€

¿o t¡tri¡i

(setor 5)

I ¡r¡congl oIerà¡os ¡ psor
Uðniz¡¿os coD l¡àlàc8Þs-
:¡¡ ù¡¡s, sei¡os e g¡åDti-
lo3.
Areni I os grossos cons¡o

¡eráticos sulor¡i¡å¡oi.

âc¡!à!ento 9ra¡acioD¡l no¡!àl ? i hv€rt i ¡o: i¡t¡i¡¡.¡.
¡05 c I ¡5to! . Èitr¡tifici:
çåo crûz¡l¡ nos ¡rer¡itoi
Dongl oùerit i cos; srtelficie
eros¡va n¡ ¡¡se ¡as c¡¡¡¿¡s

nrc¡¡o¡co:
0¡¡r : g,3eþ

I : 8,úIì¡

¡rr?¡on¡À¡lnto alto ¡
¡¡tl to
XslÞrici ¡¡¡è ¡llà ¡
¡¡tT¡

tlatriz:
â¡ci¡ gtross¡ ¡ Dó¿i ¡
¡rcosÞ¡n¡, ¡ngI lo5à,
I ¡rr¡g¡n0g¡, ¡¡¡trr¡
ôreni t os:

llos¡¡ coÞrosiclo ¡¡ ¡¡tttt

AUA¡¡ZI) 4ø6rnÍt10s 2S(¡o¡ IXLICIâI0)
INT¡âCINSTf)S I6
nltllllt ros t2x¡st0s 7l-rxrls¡nll¡s s

X= s

n: I

llolass¡

U¡rg¡r

(srtor 6)

l¡l¡cons¡orerâ¿os ¡eso¡
gàrr¡ z¡¡os, co¡¡ ¡åtåcÍpe.
cÀl !ðus, ieixos p qrånu:
lo5l ¡¡triz ¿e erpìå
g¡ossà i¡¿tqr¡¿ à¡cose¡-
n¡.
0ftocongloñcr¿¿os ? år¡

ni tos congloðêr¡t icog ¡s

ls}Þcto ¡¡cico ¡te¿o¡inån-te; i¡¡ri cacües i¡ cl¡stos
¡e ortoco¡qlo¡€riticos.

ârc¡¡orço:

elrr : 9,5¡

E : e,S65¡

ll¡¡.¡o¡¡¡¡ento ¡¡to ¡b¡tto
[sl€tici ¡¡¿Þ ¡lt¡ ¡
5¡i ¡¡
latðcõos ir¡cs¡l¡¡Þs
lc liolitas -
çei ¡g¡ i ¡¡Þgr! ¡rca c
rngr¡05os ¿ê ¡ilonitoç
r lr¡Ìtrilo¡
llat ¡ i z:
l¡eià crosse ¡ !ô¡iÀ-
lngulos¡ ¡ rllangoloia
0¡t¡g¡ñ05å, lDattr¡,

¡tc05ean¡1,

0!âtTz0 25
ll0lt llls 25GIANIIÍ] 15
(Do¡ I[LICIâI0)außnztr0 lsGTHSHiS tø
G¡ÂIIIIôI DES ICü¡L0HIrl¡s 5

,{ : l,U
n:6

ño I ¡ssa

Uüg¡s

(setor ?)

l¡!¡conglo&er¿ilos ¡e90r
¡àn¡z¡¿o5 Þ o¡toconql ol!¡
rà¡05, con !ìàlriz itó ¡-
re¡à grossã å r!Ë¡li¡: 0-
re[itos ùÈ¡lios, s [ór¿i -
ìâÀàlentÞ f i¡oi, coÞ ni-,eis ¡e relitos,

âc¿¡âDento gra¡¡cio¡¡¡ no¡
þå1, ¿ei¡e coñ9lon€r¡los
Doe h¡¡tåcåo ¡fè ¡rÞnitôq â!
te I i to9; ¡s!ecto ¡¡cico.
- [9tr¡t i fic¡çåo tleno:t¡ta-lel¡ ß crltà¿¡ tàI¡lår e ¡-
D¡ne¡a¡¡ ¿ecirdtric¡s riog
live i 5 ¡Þ à¡Þnitos.
Là!inaçåo i¡¡Qottå¡¡lel¡

ì05 n¡vc¡5 tel tl ! c05.

nrcà¡o¡ço:

0¡¡r : e.50

0 : 0,ß35¡

[rro¡on¡a¡ento ¡lto ¡
b¡¡t0
[sferici¡¡¡e ¡ltâ å
lai¡å
ll¡tðcúÞs !l i Dsói¿es ¿¡
¡i ol itos
leiros ¡ iscói ¡es Þ i¡-
rec låres ¡P ùi lonito!
li¿t r i r:
lreià g¡ossa, àngulosår Sulangu¡ ose, srl&å t ùr¡, f¡¡¡rgiños¡, àÌco-
;e ¡n¡,
lrenitos ¡d¡ios . l¡ -
ros, sùl¡ngu ¡ oso5.

auâ z0 42t¡ouIos z,G¡AlllI0S l,{(!o! tXLICI0lt0)
ñll0l I0s t2l,lllâttâsÌos 1(lttÍ c0s)

l, = 328

n: ll

I



TABELA DELITOFACIES3

lJÍ¡!ô![![
nât[ôntflI0
LocAr ¡zôc¡0)

u I0f0cI Is ts urutAs
ll¡fi¡ill0S ¡txtut0s

(0ñt0¡ltÀ0

âlcô¡r,uc0
(i/.,

tAt t0c0¡¡ü{1IS

¡lol¡isÀ

Uàrg¡s
(sÞtor 8)

\

Areni t os fioo5 ¡ Þe¿iosle¡ selccion¿dos, coo Ài
!tàtos crqz¡¡os icàhàl¡-
dos ¡P ¿i¡pnsóes Èdt¡i -
cà9,
CoDtéD seixos eslèrgos

e tctreo¡t lênles ¡¡ c¡n
9l o¡etå¡ot coD 5ei¡os.
ApfoseDl ð¡-se coe qeore

lr¡å t¡[ül¡r¡z¡¡l¡.

I9tr¡tif icåcåo rl¡nD-råÌ¡-le¡a ! c¡¡r¡¿¡ ¡ó¡n¡l¡¡å ¿e
I t¡ensü¡s ¡ótric¡5. i¡¡ri :
¡õe5 aos cl¡5tog ¡¡à5 lant.sl¡ conglo¡ef¡¡oi.

A¡cnitos finos ¡ ¡ó
¡ios, rt¡¡nql¡losog,
trotorr¡rt iril icoe
åtc05r¡005. f€¡r¡gino
s 0s.
llog conclo¡ar¡¿os:goe¡ : g,lgn

5 : e.c25¡
0¡¡Þ¿onl¡¡anto ¡llo¡¡¡¡o
[5fe¡lci¡¡¿Ê ¡tt¡ ¡lài¡¡
,t¿t¡iz:
lles¡¡ co¡t05i ç¡o ¡05

¡¡0n¡ t09

0lrâll20 37
ñt [0l t0s .t8
x¡ stos l?CâLC¡ill0S ls
G¡AI¡ los Á(!oÞ f[IlClAXo)¡llf¡ActAsf0s 4
ulllcâlt cAs 3

Í:33e
,t:zg

llolåssÀ

UÀr9as

(seto.9)

lìreni t os ¡¡é¡io9 à linos
c0& leq¡¡en¡s I åúi nôs ¡P
Pel¡tos e lent€ç ¡p côn-
9lo¡erðilos òssoc i e¡o;lìrrånje¡or e¡, corÞos ¿€

fPoDet 
¡i À lent¡cIlå¡izà-

[st ràt ilicàrles c¡uzà¿àB¡c¡nàl¡¡¡s'feslona¡as. ê
I ¡lul âres ¡s ¡ô¡io rort!.:st¡¡t i licàclo rlenö-tar¡1.l¡, e!tr¡tur¿s siglroi¡¡is p
¡¡rc¡s on¿¡le¿¡c

ârei¿s odli¡s ¡ fi nes
i[[oàtü¡ås, ¡¡cos!¡lr¡à5
art¡!¡¡n05¡9
!€¡itos ¡rranj¡¡os pr¡

i!!¡Dår ae c0[¡rl¡e¡to
¡etl¡ co e estêssl¡¡e ¡i
iDétric¡, i¡ol À¿¡s er
rÞio ¡os à¡enitos
Spixos p callaEs es -
¡¡50s

Í: l?6

¡: tl

ño I Àsså

Uüg¡g

(set or lB)

0r t ocoñy I oÞprà¡os, a¡p-
nrt09 cong¡ oûeÌdt i ¿os e
àren¡ t0s grossos ù odili-
05, coü ¡araco¡cloßere -ios ¡,¡ito suIor¡ i ñe¿oq
Ar¡ðnjå¿os er¡ c¡Þå¿úiè 9eo¡!et tià tôlulÀr,

. IF t rat ilicåçùe5 tlèno-¡,¡r¡lel¡s e c¡¡zà¿¡s t¡¡ùl åreq! ¡cåna! ¡¡¿s ¡Þ ¡i6ênsl¡q
aeci¡ét ¡icÀs e ¡dtricàs
S¡tê¡fícies è¡osiv¡s ;à ¡¡

5e ¿ðs c¡rå¡às, eslrrllrÀç
ie ogcàvacåo e rre¡ncli¡en-
lo ('scoúr ¡n¿ lill.), i¡ -t¡¡c¡çÍo ¿os clðrtos ¡o ¡r-
)¡!or¡Co nos ort0conglor¡eÌa-

Tlï ;"illi*.nt" sr¡¡acio -

l¡c¡loIDo:
0¡àx : 9,60þ

6 : s, s,l¡

l¡relon¡¡rgnto alto ¡
re¡x0isf!rici¡¡¡¡ alt¡ ¡
r¡¡¡å
:l¡stos esfóricos ¡¡
Iù¡¡tzo, qranilo tiro
loù lel¡ci¡no, grèiien
r ¡ht¡ecl åstoE
:làstos i¡rcse leres ¡erilon¡tos, tu¡rlritos,
i¡5tog

ñ¡lriz:
rrei à grossà â ¡d¡ià,
tcoSe¡¡¡,3¡¡¡¡tqt¡;
et¡cg¡n0¡¡

quAtlz0 53GÌDISTilS IC
ñILoH t10S 9
GlAilt tos 'r
(troD ttllClnß0)
x¡ stos 7
0!âÌIZt tos 6câlcl0sstrlc. dcâ¡.cdtt0s 2IllllActâsll)s 2

f:253
n : l¡13

l!o I ¡isa
Ua¡9a5

(soto¡ ll)

0rt oc ong l oÈQ¡à¡os, à¡e-ìrlos congl oÊerât i aos e
¡re¡r tos - 

grossos ¡ fin05
ti¡aànJ¡ìdos e¡ Darå¿å!

:oo gooñe¿ria tÀhlàr

!s!¡¡tif icacões rlàno-ràri-lel¡s e crltz¡¿¡s tå¡rlir.
àcånà¡ ¡¡å, ¡c¡hà¡ßnto orå -
il¡cionål nornå1, sulo¡¡ in¡-
¡¡ùenta invrrt i ¡0, in[ric¡-
0åo ¡os cl¡gtos lo arc¡lnu-
ç0, est¡{l ¡r¡s ¿e ß9cavàcåo

l¡flÊlnclirento 
('scour å¡l

A¡c¡to¡co:gD¡¡ : 0,25¡

0 :8,02!
AÌre¡ot¡¡¡eito ¡¡i¡o à
¡l to
[sfrrici¡¡¡€ ãlt¡ àlàir¡
Cl¡¡tos irreg¡l ¡¡es le
r i stos, ¡ilonitos.
f!À¡tzo
Cl ¡stos ¡iscdi¿ès. es-
fdricos e.lirsdi¡ès
le luartzo, _gt¡!itos¡
I¡e¡ 5ê1r9, ¡t loni tos €
tlartzitog
llàt ri r:
l¡eiås td¡ias ¡ gros -;à5,5ül¡¡tqt¡t. ¡rco-
;ea0a5 ¡ trotot¡a¡t i -
¿¡t ic¡s, fer¡ûÍing5às,
¡e5Dù C0¡¡05¡Cå0 ¡09
rrcnitos ¡s5ocið¿os

qUAÌTZO 35
GÌA}II Ìll 23(¡o! fILICIâtlo)llll0l t0s ICâl,C¡i¡I0S IqUAITZI I(]S 8¡l0 l0t 1
,(l sTos sIllI¡ACtâSt0s 3G¡âIIIT|I 2
(c0ID I tH[¡ Íâ)
câtc¡()ssI c. 2
uulcÂl cAs 2(¡ÁstcAs)

f:14ß
n: 8I

¡



TABEI.A DE LITOFACIES 4

uIt!â!D
tlA¡[0tlÐtI0

( r0cAuzAç¡0)

Lll0lAct rs IsttulutâsIun¡ âs
rIxÍt¡âs

c0ñ¡0slc¡0
¡0

â¡cAr0ltç0
<7.,

tAt [0c0t¡[rrEs

ñol¡ss¡

Vàrgàs

( ieto¡ l2)

0rtoconglorrerà¡tos, àre
ri to9 conql o$erdt icos e
rreni t os gtossos a Þi¡i
tg åÌr¡ln.¡¡¡lôg e¡! cÀDâ -
l¡s tålrfårÞç

Estr¡t i f icacöes Dlano-!ðr¡
Élà5 e c¡uz¡¡¡ t¡l¡l¡r, ¡-
r¡l¡¡¡ento c¡¡¿¡ci00¡l nor -
¡å1, iEL¡ic¡çlo ¡os clastos
lo arc¡lo¡0o, s¡p€rf íciÞ5
'rosig¡s n¡ l¡sP ¡å5 cÀ¡¡ -
lås

nrcaloqcoi
Bù¡¡:0,10¡
õ :0,02¡

tr¡e¡on¡Àoento Ðó¿io ¡ ¡lto
)5lerioi ¡a¿e ¡d¡iå
;l ¡stos €l i rrói¡ês, ¡iscrii
ler e irrècùl¡.re9
llet ri z:
t¡€i¡ g¡o5s¡ ¡!cog?¡n¡, 9¡¡
r¡tor¡, fer¡¡gino5¡
âreni tor:
l¡ei¡ !d¡i¡ ð gross¡, 9úlan
ftl o9¡, ÀrcosÞùt¡¡, fcr¡¡gi-
tos¡

qUûßIZO 35Grîiltr0 ls(lor tILIC lAHo)nlt0 T0s lc
CALC¡ilt0S t(0 r()s Ia
mItAcLASI0S ¡xlsl0s !
cALClossltIc. ¡rrulcãttcAs ¡
(¡/iStCAS)

Í=224
n:15

lio I ¡ss¡
Uårg¡9

(setor 13)

0rt ocongl o&è¡à¿os, Àre
nitos conqloúer¡ticos e
¡r¡nitgs ûé¡ ios à g¡os-
5 05, år¡ðnja¡05 eÞ cab¿
¡¡s tåLulües

Est r¡t i îic¡c6ca croz¡¡år
;ÀÌrl åreg e ¡låno-Ì¡rålel¡s
tc¡[à¡ento gr¡¡¿c ionðl not_
r,À1, i¡¡ri cåclo ¡os cl¡5tos
lo ¡¡c¡lor¡co, srl€rf Ícies¡¡oiiv¡s n¡ ¡¡sa ¡à5 c¡lr¡ -
làs

A¡c¡¡o[ço:
0¡a¡ : 8,25¡
g : B,BZ¡

trrè¡on¡¡¡ento ¡¡ixo a ¡lto
lrfcri ci¡¡¡€ àlt¿ r l¡irà
)l¡9tor i¡r.c{lårcr ¡e r i5-
;o9, &i loni tó9, ru¡¡tzo
rlútos ¿i rcói¡Þ;, eliDsói-
lPs € Þs¡dticos
i¡tr i z:
lrei¡ úd¡i¡ a g¡oss¡, s¡I¡a
;¡r¡, ¡rco!è¡¡rå, le¡r¡gino-
ià
A¡eoitos:
lfÞi¡s qross¡s ¡ Dê¿i¡r, e¡r
r¡losas, su¡¡¡trr¡g¡ lrco -
;aàoà5 ¡ ltotolr¡¡üt ¡zlt I cils
lerrqginos¡5

quâßIz0 35cÌnur0 29(!on lXLlClAlt0)
il[01 10 ICâIC¡illO I
AUAIIZI IO B0 r0l 7xlslos 5
lilrâctâst0s 3ctñilIT0 2
(c0tD¡ lllllrA)
cttct0ss¡ LIc. 2
u[tcâ câ 2
(¡ÂstcA)

Í:155
n:44

llo I åss¡

U¡rg¡5

(s€tor l4)

0rtocongl oúerÀÀos co¡
cåll¡ü<. à¡pn it oq côn -
9l o¡€rit i cos. ¡renitos
gros509 ¡¡ oed t09¿ co[
!ar¡concloú{rÀilos &rito
sú¡or¡inå¿os

Egtrðt ifi còcåo rlaÍo-i¡r¡-
elà r cr¡zå¡¡s tå¡¡lÀ¡ e
rcan¡l â¡a, i¡¡ric¡cào ¡05
rl ¡stog ¡o ¡rc¡¡o{co, gt¡er
'icies a¡osiuås n¡ ¡esÞ ¡¡9
r¡Þa¡¡s, âca¡a¡ento gr¡¡¡ -
rion¡l nor¡¡l

î¡c¡!ouco:g!¡.r : 9,16¡

t : O,elr
rre¡on¡åÍÞnto làito e ¡lto
lsfêriôi¡¡¡ê ¡¡ix¡ a ¡e'¡ie
ll¡-stos i ¡¡€(rt¡rPs, ¡igcdi
ies, ¡long¡¿õ5 e el itsdi¡e5

ll¡tr i u:t¡ri¡ grosså, ¡n9¡lot¡,-fer
'¡g¡o09¡, ¡¡c059¡rl¡, 5¡¡¡¡-¡¡¡
â¡rnitos:
lrÞi¡s g¡o¡5¡i ¡ ¡d¿i¿9, ¡¡r
l!lo5a5¡ ¡lco59¡¡à5, fe¡¡r-
f¡no5¡s

X=282
î.'19

\



TABELA DE LÂMINAS 1

IÁÍ ¡ Mt
nltnt0uç0/¡At ttz:
'/.
clJtl JSIç¡fì

ct nli10:t
c0t1t0stgå0

irt rri ¡¡¡?:
rr i¡ior (llr)
t.¡ t rr¡l (¡f¡ üÍ¡ !nDD 0rsuuAçõrs

zt3

93't / tò2,1

eUAflZ0 fi0H0 - 4Sz
CUABIZ0 tllL ¡ - l0z
tLAû l0CL¡iSl0 - rstx-Ìtr¡stnro - sttifî; :tïr.
UüLCâil¡ Câ ¡ÄS - 2.l
ouAtlzt t0 - z,r fnActâsI0s - 2z0lâC0S - B',t

05,/,

TI¡¡I'GIIIltSO

llt = 56'/,

fit : 932

rtvscI
UALX ¡l)

ltculti
ia5soD. f¡0.
ronglo¡sri -
.icà.g)

I tre¿ohi n¡nte¡pnt ¡ ¡rr!.
Qs e s!¡årl.¡on¡¡los. ¡s-¡¡ae ¡o¡er¡¿ð¡enl ? e ¡ß¡olv¡¿¡, lorosiia¿e ¡¡ira.¡tg ?ntrr os cråos:
ncavo-conve¡o - l5z¡når - 6ùtnt¡¡l - 5r,

u3

942 / gzt

qünnlz0 fi0[0 - {Cz
eUAnIZ0 tou - r0z
fl.ACI0CtÀSt0 - 247
X-f[UlStAI0s - nz
n¡ cßs - tsr.ClltlI - 2,/.
ounxlzt I0 - 2t
uulcÃt c0s - ttotncos - It

94,

r[¡tuGtH0s0

ül : 542

it = 94r

llyscil
uAt.[ ¡0

I¡qUI¡i
iassoc. fec.

ueno-tsl it )

-Gr¡gr Ir.¡o¡i n¡ntf¡eot e er¡¡¡
!0{onl¡¡os. f,sf Þri c i¿å¿e ¡ô¿er¡
r¡ñsnt S aespnvolvi¿à.

Co!!¡lo ent¡e os gr¡gs:- {,õnc¡vo-convexo - 502
: ílåtil' : 32:/'

- S¡l ¡¡âlo - \t
!c leçåo te¡t¡rà I ¡ole¡i¿¡:g,l¡¡(g(g-9'Àråo tertlralrrrolerãlt:

¡à igfài n-süplo¡te¡".
ocl å5i os altera¿os (sÊr
09r co¡ saússutitizacfo

e !aixa.
tot x, 1968).

24ø

95't / Oz

00nrlz0 I0H0 - 3sz
0UAIIZ0 l0[ I - 2Bz
ILAGI0CL¡iSI0 - 202
x-Ilt¡stAl0s - rsz
t1t cAs - 1,cil[¡I - 3t
QUAiÍZ¡ I0S - 2r.
UULcÂll¡ CAS - a.t0tâc0s - 1,

g5z

r[¡¡üGt H0s0
¡¡ : 682

l\l = 95't

Iuscft
uât[ ¡0
¡ t0ut¡i

qrlqs pre¿oIi nànte!entÞ s!!er
leaqn¡a¡os. [sfrri ci ¿¡¡Þ eüi¡n
lo_ãe ¡e¡ ¡ Dof,reÁeDte ¿esenuol
,¡dà.

Cont¡to ent re os gråos:- cunc¡uo-conve¡o - 8Bz- Ì¡anàr - lgy.- ¡!nt ¡¡l
¡ $rtrralo - !t/,
Sel eclo tert ¡tàl rúin:B,lr! ( I ( 3.ßùb
Jext!ra'gr¡in:g¡DDorte¡..
lorosi ¿a¡e úo¿e¡¡¡á å Lâirå.
n¡c0st0 t¡Ilc0 (t0¡"x, r9ß8t:

130

95'/, / 97,

\QUlìßTZ0 n0[0
auA¡fzo r0
lLâGI0CL/isI0
x-IIMtAt0s
tf I câs
cH[ßt
AUâNTZIIl)
ulrcôt{tcAs
0tAc0s

4øt
zgt
2grl

5,¿
5'¿
511
2f,
17.
2z

s5z

fIuuG 1il0s0
l1r = 61't

llt : 952

rHscH

UATD !O

trculti
(assoc, f¡c,
Donglo¡erit)

låi xa.
I¡C0 (I01x,1968)

¡to entre os grlos:
ncavo-conuexo - ?52anar - 5Br(nt¡¡l - l8:/,t¡r¡¿o - ø2L
clg t lrtr¡ål Iôà:!¡(B ( 9,3¡¡
tra'q¡ãin-sdDrôrt¡,

e sericiti

9S

9'lz / g:/,

QIABÌZ0 t10il0 - 487
OUAÍTZO II)TI - 8'
ItAG ¡ 0Cl¡SI0 - lsz
I-flUlSlAl0S - sztlICAS - t5/.Cll[II - 2t!
{U¡ìIT?IT()S - 32CnLC¡ifloS - 5z
VUICÃll ICAS - 2totAcos - si

g3tl

TD¡iUCI TOS{),

CA¡¡01{/iII cll

s:532
Ìit = 97'1

rIvsclt

uAr[ !0
IIEUI ¡i

(assoc. fac

¡¡eno-Iel it

Grãos ¡re¡0¡i nartelent Þ s¡¡ã.r
!eaon¿à¡os. [sferici Àale ¡oler¡i¡ a Le! ¡esenuolei¡à.

Contato entre os grå09:- Cüncavo-conguo - 587- llðn¡¡ - 31,- hntr¡l - 7y.- S¡trra¿o - 2r.
Sel !çlo te¡t B¡àl ¡oà:0,9I¡¡ ( 0 { e.05¡¡
Iert¡t¡'grãin-!¡DDortê¿..
,o¡os i ¿a¿P ¡åirå. - -
n¡cl)$t0 Ll Ì¡ c0 (Ifllx, 1968).
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lÃtl t llA
e¡cnt0uç0/xAt¡l¿:
,¿

c0nt0stc¡0

c¡üDilt0i
L
cl}it0st ç¡0

ñîIUt t!â!I:
r¡ i¡ic¡ (llr){¡rt¡r¡l(llfl lltMDI 0rsD¡uAcã[s

242

9?x I 0t:l

0uA z0 t{ûil0 - 352
ouînrzl] loll - 3ez
tLâol0cl¡¡sl0 - l5z
uÜLc¡l côs - 7t0tûc0s - 5xlllJsc0u¡tî - 42CNt¡l - }rtll0llle - tz

2x'

tttÌtGlH0s0

Itr : 682

Ál . 97f,

ttrscri
untt ¡0
t¡eul¡i

2t7

94:/, / g¿t

0üâllz0 n0il0
oüfiÌIzo totl
ÌtûGl0ctôsl0itct0ctil 0

cltltf
auA zlr0
I0cts
0lâc0s
uutcãillcâs
¡NIIACLâSTOS

37x
t8r.
25v,

5,t

3'¿
37.
2t
2t
3z
zr.

4:t

t[¡tuGlll0s0

ll¡ : 582

íl = 9rü,

IIvscil

UATD IO

CUt¡i

¡to tntre os cr¡o!:
ncðvo-co¡¡uero - 352¡n¡r - 5gzntràl - 12
I ¡r¡¿û - ltL

CICóSI0 [iIIC0, s.q¡n¡o ¡ cl¡.5
5ff i c¡cåo ¡¡ tolx (1968).
fert¡ra'9r¡in-s¡tÌo¡tr¡'.
0s fl¡gÞontos Iiticos congti -l¡Ð-s. ¡e c¡ert, urlc¡¡icas ¡¡

ric¡s inlr¡c¡¡stos.
f or¡¡ olse¡u¡los r!¡cioclásiog

¡r.gcos c åltrra¿os,
lli c¡s c rl¡cioclisios ¡elor¡¡-

los ger¡¡, tser¿o-¡¡t¡iz.

218

95x / gzz

QUAIIZ0 l10ll0 - 31"'l
0!nuz0 t0[¡ - t4z
ttûGl0Ct¡iSl0 - 352
r-r[tDstß¡0 - 52

ntcâs - 32oltt¡tzllo - ztt;
uulc¡ilt câs tAs- 3z
Inu0c[Aslos - 2z0tâc0s - 3'/,cI[tÎ - 22

gxx

tln!Glx0s0

i1 = 49'/.

ñt : 952

tusclt
uîtl t0

nelln¡

lrc¡o ¡o¡ ¡ ¡o¡el¡¡a. C¡los
ncital ¡ents ¡¡crlosos
¡rrc¡o[¡¡¡os, â e¡ferici¡a¡ri¡¡ ¡ ¡d¡i¡. rurntr¡lr€nte¡. âtcosto llotr, t968).
nt rto enlre os grlos:
Cbnc¡vo-conuero - 657

S.lecåo text¡r¡l ¡o¡:
9,2¡!( g ( 0.8¡¡le¡t¡r¡ "c¡¡in-rrttorlc¡',Ior¡¡ olse¡v¡¡os lel¡sr¡tos rl

,er¡los Þ frescor.

zt6

l5'/. / stx,

0uA¡Í20 0H0 - 2?z
QIJAITZo lou - l8z
llîû l0CLÁSI0 - l5zot]octÁSlo - lgzll¡ct0cliHl0 - 5'1,¡¡0ItIâ - 5t
nusc0ul rA - 5'/,cflt¡T - 4,
uulcãilIcAs - 3'¿
¡lrTtActAsïos - 8z

ga

t[¡tuGt lt0s0

llt : 5?7

¡ll = 95x

'ltsorUâtE ¡O

t¡0u¡ri

Se¡eclo ro¿er¡¡¡ ¡ to¡¡e.Gr¡os
ir¡¡hg¡ I osos ¡ s¡¡¡rte¡on¿¿¡os.
I riferici¿¡¡e d ¡¡i¡¡. lPrt!r¡
'g¡ðin sulDortß¡'.
tont ¡to pnt¡e os qrlos:
- CEncåvo-conuÞro-- 6&l- ll ¡na¡ - Z5z- l¡nt r¿l - 5'¿- trtrr¡¡o - lglt)
Srleclo t ert¡r¿l to¡tê:0,98¡¡(g(9,8!¡
f ertùrã'qr¡in-srDDortÞ¡".Hl0âu Iú tlt¡slàucfr

2t4

'lg:/, / g't

!ünßtzo t10Í0 - 4i7,
0lJilIZo l0tl - Igt
ÌLnGI0CLÀSI0 - 2ErI-IIL¡SIAI0 - llzHtcns - 8f.otrtl - 3t
UUIC6ilt (A ¡¡iS. - 3z0?Ac0s - 5x

3g/.

tnD0xd¡lc0

ñt:

it:

53'/,

'lør,

tIvscil
uAtx D0

0lll¡i
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L¡iflA
nIcât0uç0/ñâ¡ ¡t¿:
,,
c0rlt0stø0

c litr¡0:,l
c0ñr0srç¡0

ñeIú !A¡t:
t¡ i¡i c¡ (llt )
lÞrl rr¡l ( ll{ t

ul ¡A¡[ 0tst¡utçãDs

¿19

9g:/, / g?rt;

tÙ'i,,
382
l9t

4r,
5x
6x
4'/,
31t:
3'r

úz

Irl lGI I0S0
llt : 662

¡il = 9gt

¡tvscI

UâID I(l

fl0uni
(f¡cirs

Donglo¡rl¡t i
c¡)

170

91r, / glz

0 n¡Iz0 noi0
OUAÌTZ|I Il)[I

'lôG 
¡ 0CL/iSl0

I-rIt!$t¡ìt0s
11t cÂs
clE¡t
aún¡rzt f0
rllltAcIâs10s
uutcÃ cât
CâtC¡i I ¡ 0
0rfic0s

lgz
3'l'1
1g'¿
2'lr.

?'¿
2r,
4t
4f,tt
Z1',
tz

gzx

TD¡¡UGII{OSO
llt : 532

¡lt . 917,

rLvscll

uAt[ ¡0

0ütti
( f¡c iß5

)onslo¡er¡t i
)¡)

Grãor tre¡o¡in¡¡trD¡nte ¡¡gr-
o5oJ, cleg¡n¡o a !r|¡rre¡on-
l¡¡os. I rsfrrici¿¡¿? u¡¡i¡ ¿.rll¡ ¡ ¡¡i¡¡,

Cont¡to rntre 05 crãos:- CEnc¡uo-conve¡o-- 4Bz- tl¡n¡r - 5t/,- lünt¡¡l - 8'/,- $¡trr¡lo - 2'/,
SclecÍo t c¡t ¡¡¡l ro¡rr:9,2¡!(e(4,9¡¡-
f ¡¡l¡r¡'cr¡in-s¡rro¡tel'.
ll¡t ri z ¡e ¡ar¡conclono¡¡lo.
Atcost0 (t0tx, 1968).

l?l

94'1 / W',L

lg't
347'lgt
237,:

3'/,
4r.
3'r
ZT,
2'/,
L7.

g3z

rxnu6 t0s0
Itr : 582

Itt : 9¡V

rLvscfl

UALI ¡l}

t¡cut¡¡
(f¡c¡ es

)onc¡o¡er¡t
)¡)

6rfDs ¡re¡or¡i nùrteÞent€ ¡¡su-
losos. â esferici¿¡¡e ¿orinà¡t€i I¡ir¡,

Cont¡to entre os rlrlos:- CúnDòvo-Eonuero - 4øl- I I ¡n¡r - 55v,- l¡nt!¡l - 5't- $¡trr¡¡o
S?l oc¡o t?¡trr¡¡ to¡reig,e?rD ( C ( 3.2¡¡
¡ßxt¡r¡'g¡¡in-5rt¡orte¡'.
l¡¡cioolirios ¡ltciå¡os, co!

¡¡ð¡s våri¡¡os ¡e slricitiz¡cão
l'l¡triz ¿Ê r¡r¡conclo¡Þr¡¡os.
âlcos¡0 (tl)¡"r, 1968),

t28

9Bz / 9:t

29:l
35:l'u
zgx
3x
5x
2'/.
22
17,
t7,
2x

gi¿x

cî¡t0Hi1¡ c0,

rx¡¡ltGIH0s0

¡11 = 64:/,

llt : 982

ñ01âssî

UNIGAS

i¡s5oc. f¡G.

r¡n./congl.
; ¡¡ù I ¡¡es )

Grloc l¡rlo¡in¡ntr¡entc at¡¡r
re¡on¡¡¡os, vari a¡¡o ¡e ¡nqrlo-
sos ¡ ¡¡re¡on¡¡¡os. û ?sfPrici-l¡¡e ó v¡¡iá,rrl ¡s ¡lt¡ å lair¡

Cont ¡to êntrÊ os gr¡os:- Cõnc¡vo-coouc¡o - 452- ttòn¡r - 45:l- trntr¡l - 5'/,- Srl urr¡o - 5'1
S?lcclo tr¡t rr¡l ro¡re:
9,2¡r ( g ( 3,8¡!1êrtr¡¡'cr¡iñ-3¡Drort¡¿t,
A¡C0S¡0 tI C0 (r0lx, 1968).

¿65

95't / g/,

0uArIz0 ñ0N0
ouAllz0 t0H
Itâc t0cIÄsl0
x-ff1¡stâ10s
lllcâs
cIItT
erAtlzt l0
U!I,CÂNICâS
0UIi0s
0tAc0s

387.
262
l5v.
lÈ/,

31¿
2f,
2r
2.t
lr,
lv.

g5z

cûr¡0H¡ c0,

tlt tGtr0s0

llr : 6tz

It : 952

n0lÂssA

UNIGâS

l¡ssoc. f¡g
ü?n, I con

tlo!, t ¡.1ü

¡r.res )
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L¡lllllfr
{rotlo)

nr( n rultç0/r'1lrI r I z

c0rlt0slcÀt

c lñEHI0
f.
t0ir0s¡ c¡0

ll¡trrl¡¡lr i
r¡ i¡i Dr (llr)lr¡t¡r¡l (llf) Itlll¡fì!I 0tErrunç¡xs

6S

95:z

ilñrzo ¡otto - tsz
euârlz0 lou - 352
Ir¡ct0ctifll0 - tg7,
It0G l0cL¡ísl0 - 5'r
rlr¡stAI0 âlrElAD0

DIrE¡EilCtA¡0- l4Z

tlusc0u lrA - 3,ctr[¡r - 5't
0ürìnTzl10 - 22
TllÌ ALI llâ - lrr
lliflAl¡isICAS - 2z
uulcÃHtcÂs - 8x

g5z

sIUCoS0,

txt¡uclH0s0

It¡ : 582

Itt : 95,|

Selgo¡o tolre ¡ ¡o¡e¡¡¡¡. 0s
råos sã0, r! su¡ ¡¡iori¡ a¡gr-
osos å iulàrre¡on¿¡los, rrelo-
inan¡o 05 s{là¡!¡¡¡osos, À csfe
ici¡¡¡c d l¡ir¡.
Cont ¡to entrê os cråos:- C8nèàvb-conuÞxo - ¡l?z
- ll¡nar - 4Ct- lrntr¡l - %,- Slt¡ra¡o ' g3x

lger¡o ¡àtriz for¡ele lo¡ lel-
sl¡tos ¡lter¡¡os . ¿efor¡¡¡os,

âlCóSl0 l,íIlC0. secunlo ¡ clas
ri fi a¡cåo ¿e t0tx (1968).

rr¡it ¡ca)

57

3l'/,
?12
t57.
lEt

5'¿
4v,

xf,
tv,
lr,

isn / B',/,

ellÂl¡20 110110

0unirz0 l0[¡
tf¡ci0ct 0
¡rnct 0ctÁst0
cil[M
0 AtIZI l0
tlltsc0u I Tâ
u IcÂ[ lcns
IUIñNI IflA
UII¡AIÀSICAS

g''t

tE UG ll|0S0

lr = 67Y,

ñt : 952
n0tessA

uAlGns

(¡s¡oc. fàc,

à¡enitos)

38

3g1l
47'/,
8x
5títl
Zz
17,
lx
Lt

gg:t / gx

qIAtrz0 n0l0
0us¡Iz0 t0tl
tltctocti$¡ 0
ILâGI OCL¡SIl)
clt[¡l
it cns
AUANTZITO
0l t0s
0tAc0s

tÈ/,

cûtB0lrÁ11c0,

TET¡UGI Hf}SO

it = 5U!

lll = 991t,
I't0LâssA

UâIGAS

(assoc, flc,
¡.reñ, c con_

qlo¡er. t aI¡
Iare¡)

Spl eclo rol¡e, Gråos ¡ngrlosos
r súLl¡re¿on¿a¿os. n rsfericil¡¡êé¡¡i¡ò¡bo¡lrå¡¡
Cont åto entre os crfos:- c8ncåvo-convlxõ - 4tl- l¡anar ' 257',- lunt¡¡l - 35'/,- Srt¡r¡lo

Sel ecåo textlr¡l ]o¡re:
0,2¡¡( 6 (5,8¡¡

sr¡ â¡c0st0 (totx, t960)

66

967, / g:/,

aunßTz0 ttolloqulllz(| ?0[l
lLnG I0CL¡iSI0
x-ftt¡srâr0s
ntcîs
c raT
UULC¡IIICâ
OUAìTZ¡ Tl}
0rAc0s
0ü1r0s

127,
24:t
9'/

2B'/,
4z
3z
4x
2,1
lr,
L,¡,

gu,

tHruG¡ H0s0
t7 = 657t,

ñt : 952

i0LtssA

Uî¡GAS

( ¡5soc. fà0.

ùrEn. -Gonglo

re¡dticos)

Gråos rre¡olrinàJ¡te¡ente sltran-
rr¡ losos- e s¡larr!¡on¡¡¿09. [sfe
.i ci ¡å¡Þ ¡d¿iå-
Contðto.nt¡. os cr¡os:- cSncàvo-convexo - 352- ll¡¡¡¡ - 4U- lrntlal - l'f.- SütÍr¡¡o - ll'.
S!l ecåo t ert ürål to¡te:
9.08¡¡ ( g ( g,g¡¡
lõ¡os i¡à¡Þ låirã.
l€rt¡¡e'crain-surrDortê¡'.
â¡c0st0 lf0rx, l9È8).

2t2

33x
L4r.
l3x
z3't
5z

2f,
zt|

Z1'.

967. / gt g{t

t[¡auGIlt0s0
llq : 532

lll = 961,

ñ0[AssA

UAIGNS

(ôssoc, fèc.

le Ùenitos/
conglo¡. ta-
l¡ I ¡res)

c¡foE rri nc i ròlEe¡t e ¡¡¡g¡lo5o5
I csfe¡ici¡à¡Þ d ¡d¡ia,.
contato enlre 05 lr¡os:- Cürlc¡uo-convero - 3tl- llanar - 4tl- tünt!à¡ - !gf,- Stltur¡¡o
Selôcão t¿rtqral ¡o¡er¡¡a1l
0.2ñ¡ ( g ( 1.5¡D
f örtura "qr¡in:srrlorte¡'.
0s gråos ¡e ¡l¡gioclisio arre-

qpnt¡r¡-ge frescos ¡te rntènge -
i¡entp sàr¡ss¡ri t i zå¡or e serici-
t i zã¿os. llic¡-s eståo ¿efor¡¡¿àr
(¿olra¡¡s oq tritr¡a¡¡i).
A¡CoSI0 (rorx, r960).


