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O Supergrupo Carnaquã (ì.leoproterozóico lll-Eopaleozóico) aflora na porção centro-sul do

Estado do Rio C¡rande do Sul e apresenta o registro sedimenta¡ e nrlcânico, sem metamorfismo, dos

eventos tectônicos e deposicionais ocorridos no peiodo entre as orogenias do Neoproterozóico (Cicio

Brasiliano) e o estabelecimento das grandes bacias i¡tacræônicas paleozóicas. Este supergrupo é

composto, do ponto de vista litoestratigráfico, por cinco unidades: Grupo Maricr! Grupo Bom Jardrm,

F'ormação Acampamento Velho, Grupo Santâ Bárbara e Grupo Guaritas.

Os levantamentos geológicos e estratigráûcos, desenvolvidos durante os três anos de pesquisa da

presente tese, foram realizados nas sucessôes sedimentar€s e wlcanogênicas do Grupo Bom Jatdim e

da Formação Acampamento Velho, tendo-se como prhrcþais fsrrameritas an¿ílises de fácies e de

associações de fácies, análise de proveniência e paleocorrentes, bem como a unlização dos conceitos de

esuatigrafia de seqüências e datações ¡adiométricas de rochas vulcânicas e vulcanocliásticas, visando o

reconhecimento da evolução paleoarnbiental destas unidades e a correlação de suas ocorrências,

atualmente segmentadas ern sub-bacias, denominadas Camaquã Central e Camaquã Ocidental.

O Grupo Bom Jardim é composto por rochas lr¡lcânicas, pirockásticas e sedimentares geradas em

anbientes continent¿is subaereos e lacustres. A Formação Acampamento Velho é constituída por

sucessões tulcânicas e vulcanoclásticas geradas em ambientes subaereos, que sobrepõe em discordância

angular os depósitos do Grupo Bom Jardim.

O Grupo Bom Jardjm apresenta ótimas exposições na Sub-Bacia Camaquã Central, aflora¡do

nas regiões de Bom Ja¡dim (area-tipo da unidade) e Casa de Ped¡a bem como na Sub-Bacia Camaquã

Ocidental, princþalmente nas regiões que compreendem Larras do Sul þorção sul) e o flanco W da

Serra do Espinilho þorção norte desta sub-bacia). Este gnìpo é consntuído, a partir da base, pelas

forrnações Cerro da Ar:gélic4 Hil:i,rio e Picada das Graças, tendo sido dragnosticadas seis seqüências

deposicionais, denominadas como Seqüência Bom Ja¡dim 1, 2,3, 4, 5 e 6.

A Forrnação Ceno da Angélica ocorre somente na Sub-Bacia Camaquã Cørtral e possui cerca de

1.500m de espessura na região de Bom Jardur¡ que constitui a área-tipo da ruridade, e

aproximadamente 1.700m na região da Casa de Pedra. 1rJss1¿ nnid¿de foram diagnosticadas três

seqüências dçosrcionars, denominadas como Seqüência Bom Ja¡dim 1,2 e 3. A pnmeira seqüência

(SBJ- i ) é caractenzada por sucessões geradas junto à bordas de falhas ativas, em regimes distensivos,

representando os estagios iniciais do rifteamento da bacia. As SBJ-2 e SBJ-3 registram o crescente

aumento das taxas de geração de espaço de acomodação, representando periodo de grande atividade

tectônica. Os resultados geocronológicos obtidos possibilitaram estabelecer l¡ma idade entre -600-593
Ma para a geração da Fonnação Cerro da Angélica" Sistemas deposicionais encontrados nestas três

primeiras seqüôncias deposicionais indicam que a região da Casa de Pedra esteve próxima à borda da

bacia enquanto que a região de Bom Jardim constituia a área de depocentro.
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A Formação Hilário, que conesponde à 4" seqùência deposicional do Grupo Bom Jardim,

rsl,resenta o inicio da expansâo da a¡ea da bacia ern direção a oeste, causada pela migração das {alhas

de borda. Esta seqüência é constituída por rochas vulcânicas, piroclísticas e sedimentares, geradas em

ambiente subaquático na região de Bom Jardirn (considerada ainda neste período como o depocentro da

bacia) e em ambientes subaéreos na região de Lav¡as do Sul (rírea de borda da bacia possivelmente

próxima aos centos vulcânicos)- Datações radiométricas reâlizadas pelos métodos A¡-Ar e U-Pb em

zircões, atestãm uma idade de aproximadamente 590 Ma para a geração da Formação Hih4,rio.

A Formação Picada das Graças compreende as seqúências BJ-5 e 6. A sBJ-s e cæactenzada

pelos depósitos de pró-delt4 reconhecidos ta¡to na Sub-Bacia Carnaquã Central quanto na Ocidental,

constituindo a continuação da expansão areal da bacia, associada aos ultimos estagios de rifteamento e

início do predomímo de subsidência termal.

A continuidade da subsidfucia termal é observada na SBJ-6, com a deposição de sucessão

conglomerática fluvìal na Sub-Bacia Carnaquã Ocidental e de deltas dominados por rios na região de

Bom Ja¡dim (SBC-Oc). Análises geocronológicas realizadas nas unìdades sotopostas (Iormação

Hilí,rio) e sobrepostas (Formação Acampamento velho) sugerem uma idade aproximada de 5g0 Ma
para a Formação Picada daq Graçâs.

com ocorrência restrita à sub-Bacia ca:naquã ocidental, a Fomração Acarnpamento velho
constitui-se predominantemente de rochas lr¡lcanocliísticas þiroclasticas primrírias e retrabalhadas) e

rochas mlcânicas de composição ácid4 colocadas ün contextos subaereos, alem de subordinadas

rochas andesíticas associadas e de basaltos sub-l,r¡lcânicos. A unidade, com espessuras superiores a

600m, øreontra-se em discordância angular sobre os depósitos flúvio-deltaicos do Grupo Bom Jardim,

aflorantes no flanco oeste da Serra do Espìnilhq, e sobre os depósitos do Grupo Maricii, na parte oeste

do Platô da Ramada.

A Formação Acampamento Velho inicia-se com tufos grossos gerados por fluxos piroclisticos

(ignimbntos), que transicionam para camadas tabula¡es e maciças de lapilli tufos e, por {im, pzua

b¡echa tufos, que predominarn na sucessão, composta por fragrnentos de rochas nfcânicas ácidas e,

princþalmente, de rochas pirocl:ásncas (tufbs). Rochas vulcânicas de composição ácid4 classificadas

como riolitos, recobrern os depósitos piroclásdcos. O topo da Formação Acampamento Velho constitui-

se por nov¿ìs rochas piroclasticas (lap li tufos) retrabalhadas e por rochas andesíticas. Idades

geocronológrcas obùtas em nolitos da Formação Acarnpamento Velho atest¿m uma idade de 574 Ma
para esta unidade.



The Camaquã Supergroup (l.leoprotørozoic III - Early Paleozoic) crops out in the south-ce¡rtral

region of the Rro Grande do Sul State (southern Brazil) and presents the sedimentary and volcanic

register, wrthout metamolphisÍr" of the tectonic and depositional events that occu¡red betweetr the

Neoproterozoic orogeny of soutleastern South Amerìca (Brasiliano Cycle) and tlìe onset of the great

paleozoic intracratoniç basins. The supergroup is divided, from a lithostratigraphic point of view, into

five urits: Maricá Group, Bom Jardim Group, Acampamento velho Formation, sanø Barbara Group

and Guaritas Group.

Stratigraphtc and geologrcal studres, developed through the tùree years of research of the present

thesis, have focused on tle sedimentary and volcanic successions of the Bom Jardim Group and

Acampamento Velho Formation. The mair methods we¡e facies, paleocrrrents and provenance

analysis, as well as the application of sequence stratigraphy concepts and radiomelric dating ofvolcanic
and volcaniclastlc rocks, to reconsútute the paleoenvironmental evolution of these units and to esøblish

the stratigraphic correlation between their different outcrop areas, today separated into sub-basins,

named Westem and Cenhal Camaquã Sub-basins.

The Bom Jardim Group is composed of volcanic, plroclastic and sedlmenøry rocks fo¡med in

continental subaerial and lacustrhe environmerìts. The Acampamento Velho Formation is constituted

by volcanic and volcaniclastic successions of subaerial envirorimsnts that overlay the Bom Jardlm

Group by angular unconformity.

The Bom Jardim Group presents good exposures in the Cent¡al Camaquã Sub-basin, cropping

out in the Bom Jardim (type-area of the unit) and Casa de Pedra regions, as well as in the Western

Camaquã Sub-basin, mainly in the regions of Lar,ras do Srf (southern porbon) and the region west of
the Espinilho Range (northem portion of the Westem Camaquã Sub-basin). This group is constituted,

from base to top, by the cerro da Angélic4 Hil¡irio and picada das graças formations, and can be

divided into six depositional sequences, named Bom Jardim Sequence I,2,3,4, S and 6.

Having its occurrences restricted to the Central Camaquã Sub-basin, the Cerro da Angélica

Formation is approximately 1500m thick at its northemmost exposure (Bom Jardim region) and 1700m

thick at the southernmost (Casa de Pedra region). Three depositional sequences were identified in this

unit, named Bom Jardim Sequence l, 2 and 3. The fi¡st sequence is cha¡acterized by successions that

were generated near the basin margrn active normal faults, in the first stages of rifting of the basin. The

Bom Jardim sequences 2 and 3 register the progressive increase of the accommodation space generation

rates, related to greatsr tectonic activity. Geocbronological results point to a deposition age between

-600 and 593 Ma. The depositional environments ofthose tlree depositional sequences suggest tlât the

Casa de Pedra region was nearer to the basi¡ border, while the Bom Jarrlim region was closer to the

depocenter.
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The Hilário Formation, that correspond to fhe 4th dçositional sequence of the Bom Ja¡dim

Crroup, represmts the onset ofthe expansion ofthe basin area towards the wes! caused by the migrahon

ofthe border faults. This sequence is constituted by volcanic, pyroclastic and sedimentary rocks formed

in subaquous environmerits in the Bom Jardim region (considered as the dspocenter ofthe basrn during

this period) and subaerial envhonments in the Lawas do Sul regron (close to the basin's border and

probably nea¡ the volcanic centers). Ar-Ar and U-Pb radiometric dating reveal a crystallization age of
approximately 590 Ma

The Picada das Graças Formation contains the Bom Ja¡dim sequences 5 and 6, the füst being

cha¡acterized by pro-delta deposits on both sub-basins, related to the ongoing expalsion of the basin

area during tÏe late stages of rifting and the beginning of the dominance of themal subsidence

processes. The thermal subsidence continued during the deposition of the Bom Jardim Sequence 6,

marked by the deposinon ofa fluvial conglomeraúc succession ln the Western Camaquã Sub-basrn and

¡iver-dominated deltaic successions in the Bom Ja¡dim region (central camaquã Sub-basin).

Geochronological analises of the Hil¡írio aud Acampamento Velho forrnations suggest a dçosinonal
age around 580 Ma for the Picada das Graças Forrnation.

with occurrences resticted to the westem carraquã sub-basin, the Acampamento velho

Formaúon (sensz Ribeiro & Fantinel 1978) is composed mainly of volcaniclastic and volcanic rocks of
acid composition, formed in subaereous environments, and minor andesitic rocks. The umt is

approximately 600m thick and is in angular unconformity with the Bom Jardim and Maricá groups,

respectively in the westem flank of the Espinilho Range and in the western portion of the Ramada

Plateau.

The Acarnpamento Velho Formation begins with coarse-grained tuffs fomred by pyroclastic

flows that grade to tabular massive layers of lapilli tufls capped by nrff breccias, which are the

dominant lithology in the succession, composed by acid volcarric and pyroclastic fragments. Acid

volcanic rocks, mainly rhyolites, overlay tlose pyroclastrc deposits. The upper portion of the

Acampâmerito Velho Formation contains n€w pyroclastic rocks (reworked lapi[i tuffs) and minor

andesitic volcanìcs. Geochronological results of the rþolites point to a crystallization age of
approxrmately 574 Ma for the Acampamento Velho Formation.

IV



Um especial agradecimento dedico a m€u esposo, Renato Paes de Almeid4 pelas constartes

discussões sobre vários pontos da tese e pela cuidadosa revisão do texto. Agradeço prhcipalmente ao

seu carinho e companheirismo que estiveram srmpre presentes. Obrigada Renato.

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Antonio Romalino Santos Fragoso Cesar e ao co-

orie¡rtador Prof. Dr. Ian McReatIU pelo companheirismo e atenção d¡da du¡ante todas as etapas da

pesquisa.

Aos anrigos e geólogos Prof. Dr. Getson Luis Fambrini e Gustavo Conêa de Abreu, pelas

produtivas e importantes considerações tecidas a respeito de alguns pontos da tese, e à geóloga

Veridia¡a Teixeua de Souza Martius, pelo auxílio no tratamento dos dados geoøonológicos.

Aos professores Dr. Claudio Rìccomini e Dr. Jorge Hachiro, pelas importânt€s discussòes

leva¡tadas no exame de qualifrcação.

Ao Prof. D¡. Manoel Souza D'Agrelìa Filho, pelo auxílio du¡ante o ultimo ano de pesquisa"

Aos amigos e geólogos Carolina Rodrigues de Araujo Corrê4 Chahrazéd Layaun Morenghi,

André Gianotti Ster¡, Marcelo Januá¡io de Souza e Ana Pauia de Meireles Reis Pelosi, pelo

companleirimo nas etapas de campo.

Aos profissionais dos laboratórios de geocronologia do Instituto de Geociências, em especial

Artur Takashi Onoe.

Ao prof Dr. Elton Dantas (Jniversidade de Brasília), pelo grande ar¡xílio na realização das

análises geocronológicas pelo método U-Pb.

Ao geólogo fuca¡do da Cunha Lopes (CPRM -núcleo de Porto Alege), pela aterção que sempre

nos deu e pelo material aerofotográfico fomecido.

A Vasco e Samuel, pelo auxílio na separação de zircões.

Ao pessoal do Laboratório de Petrografia Sedimentar þrocesso FAPESP 97110669-0) do

Instituto de Geociências de São Paulo.

À UqßfNOS, pela permissão para utilização do Nircleo de Pesquisas Geológicas de Caçapava

do Sul e, pnncipaknente, à Ziehna e Zenude pelos cuidados que tiveram conosco.

À f¡fESp (Frmdação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e à CAPES (Coordenaçào

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supenor) que apoiaram os três mos de pesquisa da presente

tese, com a concessão de bolsas de doutorado - CAPES (5 primeiros meses) e FAPESP (31 meses -

processo 01/01439-9). As pesquisas desta tese também contaranì com o auxílio fina¡ceiro de bolsas de

anxílio à pesqursa concedidos pela FAPESP 
-processos 

00/075 t0-4 e 03/12802-3 - sob coorde,naçào

do Prof. Dr, Antonio Romalino Santos Fragoso-Cesar e do Prof. Dr. Manoel Souza D'Agrella Fìlho,

respectivamente.

Agrailecimentos



I.1 - Obiefivos...

I - Obietivos e Métodos

indice Gerøl

I. 3. 5. Anális es Petrográf cas.

Lj.6. An¿ilise de Fticies e de Associações de Fricies

I.3.7. Análise de Rochas Vulcanoclásticas...

1.3.8. Classifcação dos Termos Vulcânicos.

L3.9. Análise de Seqùèncias Deposicionais.

I. 3. 1 0, Análises Geocronológrcas.

LO II - Introducão ao Tema de Estudo

Ir.2 - Beyisão Bibliognifica das coberturas vulcano-sedimentâres Neoproterozéicas

lI.3 - Re¡¡isão Biblioeráfica do Contexto Tectônico e P¡leoemhienrnl

do Sunergrupo Camaouã

01

do Gruno Bom .fardim e de tr'or¡nacf n Â¡-ornnqÌ¡rênfô \zôll'ñ

tr.s - Litoestratisrâfis do Superurupo ....,.....,...]............. ...,.,,...,.......-.-........22

II.6 - Classifrcacão de Rochas Vulcsnoclástic¡s rdnfâdq-

IL7 - Anlicacão dos Conceitos de Esfratisrafia de Seoüências na
Anilise ¡l¿ Rqcios ¡ln Tinn PiÊ

AP LO m- O Grupo Bom Jardim e a Formação Acampamento Velho:

IILl - Contexto Geolósico Recional

06

.07

.07

07

08

(Unidades Vulcanogênicas Neoproterozóicas do

III.2 - O Grupo Bom Jardim em sua Área-Tipo.

09

...............09

09

...................18

...,.27

...............-..30

30

VI



111.2.1, Redefnição da Grupo Bom Jardim (Neoproterozóico III) em sua drea-fipo:
litoesÍratigrarta, paleoÕmbientes e sua relação no contexto tectônico do
Supergrupo Camaquã -. R5........... .........,,.... j-t
Revista Brasìleira de Geociências, vol 3(4) p. 349-362

RXSUMO

ABSTR.{CT

INTRODUÇÃO

CONTEXTO GEOLÓGTCO UO CNI.PO BOM JARDIM

TRABÁ,LHOS ANTERIORES

LITODSTRATIGRAT'IA DO GRUPO BOM JARDIM

Formaçño Cerro da Angélica

N]RBIDITOS DE ALTA DEìISIDADE

DEPÓSITOS DL LESWS SUBAQUÁNCOS

DEPOS]TOS DE MJNDO DE BACIA

ruRBIDITOS DD ALTA DENSIDADE CAN.4LIZADOS

DEPÔSITOS DELTA|COS

Formåção Eilário

Formaçåo Picada das Graças

DEP()SITOS DE LESUES DELTÀ]COS

DEPÔSITOS FLUNA]S

DEPÓS]TOS DELTA]COS DOMNÀDOS POR NOS

RECONSTITUTÇÃO par,EoGEOcRl(FICA E CONTEXT0 TECTôNICO DO
GR{IPO BOM JARDIM

CONSIDERAçOES FINAIS

IIL2.2. Análise de seqüências deposicionais do Grupo Bom Jardim em sua órea-tipo..S2

SeqüêneÍa Bom Ja im 2................. ...........52

Seqtiência ßom Jardim 3.........._.. ...............59

Seqûêncía Bom ja¡dim 4................. ............61

Seqäência Bom Jard.ím 5..._...................... ..._..........................64

Seqüêncìa Bom Jardìm 6............. ............,..71

III.3 - O Grupo Bom Jardim e a Formacão Acâmoamenfo Velho n¡ Porcãn Nnrfe dq Srrh-
Bacia Camaquã Ocidental

II1.3.1. Evolução paleoamb¡ental e seqüência.s deposrcionais do Grupo Bom Jardim e
Þ-ormação Acampamento I/elho (Supergnrpo Camaquã) na porção norte d/1 Sub-
Bacia Camaquã Ocidental.

(Artigo submetido, em oulubro de 2003, à Revista Brasileiru de Geociências)

RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

TRABALHOS ANTERIORES

CONTEXTO REGIONAL DO GRUPO BOM JARDIM E DA FORMAÇÂO
ACAMPAMENTO VELHO

O GRIJPO BOM JARDIM NA SUB-BACIA CAMI\QUÄ OCIDENTAL

74

75

VII



Unidsde de Ritmitos Inferiores

ASSOCLAÇÅO DE FÁCIES DE PRÔDELTA: 1.[,¡RBID]T1S IIN1S D DEPÔSIT1S DL
DECANTAÇÃO

ASSOCUÇ,îO DE rùiClES DE FntNrt DEL:thtcA

Unidade de Conglom€rådos Itrtermediários

Unidade de Arenitos e Pelitos Superiores

A NORMAç.AO ACAMPAMENTO VELHO

A Formação Acampamento Velho na região dos cerros do Bugio e perau e Se¡ra
do Espinilho

TAFOS I¿Un¡,qnOS E MACIÇOS

I,4.PTLI,I TUFOS

BRIÌCHA TVFOS

A Formação Acampamento Velho no platô da R¡mada e Sera de S¡nta Bárbara
Riolitos

sEQtrÊNCTAS DEPOSTCTONAIS

Seqüência Bom jardim 5

TRATO TRANSGRESSTVO

TRÀTO DE HIGSTAND

Seqûência Bom Jardim 6

TRATO DE LOWSTAND

TRATO TR.4NSGRESS]YO

Seqüôncia Acanrpamento Velho

CONSIDERAÇÕES FINAIS

IIL4 - 0 GrupqEqu Jardim na Regiáo da Casa de pedra 
---"."-.._.""...."...10S

III.4, 1, Associação de Fácies e Ambientes Deposicionais...-......-....-..

D ep ó sitos Are n [tíco s de Ríos E nttel.açado s...................

Depósîtos Conglomefliticos e Arenítícos Seixosos de Enchentes em
Lenço|.................

Deyísitos Aren ític os d.e F¡ente Deltaíca.........

Depósìtos Peltticos e Arenítícos de P¡ó-Delta.

IIL4,2. Aruilise de Seqiiências Deposicionais da Grupo Bom Jardim na Região da Casa
de Pedra....................

III.5 - O Gruno Bom Jardim na Resiño de Lqvrqs dn Srrl

I .5.I. Trabalhos Anteriores

IIL5.2, Litoestratiglaf a dz Formação Hilário.

Rochas Vulcânìcas.

Rochas Pírocltisticds....................,....

. t05

110

1t3

123

126

........................ I 28

..................._... I 28

....................... I 3 l

....................... I 3 1

.........133

.......1 J J

136

TJõ

138

WiI



Itr.6 - Dados Geocronolósicos do Gruno Bom Jardim e da Formccño Acnmnrnrenfn

IIL6.1. Conelaçöes Estrqtigráfcas e dados Geocronológicos das Sucessões Vulcano-
sedimentdres Neoproterozóicas do Supergntpo Camaquã (l/eoproterozóico III-
Eopaleozóico), centro sul do Rio Grande do Sul (artigo em
preparação)........ ............ I42
INTRODUÇÁO...... ..........................r42

REVISÃODOSTR.{BALHOSANTERIORES..................... ...........143

lærooos............ ..............144

RESIJ'I,TADOS GEOCRONOLÓGICOS OBTIDOS E CORRELAçÕES
ESTRATIGRTIFICAS.. .,

Resultådos Geocronológicos da Formação Cerro da AngéIica........

Resultados Geocronológicos da Formação HiLirio na SBC-Oc._.....

Resultados G€ocronológicos da Formação Eilário na SBC-C.........

Resultådos Geocronológicos da tr'ormação Picada das Gràças........

Resultedos Geocronológicos dâ tr'ormsção Àcampamento Velho....

CoNLUSÕES......

LO IV - Correlações Estratigráficas

IV.l - LitoestrafiÊrefiâ do Gruno Bom .Ierdim e ds f'nrtn¡c4o Âcqí¡rraírêntr¡ Velhr¡

IV,1.L Litoestratigraf a do Grupo Bom Jardim ...,............................t63

IV.1.2" Litoestratigraf a da ["ormação Acampamenro Velho...._................................... 165

IV.2 - Seqüências Denosicionais do Gruoo Bom Jardim e da Formacão Acampamento Velho
nas sub-bacirs Camaquã Central e Ocidental ...,......166

IV.2.l. Seqùências Deposicionais do Grupo Bom Jardim - (SBJ).............,..................166

(V,2,2. Seqùência Deposicional da Formação Acampamento Velho, 6An............,..175

142

APITULO V - Conclusões

...... ..148

........148

.........151

155

159

159

160

162

t62

t77

180

x



CAPITULO I

Figuras L0l e L01B: Figura ilustrativa das vias de acesso (018) e áreas que foram mapeadas na escala 1:50.000 e
detalhadas na presente tese (01A.). Figura das coberturas é modificada de Santos e/ a¿ (i989) e
Fragoso-Cesar er a/. (2000)...

CAPiTULO U

Figura II.02: Embasamento e coberturas sedimentares do Escudo Gaúcho no Rio Grande do Sul e Uruguai
(baseado em Fragoso-Cesar 1991)....... ...............................11¡

Figuras II.03A e IL03B: Figura ilustrativa das sub-bacias do Supergrupo Camaquã (figura A); Figura das
coberturas sedimentares, lulcânicas e vulca¡o-sedimenta¡es do Supergrupo Camaquã na porção
centro-sul do Rio Grande do Sul (figura B). Modificado de Santos e, di. (1989) e Fragoso-Cesar e/

inilice de Eigurøs

al. Qo00)

CAPÍTULO UI

Item ü1.2 - O Grupo Bom Iardim em sua Area-Tioo

Figura III.04A: Mapa de pontos e de localização dos afloramenlos estudados do Grupo Bom Jardim em sua á¡ea-
tipo (modificado de Jarrfüarr 2001).,. ........................,.....32

Figura III.04B: Mapa geolôgico e paleoambient¿l do Grupo Bom Jardim em sua área-tipo, região norte da Sub-
Bacia Camaquã Central (modificado cle Janikian efal 2003)......,........ .. .........................,.,...,..35

Figura IIL05: Seção esquemática do Grupo Bom Jardim em sua área-tipo, região norte da Sub-Bacia Camaquà
Central (modificado de Janikian ¿¡al 2003)..................... ... ... ..... .........39

Figura IIL06: Camadas métricas tabulares de brech4 com predornínio de seixos a matâcões. Depósitos de
correntes de turbidez de alta densidade.... .......................40

Figura IIL0?: Rocha wlcanoclástic¿ associada aos turbiditos de alta densidade, classiñcada como peperito; rocha
formada por intrusão subwlcânioa em sedimento clástico inconsolidado e encha¡cado, resultando

Figura III.08A: Seção colunar dos hrrbiditos clássicos - camadas centimétricas a decimetricas de arenitos
tabula¡es e com marcas onduladas, intercaladas com peliculas de argilitos. Na por$o inferior
ocorrem arenitos conglomeráticos estratifcâdos, interpretados como pulsos finais dos turbiditos

em uma mstura magma-sedimento.

Figura III.08B: Seção colunar dos depósitos de fundo de bacia da formação Cerro da Angélica, com camadas
tabulares, decimét¡icas a centimétricâs de argilitos e siltitos laminados, inte¡calados com camadas

03

Figura IIL09A: Seção colunar dos turbiditos de alta densidade, ca¡alizados, com camadas tabulares decimétricas
de arenitos conglomeráticos e arenitos médios a finos, maciços e estratificados...........................43

Figura III.09B: Vista do flanco WNW do Cerro da Angélic4 destacando a geometria lenticular dos can)tons slb-

de alta densidad€....... ..........

tabulares de arenitos muito .finos maciços e laminados

...............11

Figura III.O9C: Griáfco de proveniência dos níveis a¡eno-conglomeráticos dos turbiditos de alta densidade

Figura IILl0: Turbiditos finos de ambientes deltaicos, que predominam no topo da Iormação Ceno da Angélica

lacustres preenchidos por turbiditos de alø densidade

ca¡alizados daFormaSo Ceno da AngéIica...................,.........

...........................40

..40

..................................43



Camadas de a¡enitos maciços e laminados (Ar4 AI) intercalados a camadas de pelitos laminados
el), com geometria tabular. Notar a deformação das camadas em frrnção da pràximidade com ¿
falha regronal de direção NNE-SSW... ...........................43

Figuras III.11A e IILl lB: Estruturas tip o pillow lavas em rocha vulcânica básic4 indicando ambiente
subaquático de colocação. Detalhe do pedúnculo (Fig. 1tB).................... ..............,...................46

Figuras Irr.l2A e rILl2B: seção esquemática de depósitos com predomínio de processos de decantação,
gerados em ambiente.de P¡ó-Delta. OcoÍem intercâlações de camadas de tufoslrít."os grossos
(fig. l2B - em fotornicografia) decantados em ambiente subaquático.............................]...........¿o

Figura Itr.13: Conglomerados maciços,-sustentados pelos clastos, que se sobrepõem aos depósitos de pró-delta.
Depósitos de Leques Deltaicos da Formação picada das Graçur.......,..........................................¿t

Figura IIL14: Camadas tabulares de conglomerados e arenitos conglomeráticos estratificados, que predominam
na parte superior dos Depósitos de Leques Deltaicos da Formação picada das duç*................48

Figuras IILISA e IILl5B: Gráfico de anáùse de proveniência das porções inferior (Fig. Itr.154) e superior (Fig.
III.15B) dos depôsitos conglomeniticos maciços dos leques deltaicoi dã Formaçáo licada aasGraças................... . .. . . .. ........ ......46

Figura IIL16: Camadas lenticula¡es de a¡enitos finos com estratificação cruz ad,a acanalad4 em Depósitos Fluviais
da formação Picada das Graças............. ...........................48

Figura rlr.l7: seqüências Deposicionais e Tratos de sistemas do Grupo Bom Ja¡dim em sua iôrea-tipo-.............53

Figurn IILlE: Depósitos de,Fzzr De lta d.o ûato de lowstand da SBJ-2. Deraihe da tabularidade e organização das
camadas @ig. 184), com clastos chegando a cathau @ig. 1gB) e fragrnentos de feldipato
potássico (Fig. l8C)............. .......,......... .....s4

Figura III.19; Turbiditos de alta densidade não-canalizados, de leques deltaicos (Fácies Am e Ae), transicionando
para turbiditos de pró-delta (Fácies Al, Ao, pl e pm). Trato transgressivo da S8J,1....................56

Figura IIL20: Turbiditos de alta densidade canalizados (predorninio das Fácies Ce e Am), e turbiditos de leques
subaquáticos de baixa densidade (predomínio da Fácies Al) . Ttrto de lowstand SBJ-3..... .,.....57

Figura lrr.21: Turbiditos de baixa densidade de leques subaquátìcos. T¡ato de rowstand - sBJ-3.......................5s

Figurâ IU.22: Tubiditos de alta densidade. parte inferior da seqùência SB 14.................... ......... . . .... . ..... ...62

Figura rIL23: Depósitos de decantação @ácies Pl) com eventuais incursões de correntes de tu¡bidez de baixa

Figura IIL24: Depósitos fluviais associados a depósitos de planícies de inundação (Fácies Alc/AIlAo). Trato de
lowstand" SBJ-5..... ...............................65

FiguraIIL25:Seçâodedetalhedosdepósitosdepró-delta.Tratotransgressivo_SBJ_5................................_...67

Figura IIf.26: Seção de detalhe dos depósitos de pró-delta. Início do trato dehtgstarul_SBJ'S......................6E

Figura III.27A: Conglomerados maciços de leques deltaicos proximais, com clastos d€ até 46 cm de diâmet¡o

densidade. SBJ-4

máximo (Fig. II1.278). Trato de lrtgrla¡r4 - SBJ-5.....,..........

Figura III.27B: Matacâo de 46cm de diâmetro..........

Figurâ IU.28A: Conglomerados e arenitos conglomeráticos estratificados (veja detalhe Fig. II.28B) da parte
superior da SBJ-5, que lransicionam para camadas de a¡enitoj conglomeráiicos 

" 
*éoito. g.orro,

estratificados da base da seqüência SBJ-6 (Fig. In.29A)..... .. .... .... ..... . ..ó9

Figura rrL2EB: Detalhe das camadas de conglomerados e arenitos conglomeráticos estratificados....................,69

Figura IIL29A: Seção de detalhe da parte superior dos depósitos de frente deltaica. Traro trangessivo-SBJ-6..70

Figurâ III.29B: Arenitos conglomeráticos (Fácies Ae) e arenitos finos (Fácies Al)................... .........................70

faf



Figura III.30A: Depósitos de f¡ente deltaica lacustre proximal, com inoursões de pequenos canais distributários.
Tlato de higstand - SBJ-6.....,.... .. ... .. ... ... . . . . ........73

Figura III.30B: Depósitos de ftente deltaica lacustre distal. Topo da SBJ_6..... ...... .....................74

It* fr.3 - O G*po Bor!, Iqrdi!, 
" 

o Fo*n"ão A"o*oo*to V"Iho no porção Non" do
Sub-Bqcia Camøauí Ocidmtal

Figura IIL31A: Figura ilustrativa das sub-bacias que contêm as unidades do Supergrupo Camaquã........... . .....80

Figura IIL31B: Figura das coberturas do Supergmpo Camaquã na porção centro-sul do Rio Grande do Sul.
Modificado de Sa¡tos e/d¿ (1989) e Fragoso_Cesar e/ a¿ (2000).............,,................................E0

tr'igura rrl.32a: Mapa geológico d9 9Try B9T]T¿i- e da Formação Acampamento velho na porção norre da
Sub-Bacia Camaquã Ocidental (SBC_Oc)........................... ..........................82

Figura III.32B: Mapa de pontos da porção norte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental (SBC_Oc)..........................83

Figura Itr.32C: Mapa de Pontos das exposições do Grupo Bom Jardim e da Formação Acampamento Velho no
Platô da Ramada e a sul da Ser¡a de Santa Brírbaxa.. ...............................,....E4

Figurâs IrL33A, 338 e 33c: seção colunar da Associação cre Fácies de pró-Delt4 que predomina na porção
inferior do Grupo Bom Ja¡dim no norte da Sub-Bacia camaqua ocidentár c¡ig ã¡,qj. f"t" a"
lâmina delgada da camada de tufo-vít¡eo grosso (Fig. 338). Detathe da caÀao"a aelenito grosso,cominÍaclastosdepelitos(Fig,33C)...................... ............86

Figurss m344, 34D e 34C: Seção colunar da Associação de Fácies de Frente Deltaica do Grupo Bom Jardim na
porção none da Sub-Bacia Camaquã ocidental (Fig. 344). Delalhe da camada de arenito fino com
estratificação cn¡z¿da tangenciar no topo e na baseìa série - fácies Atg (Fig. 3+B). G.áfico de
paleocor¡entes obtidas nos estratos cruzados da fácies Atg (Fig. :aO.i......:....... . - '. g¡

Figuras rrI.35A e 358: GráÍco de proveniência (Fig. 35A) e foto ilustrativa @g. 358) dos depósitos
conglomeráticos aruviais do Grupo Bom Jãdim, aflorantes ao rongo dabase da Serra doEspini1ho............... .. ...91

Figuras rrL36A e 368: Gráfico de proveniência @g. 36A) e foto ilustrativa @g. 368) dos depósitos
conglomeráticos aruviais do Grupo Bom Jardin¡ aforantes na poì6o so do nÉto auRamâdå'.' 

' , '', . .' -' '' . .-.' '..''..91
Figuras III.37A e 378: Seção colunar da Unidade de A¡enitos e Pelìtos Superiores do Grupo Bom Jardim na

porção norte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental (Fig. 374). Grafico de paleócor¡entes obtidas em
camadas com estratos cruzados tabula-res (Fig. 378) . .. ..............................91

Figuras III.38A e 388: Seção colunar levantada na face sul do Cerro do Bugio (Fig. 38A) e foto ilustrativa da
facelestedoCer¡odoBugio,mostrandobaseetopodaseçãole.,rantada..... ..............................g4

Figuras Irr.39A_e,398: Fotomicrografia de tufo vitreo grosso, onde observa-se predomínio de.srrørcb nâo
deformados plasticamente (Fig. 394). A Fig. 398 most¡a nivel riòo em cristais e outro ¡ico em
såznds. seções delgadas das fácies de tufos grossos da porção basar do cer¡o do Bugio, face
sul'',,,''.-''..'' , .' ,, ,,''''''--'''''..''',.'''..'..'''''96

Figuras III.40A e-408: Fotomicrografas de tufo vitreo grosso, rico em cristais, mediana (Fig. 40A) a fortemente
soldado @ig. 40B) Seções deJgadas das fácies de tufos grossos da porçao ba-sar doêe,'o do
Bugìo, face sul....... ................................. 96

Figura rrr.41: Fotomicrogra.fia da porção_ fina dos dep ósitos de røpirti nþ. crassificada como tufo grosso a
cristal, com såards subordinados. Brecha tufo da face sui do Cerro do Bu6o L lo

Figura III.42; Fotomicrografia da fia ção lapitti dos dep,lsitos de brecha tufos do Cerro do Bugio, face sul, com
fragmntos apresentando contatos suturados....................... ...... ....................96

Figura trL434: Fotomicrografia de rocha ignimbritica na f:ração tøpi i, bastante vesiculad4 com púrnice e
cristaloclastos de f€ldspatos @). l,ocalidade: Serra de Santa Bárb.u..........................................98

XII



Figura IIL43B: Fotomicrografia de rooha_ignimbrítica na fi'ação tapitli, com porções de púmice reliquiar (a),
vesículas deformadas plasticamente (b) e litoclasto ãe rocha vulcânica (frågm"nto 

"onuto 
i 

"j.Localidade: Sena de Saûta Bfubara..................... .. .....................................98

Figur$ III.44A e 448: Bandamento convoluto de depósito de fluxo piroclástico (trig 44A) e detalhe em seção
delgada de microesferulitos com textura fibrosa e fibrår¡adiada (Fig, ã48). Éarte oeste do platô daRamada................. ...........................9g

Figuras IIL45A e 458: Dob¡as convolutas em laminações de fluxo ígneo em rochas riolíticas, aflorantes no Cer¡o
do Perau @g 454) e em sub-mÌcânicas, aflo¡antes na porção norte do Platô da Ramada (Fig.
458)...,.. . ......... .. ... ... . ... ..... .. . e8

Figura IIL46: Seqùências Deposicionais do Grupo Bom Jardim e Formação Acampamento Velho na pârre norte
da Sub-Bacia Camaquã Ocìdenta1......... . ....... . ... ...........100

Item III.4 - O Grupo Bom lørdim na Região itø Cøsø de pedta

Figura rlr.47a: Mapa geológico do Grupo Bom Jardim na região da casa de pedr4 Sub-Bacia camaquãCentral................... ,............................10ó

Figura rtr.478: Perfis geológicos do Grupo Bom Jardim na região da casa de pedr4 Sub-Bacia camaquã
Central, e legenda das figuras IIL47A e 47F............. ..._.. ......................107

Figura IIr.47c: Mapa de pontos do Grupo Bom Jardim na região da casa de pedr4 parte sur da Sub-Bacia
Camaquã Central... ........ ........108

Figura IIL48: Seção esquemática das unidades do Grupo Bom Jardim na região da Casa de pedra (parte sul da
Sub-Bacia Camaquã Cent¡al)............... ........................1{)9

Figura IÌL49A: Camada lenticula¡ de arenito grosso a fino, com estratificação crllzada acanalada (preenchendo
uma supetfcie erosiva), sobreposta a uma camada de arenito fino com estratificaçãå cruzada de
baixo ângulo Depósitos Areniticos de Rios Entrelaçados basais, na região da Casa de pedra.. .lll

Figura III.49B: Diagrama e vetor médio de paleocorrente da associação de Fácies de Rios Entrelaçados basais do
Grupo Bom Jardim na região da Casa de ped¡a............ . .. . . . . . . . .. . . . . . . .... . . ... . I I I

Figura Itr'504: Camadas decimetricas amalgamadas de arenito fino com estratificações cruzadas tabulares de
médio pone. Parte SE da região da Casa de pedra..... 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . I I I
Figurås m.508 e 50C: Camadas decimétricas amalgamadas de arenito fino com estratificações cruzadas

tabulares de pequeno porte. Depósitos fluviais superiores do Grupo Bom Jádim na região da Casa
dePedra... .. .. .. . ........................r12

Figurà III.sOD: Diagrama e vetor médio das paleoconentes da Associação de Fácies de Rios Entrelaçados
superiores do Grupo Bom Jardim na região da Casa de pedra................................................... f f2

Figurâ III.51A: Local conhecido como casa cle pedra (Fig 5l A), cuja sucessão sedrmentar encontra-se em
contato por falha com os Depósitos Areniti¡as Fluviais basais, ilustrados na figu¡a IIL49A. O
relevo em destaque é condicionado por camaclas pareadas de brechas e de a¡enitos seixosos,
gerados em enchentes em lençol. Associação de Fácies 2.... ............. . ............ ......................114

Figura III.51B: Cabada de b¡echa de seixos dos depósitos de enchentes em lençol (Associação de Fácies 2),
situados à oeste do local conhecido como abrigo Casa de pedra-................. .. .................. ..'.....Iq

Figura IILS2A: Foto das b¡echas maoiças (Fácies Bm) de Leques Aluviais, na BR-153, e detalhe de matacão de
rocha ca¡bonática... ... ........................114

Figura IIL52B: Diagrama de proveniência das brechas da Associação de Fácies 2A.........................................114

F'iguras IIL534, IIL53B e m.53C: Fotograûa mostrando a tabularidade dos depósitos da Associação de Fácies
28, inte¡calados às camadas pareadas dos depósitos da Associaçáo de Fácies 2d situados na
porção cent¡âl da região da casa de pedr4 onde as camadas me¡gulham para norte. Destaque
maiornaFig.53C. AFig.53AmostradestaquedaFáciesBm....... . . ......-.....f 10

XM



Figuras Itr.544, IILS4B e m.54C: Foto das camadas de brechas e de arenitos estratificados (Fácies Be e Ae) -
Fig. 54,4- e detalhe do contato pareado destas fácies (Fig. 548). As fácies Be apresentâm seixos e
calhaus subangulosos a angulosos (Fig 54C). Depósitos de Enchentes em Lençol. Parte centro-
leste da região da Casa de Pedra..... ...... .............................117

Figura IILSSA; Passagem das sucessões com predomínio de fácies de brechas (Fácies Be/Bm) da Associação de
Fácies 28 para as sucessões com predomínio de contatos pareados das fücies areníticas (Fácies
Am,/Ae) que compõem o topo da Associação de Fácies 2I}. Depósitos de Enchentes em Lençol.
Parte central da região da Casa de Pedra.................. ..................................1lE

Iigura trI'558: Detalhe das fäoies estratiflcadas (Fácies Ae) pareadas com as fácies de brechas (Fácies Be) que
compõem o topo da Associação de Fácies 2B dos Depósitos de Enchentes em Lençol. Parte
central da região da Câsa de Ped¡a........ ............ ....118

Figura Irr.56A: Parte basal da seção de detalhe ilust¡ada na fig. 56D, constih.rída por brechas de seixos
estratificadas (Fácies Be) e arenitos médios a grossos eshatificados (Fácies Ae)..... .. ..............1f9

Figuras IIL56B e 56C: Detalhc da Fácies Be (fig. 568) e da Fácies Ae (fig. 56C)

Figurn III.56D: Seção de detalhe levantada na part€ superio¡ d¿ Associação de Fácies 2, que constitui depósitos

Figura III.56E: Diagrama e vetor médio de paleocorrentes em depósitos areníticos e b¡echas de canais
distributá,¡ios da Associação de Fácies 2 do Grupo Bom Jardim na região da Casa de Pedra......I19

Figurâ IIL57: Seção esquemática e diagramas de proveniência do Grupo Bom Jardim na região da Casa de ped¡a
(parte sul da Sub-Bacia Camaquã Central).. ................. ... .. ....................122

Figurâs m584, 5EB, 58c e 58D: seção de detalhe (fig. 584) e foro do afloramenro (fig. 588) de depósiros de
frente deltaic¿. Detalhe das fácies de arenitos estratificados (Fácies Ae- fig. 58C) e de arenitos
laminados (Fácies aVao * fig. 58D). BR- 153, região da Casa de pedra......._... ...........................124

Figura IIL59: Seção de detalhe de Depósito de Frente Deltaic4 apresentando lobos proxìmais na porøo com
predomínio de camadas com Fácies AVAe e lobos distais, na porção superiol da se;ão, com
predomínio da Fácies Ac. Associação de Fácies 3 do Gr:po Bom Jardim na região da Casa dePedra.................... .....................125

Figuras IrL60A,608,60c e 60D: seção de detalhe (fig. 604) e foto do afloramento (fig. 60B) de depósitos de
P¡ó-Delta (Assoc. Fácies 4). Detalhe das fácies heterolíticas (fig. 60C) e convolucionaãas (fig.
60D). BR-153, região da Caså de Pedra........................ ............................127

Fig. III.60E: Diagrama de paleocorrentes e vetor médio em arenitos finos de depósitos de Pró-Delta (Associaçào

ge¡ados por enchentes em lençol. Parte SE da região da Casa de pedra..... ............

Fig. IIl.61: Seqüências e Tratos de Sìstemas Deposicionais do Grupo Bom Jardim na região da Casa de pedra

de Fácies 4 ).......

Item III.5 - O Grupo Botn Ianlim nø Região ile Løatøs ito Sul

Figura III.62A: Mapa geológico do Grupo Bom Jardim na região de Lawas do SuI.........................................134

Figura III.62B: Mapa de pontos descritos na região de Lawas do Sul.... ........ ..........................................1S5

Figuras IrL63A,63B e 63c: Perfis geológicos do Grupo Bom Jardim na região de Lawas do sul (Figs. 63A e

(parte sul da Sub-Bacia Camaquã Central)...........

.................119

Figuras IIL64A e IIL64B: Fenocristais de plagioclásio (PI) e de clinopiroxênio (Cpx) em rnatriz com texh¡râ
traquitóide. Polarizadores cruzados (fig. 644) e paralelos (fig. 648)....................,............._....._140

Figura IIL64C: Fenocristais de plagioclásio com zonamento. polarizadores cru2ados.....................,................140

Figuras III.64D e III.64E: Amígdalas preenchidas por carbonato, qua¡tzo e material cloritizado (fig. 64D).
Qualidade dos cristais de plagioclásio utilizados nas análises geocronológicas pelo metodo A¡-A¡
(ñg. 6aE). Pola¡izadores

XIV

ó38) e seçào esquemática do gnrpo na região. .... .... .... . .

t27

130



F'iguras III"65A e 658: Tufo a cristal (fg. 654) com presença subo¡dinada de såardr curvos (seta) e tufo iítico,
com clastos de rocha básica (L) e cristais de feldspato (fd) (fig. 658). polarizaùores
paralelos....... ... ... ... ..........................I41

Figuras IIr.65c e 65D: Tufos a cristal com feições de devitrificação (setas, ñgs. 65c e 65D) e matriz
micropoiquìlítica (fig 65D). Polarizadores cruzados. ...,..... . .. . . . .........................141

Figuras IIL65E e 65F: Brechas piroclásticas com clastos subangulosos e subarredondados........... ..................141

Figuras III.65G e 658: Matriz na fração lapilli da brecha pioclástica (figs. 65G e 65II), com microesferulitos
fibronadiados (seta, fig.65II). polarizadores paralelos (G) e cruzados GÐ................................f¿f

Item III.6 - Dados Geoctonológícos ìlo Gntpo Bom'f atilím e da
F ormaçã o Ac ø mpøm¿nt o V e I ho

Figura IIL66: Figura de localização das amostras coletadas para anålises geocronológicas

Figure IIL67: correlações estratigráficas e idades do Grupo Bom Jardim e da Formação Acampamento
Velho.....................

CAPÍTULO ry

Figura IV.68: correlações das seqüências deposicionais do Grupo Bom Jardim e da Formação AcampamentoVelho...... ......................................r¡s

..........140

CAPÍTULO tr
Tabela tr.014: Principais propostas estratigr¡íficas para as coberturas sedimentares e

Supergrupo Camaquã (modificado de Almeida 2001)..,.......

Tabela IL0IB: Subdivisões da Bacìa Camaquã............

Tabela tr.02: Síntese dos principais dados geocronológicos das formações Hilério (Grupo Bom Jardim) e
Acampamento velho, e dos granitos caçapava cro sul, Larras do sur, Ramaà4 cerro da cria e
São Sepé................ .......-......................21

Tabela II.03: Proposta de classificação de rochas vulcanoclásticas..... ... .. ..........._....... .. .....26

Tabela tr.04: Transporte e deposição de partículas lulcanoclásticas (modificado de Mcphie et at
1993.................... .. ..........................27

CAPÍTIJLO Itr

indice deTabeløs

Tabel¿ III.05: DescriSo das Pácies enconrradas na

t46

ï'abela III.06: Descrição de fácies encontradas nas unidades de Conglomerados
Pelitos Superiores do Grupo Bom Jardim na SBCOo.... ........ .....

SBCOc........... ...

wlcanogênicas do
..........................12

.........................12

Unidade de Ritmitos Inferiores do Grupo Bom Jardim na
.............E9

Intermediários e de A¡enitos e
o't

XV



Tabelâ m07A: Principais dados geocronológicos das formações Hilario (Grupo Bom Jardim) e Acampamento
Velho e dos granitos Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Ramada" Cerro da Cria e São Sepé,
considerados cogenéticos a essas formações (métodos K-A¡, Rb-Sr, U-pb em zi¡côes e
SHRTMP)........ . . . .......... 14s

Tabelâ III.07B: Dados isotópicos (método Sm-Nd), das formações Hilário e Ac¿mpamento Velho, existentes na
bibliografia.......... ...... ... .................145

T¡bela IrI.08: Litotipos amostrados e resultados geocronológicos do Grupo Bom Ja¡dim e da Formaçâo
Acampamento Velho nas Sub-Bacias Camaquã Ocidental (SBC-Oc) e Central (SBC_C)...........149

Tabela rIL09: Resultados geocronológicos (método sm-Nd) do Grupo Bom Jardim e da Formação
Acampamento Velho .....................149

fndice de Gráficos

CAPITULO tr
Gráfico IL01: Classificagão granulométrica de rochas piroclásticas, considerando a porcentagem dos piroclastos

Gráfico IL02: Classificação de tufos, considerando a porcentagem dos piroclastos e clastos presente (forte:
Schmid 1981)........ . .. ............................26

CAPÍTTJLO tr

presente (fonte: Fisher & Schmincke 1984).......

Grálìcos IILo3A e 038: Idades obtidas na Amostra A, pelo método U/pb em zircão.........

Grálicos Itr.054,058 e 05C: Idades obtidas com a Amostra D, método ArlAr... ............

Gráficos IIL06A, 068 e 06C: Idades obtidas com a Amostra E, método Ar/A¡................

Gráficos IIL07A,07B e 07C: Idades obtidas com a Amostra F, método Ar/A¡........ .. . ....

Grálicos III.04 e III.08: Idades obtidas nas Amostras B e E, pelo maodo U/pb em zircão

Gráfrcos IILO9A e 098: idades obtidas na Amostra I, pelo método U,Pb em zircão...........

Gráfico IILIO: Idade obtida na Amosr¡a K, pelo método UlPb em zircão.................. .... .

Gráfico IILll: idade obtida na Amostra O, pelo método U/Pb em zi¡cão...

.150

t52

153

154

156

157

.158

158

XVI



Janik¡Ân L' 2004 - s¿4 ùências DePos¡cionait e [vohtção Paleo.vnbienrãl (]o Gnuo Bom Jatd¡Dt e tla Fomlação Aconvamenro velho

[.1 - OsrErrvos

A presente tese de douto¡amento teve como objetivos principars o reco¡hecimento das seqüências
deposicionais e a reconstituição da evolução paleoambiental d¿s sucessões do Grupo Bom Jardim (-590
Ma) e da Formação Acampamento Velho (-570 Ma), que constituem as ruridades n¡lcano-sedimentares
do Supergrupo Camaquã.

A segmentação tectômca que as unidades do supergrupo camaquã sofreranì, principarrnente por
eventos de tectônica deformador4 resulta¡am no isolamento de suas exposições, atuaknente separadas
pol altos estruhrrais do embasa¡nento metâmórfico e/ou parcialmente ¡ecobertas por unidades
sedimentares paleozóicas da Bacia do pa¡aná.

Diversos trabalhos âlteriores aborda¡am um ou mais aspectos da históna geológica preservada
por estas sucessões, porém muitos desses enconhara¡n dificuldades no estabelecimento de uma coluna
eshatigrrífica fonnal e, principalmente, nas correlações estratigriíficas enhe as diversas ocorrências, dada
a grande variação lateral das facies sedinentares e ambientes deposicionars e a ¡ecorrência de depósitos
litologicamente semelhantes em níveis estratigráficos distintos do Supergrupo camaquã. Estas
características potencializa.arn a dificuidade de aplicação de procedimentos estatigráficos
convencionais (correlação por litologra) ao estudo das sucessões desta bacia.

Desta form4 a aplicação dos conceitos e téqricas de análise estlatigrriÊca desenvolvidos nas
últimas décadas, que consideram a importância de superficies geradas por contoles €xtemos ao
arnbiente deposicional como elementos de correlação e de subdivisão de unidades com sigrificado
cronoeshatigráfico, sur€ie como prìncÞal altemativa para o estudo da evolução estratigráfica de uma
bacia sedimentar que, no c¿rso das r¡nidades do Supergrupo camaquã, apresenta-se segmentada e com
ausência de elementos bioestratigráficos.

Dentro dessa perspectiv4 as pesquisas envolveram a aplicação dos conceitos de estratigrafia de
seqüências, acompanhada pela anifise faciológica dos depósitos sedjmentares e vulcanoclásticos,
visando a reconstituição paleogeográfica do Grupo Bom Ja¡dim e da Formação Acampamento velho.
Análises de paleocorrentes e de proveniência de clastos também foram utìlizadas como elementos na
reconstituição paleoambiental. AláIises geocronológicas permitiram a dalzrção absoluta das sucessões e
o refinamento das correlações estratigráficas.

considera-se que os dados e conclusões apresentados na presente tese contribuam para o
entendimento e o posicionamørto mais preciso dos eventos tectônicos e deposicionais das sucessões
*rlcauo-sedimentares do Supergrupo camaquã, que foi gerado no período enhe as orogenias do fim do
Neoproterozóico (Ciclo Brasiliano) e o estabelgcimento das grandes bacias intracratônìcas paleozóicas,

I
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fase deromin¿ìda por Alûìeida (i969) como "Estádio de Transição" e que coincide com importartes

mudanças geográficas, ciimáúcas € biológicas de abrangência global.

I.2 - Ánras ¡p Esrrno: Loc¡r.rz¡cÃo r', Vr¿.s nn A c¡..sso

A exposição das sucessões vr¡lcano-sediment¿¡es do Grupo Bom Jardim e da Fomraçào

Acamparnento Velho compreendun aproximadamente 800 Km?, localizando-se nos municipios de

caçapava do Sr¡l e Lawas do sul, Estado do fuo G¡ande do suì. Estås unidades encorham-se

atualmente segrnentadas em sub-bacias, denominadas de sub-Bacia camaquã central (SBC-G) e

Ocidental (SBC-Oc)-

As iáreas pesquisadas na presente tese tiveraûr como enfoque principal duas localidades na Sub-

Racia Camaquã Central, denomnadas de regiões de Bom Jardim e Casa de Pedra, e outras duas na Sub-

Bacia Camaquâ Ocidental, denomi¡adas parte norte da SBC-Oo (que englobam os cerros do Perau e do

Bugio, Sena do Espinilho e Platô da Rarnada) e região de Lawas do Sut (Fig. I.014).

Na Sub-Bacia Camaquã Central afloram somente as rmidades do Grupo Bom Jardinr, com

excelentes exposições nas regiões de Bom Jardim (area-tipo da unidade) e Casa de Pedr4 localizada a

sul do rio Camaquã. O acesso as unidades aflorantes nesta sub-bacia pode ser feito, a partir do

Município de Caçapava do Srf, pela rodovia BR-392, senudo Santana da Boa Vista. O entroncamenro

desta rodovia com a BR-153 situa-se na porção sul da área-úpo do Gmpo Bom Jardim. A região da

casa de Pedra pode ser atingida pela rodovia BR-153, seguindo-se em direção à cidade de Bagé,

salienta¡rdo que a porção sul desta sub-bacia dista cerca de 60 Im do entoncaÍrento da Br-392 com a

BR-ls3 (Fig. I.018).

Na Sub-Bacia Camaquã Ocidental, o Grupo Bom Ja¡dim aflo¡a na reg¡ão de Lawas do Sul e na

parte norte desta sub-bacia þarte w da Serra do Espinilho e parte w do platô da Ramada)- A Formação

Acampamento Velho aflora somente nesta sub-baci4 com excelentes exposições nos cerros do Bugio e

Perau, Serra de Santa Brlrbar4 Platô da Ramada e Platô do T'aquarembó (este último não incluído na

presente tese). C) acesso às ruridades aflora¡tes na Sub-Bacia Ocident¿.I pode ser feito, a partir do

municipio de caçapava do Suì, pela rodovia federal BR-392, senrido são sepé, até o snhoncamsnto

com a BR-290, onde localiza-se a porção NE desta sub-baci4 e pela rodovia estadual Rs-357que

conduz ao municipio de Lalras do Sul, onde localiza-se a porção sul desta sub-bacia (Figs. L 0lA e

018).

Estradas vicinais que cortam estas rodovias federals e estaduais forrnam uma fama viária que

abrange todas as áreas de estudo.
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I.3 - Tna¡nr,Hos R¿ar,rznnos ¿ MÉrooos EMpR_Ecenos

Durante os três ânos de pesquisas da presente tese foram realizadas seis etapas de campo,
totalizando 90 dias de trabalhos de campo, que contaraÍì com as seguìntes atrvidades:
(l) Levanømento de perûs geológicos transversais à estruturação das unidades, em escala 1:50.000, nas

regiões de Bom Jardim, Lalras do Sul, casa de pedr4 cenos do Bugio e peraq Serra de santa
B¿irba¡a e Platô d¿ Ramada. Nestes rocais forarn descritos um total de g40 afloramentos;

(2) Levantâmento de seções colunares, com descrições de fäcies em rochas sedimentares elulcanoclásticas;

Q) C_olela de dados de provemência e de paleocorrentes para o reconhecimento do posicionamento eùpo de ¿Ùeas-tonte:

(4) Coleta de amostras de rochas r,r canogênicas e siliciclastcas para classificação e análisespetrogrríficas;

(5) Coleta de amoshas de rochas lulcânicas e mlcanocliísticas para as anfises geocronológicas;
(6) Identificação e descrição de limites de seqüências deposicionais, superfìcies transgressivas e deinundaçâo máxima e cuactenzagão do padrão de empilhamento áas sucessões po, !i*-ii-iøa*,

visando o reconhecimento das seqüências deposicionais e tratos de sistenas.

os trabalhos de gabinete consistiram no tratanento dos dados obtidos em campo, os quais
compreenderam as seguintes atividades:

(1) Revisão bibliográ(ica e cartográfica;

(2) Anatise estatísdca dos dados de paleocorentes e de proveniência de clastos;
(3) Tfatamento gáfico dos perfis geológicos e seções colunares;

(4) Classificação petrogriifica das litologias sertimenta¡es, .çr¡lcanocliisticas e vrfcânicas;
(5) Obtenção da idade de cnstalização dos termos mlcânicos pelos métodos AriAr e UÆb ern zircão;
(6) Interpretação dos processos e ambientes deposicionais;

(7) Aplicação dos conceitos de estratigrafia de seqüêncìas em bacias tectôni cas do npo 
^Ji;(8) lnterpretação dos estágios evolutivos e paleogeogriáficos das 

'nidades 
estudadas.

I3.1. Revisão Bìbliogrtifica e CartográJica

A revisão da cartografia existente sobre as rmidades do Grupo Bom Jardim e da Formaçào
Acarnparnento Velho foi realizada previarnente para o reconhecimento das áreas a serem pesquisadas.

Pa¡a o reconhecimento regional das iá¡eas foram utilizados os map¿rs de Ribeiro et al. (1966) e de
Santos ¿/ al (1989), que compreendern mapas nas escaras 1:250.000 e r:600.000, respectivamente,

As seguintes área já haviam sido cartografadeq na escala de 1:50.000: (i) região de Bom Ja¡dim,
por Ribeiro (1970) e Jarikian (2001); (ü) região da casa de pedr4 por Ribeiro & carr.¿¡o (1971); e (rii)
região dos cerros do Bugio e Perau e Serra do Espinilho, por porcher er d¿ (r 995) e pelosi (2001).

Uma síntese da revisão bibliogrriûca encoûtra-se nos itens II.1. II.2 e II.3.

4
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L3.2. Anólise tle ,F'roveniênciø tlos Clas.tos

A análise de proveniência baseou-se na classificação e contagem dos fiagmentos constituintes dos

depósitos conglomeráhcos, tendo como objetivo o reconhecirnento de suas á¡eas-fonte.

Est¿s aná,lises foram reahzadas macroscopicamente nas unidades conglomeráticas do Grupo Bom

Jardim e da Formação Acampamento Velho, tendo-se considerado os clastos com diâmetro maior que 1

cm.

Foi realizada contagem acima de 100 fragmentos por afloramento, num total de 18 afloranentos,

selecionando suas porções mais repr€sentativas, conforme metodo descrito por Fambrini et al. (1992) e

Fambnni (1998).

A analise estatística de proveniência dos depósitos estudados possibilitou o reconhecimento de

suas rochas-fonte, tendo sido possível a interpretação de reativações tectônicas que atuaram durante a

evolução das u¡idades receptoras e, pdncipalnerite, da distância dos depósitos gerados em relação à

á¡ea-fonte.

L3,3. Andlise de Paleocorîentes

A analise de paloocorrentes baseou-se na medição de orientação d€ eskuturas sedimentares

geradas por corentes âquosas, e teve como objetivo a obtenção da direção e sentido do elemento de

corrente que as gerou.

As estruturas sedimentares utilizadas nesta an:íiise foram laminações cnrzadas, ctinbing ripples e

marcas onduladas (sendo estas as estuturas hid¡odinâmicas direcionais dominantes nos depósitos

tu¡bidíticos e deltaicos do Grupo Bom .Iardim), beú como estatificações cruzadas tabulares e

acanaladas, encontadas nos depósitos fluviais.

Ptocurou-se extrair todas as medidas acessíveis por estação analisad4 para se obter, denno do

possível, urn vetor médro repressntativo da paleocorrente. Os critérios de medição e tratarnento dos

dados de paleocorrentes empregados no presente trabalho são baseados em Potter & Pettijohn (i977) e

Miall (1990).

Cabe ressaltar que para o tratamento dos dados de paleocor¡entes obtldos foi realizad¿ a correçâo

do basculamento das camadas, que variam de 10" a 80' de mergulho nos depósitos do Supergrupo

camaquã, eln fimção da tectônica deformadora que esta bacia sofreu du¡ante e após a sua geraçào.

Desta form4 foi uúlizado um programa de computador desenvolvido por Akneida (2001), denominado

PALEOCOR, que realiza a correção da componente de bascuÌamento através de cálculos

bigonométricos baseados na atrtude do paleofluxo e de uma camada orignaJmente horizontal a ela

assocìada.

1.3.4. Execução de Perfts e Seções Colunares

Foram realizados perfis geológicos perpendiculares à estruturação de cada ocorrência do Grupo

5



Jsniktân L' 2004 .- sþqd encias DePosic¡onais e Evohtção Paleoadbientûl do Gt po BoDt Jardim e da Fbrmação Acanpurcnto Velho

Bom Ja¡dim e da F ormação Acarìpamento Velho, com levantamento de seções de detalhe de cada

depósito e seções esquemáticas destas unidades. Juntamente com estes trabalhos foram realizadas

anáLlises de fácies e coieta de dados de paleocorrente e proveniênci4 bem como coleta de amostras para

aniílises petrográficas e geocronológicas, devidarnente posicionadas nas seções levantadas.

I 3. 5. An álises ParogniJicøs

As analises petrográficas realizadas contaram com a descrição de lâminas delgadas, tendo-se dado
ênfase aos terrnos sedimentares e mlcanoclásticos.

A classificação das rochas sedimenta¡es seguiu os critérios de Dott (1964) e Folk (196g), e foi
efetuada em amostras de algumas dqq fácies de maior interesse e de dificil classificação macroscópica.

Para a classificação das rochas lr¡lcanoclásticas, seguiram-se as propostas de Mcphie ¿¡ a/.

(1993)' Fisher (1961), Schmid (i981) e Fisher & Schmjncke (1984). Estas classificações envolveraÍr
tar¡to as caracteristicas gramrlométricas e textuais dos litotpos quanto sua gênese_

A análise petrográfica foi reaüzada no Laborató¡io de Petrografia Sedimentar (processo FApESp
97 /10669-0) do Insututo de Geociências da Universidade de São paulo.

L3.6. Andlíse de Fácies e de Associações de Fácies

Segundo Reading (1986), fácies é um coço de rocha que apresenta características específicas

definidas com base em composição, textura, fósseis, estruturas sedimsndares e cor.

A análise de fácies sedimenta¡es foi a principal técnica utilizada para a interpretação dos
processos e ambientes de sedimentação da area estudada. Para tanto procurou-se descrever litotipos com
caracteristicas semelhantes, agrupando-os em fácies que possibilitassem o reconhecimento de seu

processo gerador' Desk forma" cada fácies foi designada com uma sigl4 que sintetiza a granulometrìa e

as estruturas sedimentales predominantes, acompanhada por sua descrição e peia interpretação de seu(s)

processo(s) gerador(es).

Após a classificação das fácies, realizou-se a descrição das associações de fácies que

compreendeu o reconhecimento dos grupos de fácies fieqüentemente relacionadas, das geometrias e
ospessur¿rs das camadas, bem como dos contatos entre as fácies, o agrupamento das fácies ern

associações de fácies permitiu o reconhecimento dos processos sedimentares responsáveis por estes

dçósitos, levando à interpretação dos sistemas deposicionais atuantes. Este procedirnento seguiu os

preceitos teódcos da aniilise de fácies, sumarizados por Reading (19s6), e levou em consideração o

conceito de modelo de facies, dìscutrdo por walker (1992"), que sintetiza os princþais elementos e

características de urn ambiente deposicional, pennitindo o reconhecimento de depósitos semelhantes no
registro sedimentar.

A nomenclanua utilizad4 com r¿uíìs exceções, foi aquela sugerida por Suguio (199g), sendo os

termos e definições de ambientes lacustres baseados em Talbot & Allen (1996).

6
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As associações de fácies foram representadas ahavés do levantamento de seções coluna¡es d.e

detalhe e de seções esquemáticas, que serviram de elemento para comparação com ambientes

dçosicionais e modelos de fácies descritos na bibliografi4 principalmente em Readilg (1986, 1996),

Walker & James (1992), McPhie el al. (1993) e Pli::t (i995).

L3.7. AnáIße de Rochas VulcanocltÍsticas

A classificação das rochas vulcanocliísticas adotada na presente tese encontra-se detalhada no item

rI.5. Esta classificação baseou-se nas propostas de Fisher (1961), schmid (1981), Fisher & Schmincke

(1984,1994), Mazzoni (1986, 1989), Cas & Wright (1991) e M cphie et at (1993).

Também forarn re¡lizadas análises microscópicas das texturas primrírìas de crìstalização, além de

texhras de alteração, de acordo com propostas de cas & wnght (1991) e Mcplue et dl. (rg93), para a

identificação dos processos de geração das rochas (se por fluxos piroclásticos ou processos sedimentares

convencionais) e tambern para inferências quanto ao ambiente gerador (subaereo ou subaquáùco).

L3.8. Cløssifrcação dos Tetmos Vulcânicos

Uma classificação preliminar de rochas vulcâ¡icas baseou-se em análise petrogrii6ca de lâminas

delgadas, atavés da contågem das proporções mineralógicas dos fe¡rocnstais presentes, conforme

classificação de Streckeisen (1979).

L3.9. Anrilise ¡te Seqüêncîas Ðeposicionøis em Bacias Tipo Ríft

A aplicação dos conceitos de estratigrafia de seqùências nos depósitos lr¡lcano-sedimentates das

u¡ridades de pesquisa seguiu os modelos miciais e metodos desenvolvidos por Posamentier & Vail
(1988), Posamentiet et al. (1988), van wagoner er al. (l9BB), entre outros, para o reconhecimento de

seqüências deposicionais e sepa.ração dos ûatos de sistemas, com a idenúficação de limrtes de

seqüências e de superlicies transgressivas e de inundação miíxima.

Frente às fortes evidências de que as urudades do Grupo Bom Jardim c da Formação

Acampamento Velho foram geradas em contextos distensionais, foram considerados os estudos

realizados por Ga*thorpe et al, (1994) e Howell & Flint (1996) para a aplicação dos conceitos tle

estraûgrafia de seqùências em bacias do tipo n/. Foram abordados ainda os trabalhos de Scholz &
Rosendahl (1990), Scholz et al. (1990), vr'illiams & Dobb (1993), prosser (1993), que aplicaram a

estratigrafia de seqüências em bacias lacusfes do tipo r/i.
Desta form4 a identificação das seqúências dçosicionais do Crrupo Bom Jardim e da Formação

Acampamento Velho foi real:øada com base no leva¡tamento de se@es colunares, auxiliada pela

medição de espessuras e descrição detalhada de fácies e associações de fácies nas sucessões

sedimentares e r.rfcanoclásticas, realizadas ao longo de perfis geológicos levantados nas divsrsås

ocorrências destas unidades. Estes eshrdos possibilitararn a identificação das seqüências deposicionais

7
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do Grupo Bom Jardim e Formação Acamapamento ve1ho, bem como seus tratos de sistemas

deposicionais, com o reconhecimento de superficies transgressivas e de inundação miáxima e,

principalmente, superficies limitantes de cada seqüência. Os principais tipos de descontinuidades

utilizados para a individualização das seqüências deposicionars forarn superficies srosiyas de expressâo

regional e discordâncias angulares.

I 3. 1 0. Análises GeoøonokígÍcas

Datações pelo método A¡/Ar foram realizadas em cristais de plagioclásio obtidos em 3 amostras

de rochas wlcânicas de composição intsrmedi¡ária da Formação Hil¿{rio, coletadas na região de Lavras

do Sul Estas analises foram realizadas no laboratório do CPGeo (Centro de Pesquisas Geocronológicas)

do htstituto de Geociê¡rcias da USp.

Análises geocronológicas pelo método U/Pb em zùcão foram realizadas em 13 amostras do

Grupo Bom Jardim, sendo 3 da Formação Cerro da Angélica (unidade basal), coletadas nas regiões de

Bom Jardim e Casa de Pedr4 4 da Formação Hilário na região de Bom Jardim e 3 da Formação picada

das Graças, das regiões de Bom Jardim (sBC-c) e parte w da serra do Espinilho (sBc-oc). euanto à

Formação Acampamento Velho, foram selecionadas 4 amostras, das localidades dos ce¡¡os do Bugio e

Perau e do Platô da Ramada. Os cnstars de zircão foram separados nos laborató¡ios do lnstituto de

Geociências da Universtdade de São Paulo, e as análises realizadas nos laboratórios da Uruversidade

Federal de Brasília.

Análises geocronoiógicas pelo método Sm/Nd em rocha total também foram realizadas nos

tennos vulcânicos das unidades estudadas, para obtenção das idades modelo destas rochas, conside¡ando

a proposta de DePaolo (1988), que modelou o evento de diferenciação matto-crosta. Seg¡ndo DePaolo

(1988), esta diferenciação pode ocorer por processos de fusão parcial, crisølização fracionada ou

ambos. considerou, para taÍto, os valores de usmNa cuja razão apresenta uma modiñcação mais

significativa no everito de diferenciação manto-crosta e, quando o magma ma¡télico ilcorpora-se à

crosta, esta razão é modificada por decaimento radioativo (Sato et a/. 1995).

Considerando-se que o processo de díferenciação manto-crosta é o principal ovonto que modifica
a razão sm,ò,Id, sato et al. (1995) explicam que é possível obter-sg para qualquer roch4 a época ern que

seu magma progenitor þrotólito crustal) diferenciou-se clo manto superior.

Desta fom4 a a¡álise geocronológica pelo método SmA{d teve como objetivo a comparação de

seus resultados com aqueles obtidos com os dernais métodos (u,{pb e ArlAr), bem como com as idades

do embasamento metamórfico apresentadas na bibliografia. O confronto destas idades fomeceu

elementos sobre a participação do embasamento dura¡te a geração dos litonpos lulcanogêmcos das

formações Hil:irio e Acarnpamento Velho.

os dados geocronológicos obtidos pelos métodos Ar/Ar, uÆb e Sm,Nd encontram-se no itsm
III.6 da ptesente tese.
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II.1- O Sup¡ncmrpo Cerleou,4,

Nas porções cenko-sul e sudeste do Estado do Rio Grande do Sul e no sul e leste do Uruguai

afloram rochas pré-cambrianas ígneas e metamórficas, de distintos graus, afetadas por eventos

colisionais no neoproterozóico, bem como rochas ígneas de caráter sin- a pós- orogênico e anorogênico

(Fig. II.02). Sobre este ernbasamento ocorrem rochas sedimentães e wlcânicas geradas do

Neoproterozóico III ao Cambriano, que compõem o Supergnrpo Carnaquã.

O Supergnrpo Camaquã foi redeftrido por Fragoso-Cesar el al. (2003) como constituído por

rochas sedimentares siliciclasticas e nrlcanoclasticas, bem como rochas vuicânicas, aflorantes ern três

sub-bacias alongadas segundo a direção NNE-SSW, denomi¡adas como Sub-Bacia Camaquã Ocidental,

Camaquã Cenhal e Camaquã Oriental. Estas sub-bacias enconham-se atualmente segmentadas p€los

altos de Caçapava do Sul e da Serra das Encantadas (Figs. II.03A e 03E}). As unidades que compòem

este supsrgrupo apresentarn-se basculadas e deformadas por falhas rupteis predominantemente no.rmais,

que sofrerarn várias reativagões.

Trabalhos recentes (¿.9. Janjkian et al. 2003, Pelosi & Fragoso-Cesar 2003, 1Jmeida et al.

submetido, Janfüan ¿¡ a/- submetido, Famb¡ini el al submetido), permìtiram subdividir o Supergrupo

Camaquã em cinco unidades, a partir da base: (1) Grupo Maric(í (sensu Pelosi & Fragoso-Cesar 2003);

(il) Grupo Bom Jardim (sezsz Janikiaa et al. 2003), (ill) Formação Acampamento Velho (FJbeiro &
Fantinel 1978), (w) Grupo santa Bárbara (sensu Fambrini 2003) e (iv) Gruptt Guaritas (expandrdo a

partir de Robertson 1966), sendo este iltudido por suburlcânicas básicas da Suíle InÍrusiya Rodeio

Velho.

CerÍru,o II - INTRoDUÇ.4,o Ao TEMA DE EsruDo

II.2 - Rnlrs,Âo BrsLrocRÁFrcA. nes ConrnrunAs VuLceNo-SBtrprBNreREs
Nropnorpnozórces no Suppncnupo CenraouÃ

Devido à complexidade litoesnatigriifica das rrnidades que constituem o Supergrupo Camaquà e,

p¡incipalmente, à similaridade litológica de algumas de suas unidades, a evolução dos conhecimentos

sob¡e as coberh¡ras vulcano-sedimentares neoproterozóicas, englobadas no Grupo Bom Jardim

(inicialmente definido pot Ribeiro ¿l al. 1966) e Formação Acampamento Velho (Ribeiro & Fanû¡el

1978) foi marcada por proposições litoesnatigráfcas conraditórias e fo¡malmente inválidas, com

diferentes denominâções para uma mesma rmidade e, por ouho lado, empreo da mesma designação para

sucessões de distintos níveis estratigráficos (Tabela II.01A). A principal causa de contoversia é o fato

de a maior parte das correlações estratigr¿lficas terem sido baseadas em critérios pwamente litológicos

para unidades sem exposições contínuas.
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Os trabalhos pioneiros a respeito das cobertu¡as do Rio Glande do Sr¡1 fo¡am de Carvalho (1929,

1932), quando designou de Série Camaquan um pacote de rochas conglomeráticas sobrepostâs por

arenitos com palhetas de nuca situadas às costås do Arroio Seival, com deposição suposta no

Eopaleozóico, após derrames andesíticos.

Leittz et al. (1941) definiram a Fonnagão Maricá, descrita na serra homônima, situada a oeste de

Caçapava do Sul, e consfituída por arcóseos com seixos de fragmentos de rochas graníticas, e por

folhelhos, Sobreposta a est4 definiram corío S,¿rie Camaquã, canadas horizontais e irclinadas

(respectivamørte Camaquã Horizontal e Camaqud Inclinad.o), sendo estas últimas relacionadas ao

r,tlcanismo a¡desítico que recobriria estas unidades. No topo da coluna oco¡reda o "Conglomøado

Seival'.

Robertson (1966 
-publicado 

a partir de manuscrito de 1961 apud Ribeto et al. 1966), redefiniu

a Série Camaqud de Carvalho (1932) como Grupo Camaquã, dividindo-o em quato unidades:

forrnações Sant¿ B:lrba¡a e Guaritas (redefinições, respectivamørte, do Camaquã inclinado e do

Camaquã horizontal de Lei¡¡z et al. (L941), Andesito Martins e Conglomerado Coxilha. Robertson

(1966) realizou a primeira tentativa de correlação entre as unidades n¡lcano-sedimentares da região de

Bom Ja¡dim e outras unidades do Supergrupo Camaquã, denominando os depósitos de arenitos finos e

pelitos rítmicos aflorantes nesta região como Maricd F'ácies Leste, supostamente correlacionados à

Fonnação Maricá, constituída por rochas sedimentares sotopostas aos derrames a¡rdesíticos (Lentz et al.

1e4i).

Uma nova correiação foi realizada por Ribelfo et al. (1966) e Tessari & Picada (1966) entre os

termos sedimentâres aflorantes nas regiões de Bom Ja¡dim e do Vale do Piquiri. Estes autores

designaram os depósitos ritnricos de arenitos fi¡os e pelitos da região de Bom Ja¡dim como Membro

Mangueirão, com localidade-tipo no Arroio Mangueirão e Passo da Pitangueira (região de Bom Jardim,

Sub-Bacia Camaquã Central), e os depósitos conglomeráticos como Membro Vargas, com localidade-

tipo no arroio homônimo, locahzado no mruúcípio de Encruzilhada do Sul (Sub-Bacia Camaquã

Oriental). Esses dois membros pefenceriam à FoÍnação A¡roio dos Nobres de Tessari (1965), parte do

Grupo Bom Jardir¡¡" derìominada a partir de uma drenagem que corta sucessões do Supergrupo

Camaquã na Sub-Bacia Camaquã Oriental.

A escolha de areas-tipo de unidades de diferentes hierarqruas, pertencentes ao mesmo grupo, em

oco¡rências sem continuidade fisic4 nas sub-bacias Camaquã Cennal e Oriental, condicionou a validade

da formalização do Grupo Bom Jardim à comprovação da correlação entre as sucessões das ¡egiões de

Bom Jardim e do Vale do Piquiri. Essa correiação é aqui preterida devido à ausência de rochas

ulcânicas na Sub-Bacia Camaquã Onental, ¡ochas estas que constituem espessos coqjuntos de derrames

nas Sub-Bacias Camaquã Centai e Ocidental, e rqnesentam importantes matcos estratigriificos.

A estas rochas vulcânicas, de caráter intermediri,rio e ácido, Ribei¡o et al. (1966) denominar:rm,

respectivarnente, Membro Hilário e Mernbro Acampamento Velho. Segundo estes autores, tais rochas

apresentam-se associadas a conglomerados polimíticos, arenitos feldspáticos e siltitos, por vezes
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argilosos, compondo a Fonnação crespos que, juntamente coûr a FÒmìação Anoio dos Nobres,

constituiria o então definido Grupo Bom Jardim.

Trabalhos de mapeamento de semi-detaihe realizados na região de Bom Jardim levaram fubeiro
(1970) a considerar que o Grupo Bom Jardim nesta região seria indifsrenciado, devido à recorrência d.os

membros Manguefão e Vargas da Formação Ar¡oio dos Nobres em mais de um nível estratigráfico. O

autor afifina que "...as rochas anles mapeadas e descritas separddamente como Formação Arroio dos

Nobres e Crespos na realidade formam um complexo geneticamente inten elacionado de maneira tão

ínlima, que tolnq-se desÕconselhável traçar qualquer linhd de seporação estratigráfica em qualquer

nível de seqíiências de camadas com dssociøções lifológicas similares',.

Apesar de a subdivisão estratigráfica proposta por Ribeiro er at. (1966) ter se revelado

inadequada, principalmente devido à ausência de significado estraùgráfico para os corliuntos litológicos

formalizados como unìdades litoestratìgráficas, diversos trabalhos posterìores adotaram, parcial ou

totalmente, as definições do Grupo Bom Jardim (Ribeiro et al 1966) e da Formação Arroio dos Nobres,

pnncipalmente o Membro Vargas (posteriormente elevado à categoria de formação por Ribeiro &
Lichtemberg 1978).

Ribeiro & Fantinel (1978) eleva¡arn o Memb¡o Acampamento Velho ao status ðe Formação,

considerando análises radiométricas IlAr e Rb/Sr efetuadas nos riolitos do Platô da Ramada e oorpos

græríticos intrusivos próximos a estas rochâs.

Ribeiro & Fantinel (1978) elevatam os rnernbros Hilario (de Ribeuo e¡ al. 1966) e Vargas (de

Tessari & Picada 1966) à categoria de formações. Estes autores englobaram a Formação Maricâ (sensu

Letrz el al. 1941), bern como as fornações Hil:írio, Vargas e Acampamento Velho, no então redefimdo

Grupo Bom Jardim.

Santos e/ al. (1978) realizararn mapeamento de semi-detalhe em parte das coberh¡ras do Escudo

Gaúcho no Rio Grande do Sul, propondo ì¡ma nova nomenclatura para as ¡nidades sedimenta¡es e

vulcarìo-sedimentares do então redefinido Grupo Maricá. Este grupo foi dividido em três sucessões: (i) a

unidade basal, predominante sedimentar, denominada Formação Pessegueiro, eqüLivalendo à Formaçâo

Mancá de Lenz et al. (19a1); (ii) sobreposta a est4 descreveram uma seqùência lulcano-sedrmentar

denominada Formação Cerro dos Ma¡tins, equivalente a parte do Grupo Bom Ja¡dim Indlferenciado de

Ribeiro (i970) e (iii) Formação Acampamento Velho.

Altami¡ano (1981 apud Laitna et al. 1985) realizou análises geoquímicas de bo¡o em rochas

pelíticas da região do Cerro dos Martins, que indicaram um ambiente deposlcional flúvio-lacustre.

Fragoso-Cesar ef a/. (1982") classificaram o Grupo Bom Ja¡dim Indiferenciado de Ribeiro (1970)

como parte da Associação Moliássica Plutono-Vulcano-sedimentar, considerando a oco¡rência de

plútons graníticos comagmáticos ao vulcanismo andesítrco e ¡iolitico, como os.r/oc¿s graníticos São

Sepé, Caçapava do Sul e Lawas do Srf . Definiram como Associação Mol¿íssica Sedimentar os depósitos

correspondentes à Formação A¡roio dos Nobres na sua iárea tipo, no leste da Bacia do camaquã,

eshrdada por Tessari & Picada (1966).
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Para as rochas n:lcânicas e vulcanociiásticas destas coberhüâs, Issler (1982, 1983) propôs uma

origem a partir de n/s intracontinentais, gerados após a colisão e seguidos pof intrusões graníticas

anorogênicas, princlpâlmente os granitos Ramada e Cerro da Cria o Sienito Piquiri, além de porções

periféricas dos granitos São Sepé e Lal,ras do Srf, consideradas de idade ern tomo de 535 Ma

Através de an¡ílises petogfi{ficas e geoquímicas, Roisemberg et al. (1983) caracterìzararn uma

orìgem intraplaca e anorogênica para as rochas vulcânicas intermediárias a b¡isicas da Formação Hilárìo

(de afinidade alcalina) e orogênica para as rochas ácidas da Formação Acarrpamento Velho (de

afinidade cátcio-alcalrra). Os autores olassificaram as rochas vulcânicas de composições intermediárias

a basicas como basaltos, hawaiitos, mugea¡itos e traquiandesitos. Os termos ácidos foram considerados

como riolitos e traquitos.

Considera¡rdo as coberturas do Escudo Gaúcho aflorantes â leste do alto de Caçapava do Sul,

como integrantes da então chamada Antefossa Camaquã, Fragoso-Cesar et aL (1984) ca(acterizaranì

seus dçósitos como de antefossa molássic4 relacionada à evolução do Cinturão Dom Feliciano. Estes

autores denominaram como Molasse Precoce depósitos reunidos sob diversas designações: Formaçâo

Ma¡icá Fácies Leste de Robertson (1966), Arroio dos Nobres de Ribei¡o et al. (1966) e Cerro dos

Ma¡tins de Santos e/ al. (1978), além do Grupo Bom Jardim Indife¡enciado de Ribeiro (1970).

Denominaram ainda como Molasse Tardìa a Fomração Guaritas (de Robertson 1966),

Fragoso-Cesar et aL (1985), extsnderam o conceito de Grupo Camaquã para todas as cobeltoras

do Escudo Gaúcho, inciuindo as situadas a oeste do alto de Caçapava do Sul, e redefini¡am-no como

sendo composto pelas Formação Maricá (Molasse Precoce), consùtuída pelos membros Manguerão,

Pessegueio, Vargas e Hilário, Fomração Acampamento Velho e Fomração Guaritas (Molasse Tardia),

esta englobando as unidades anteriormente mapeadas como topo da Formação Santa Brírbara" Forrnaçâo

Gua¡itas e Conglomerado Coúlha.

Lãvir^a el al (1985) realizaram estudos na porção central do Escudo Gaúcho, identificando duas

grandes seqüências: (i) a Seqúência Inferior, relacionada à Molasse Precoce de Fragoso Cesar el a/,

(1984), que comportaria depósitos ma¡inhos de turbiditos e tempestitos que passÍn, para o topo, para

dçósitos conglomeráticos de leques costeiros progradantes; (ü) a Seqüência Superior, identificada com

a Molasse Tardi4 composta por sistemas continentais, incluindo dçósitos eó.licos, fluviais e lacustres.

Através de análises geoquímicas, Nardi & Lima (1985) interpretaram um ca¡áter shoshonjtico

para as rochas mlcânicas da Formação Hilfu:io da região de Lawas do Sul, agrupando-as com as rochas

graníticas de Lal,ras do Sr¡l na Associação Shoshonitica de Lawas do Sul - ASLS. Estes autor€s

propuseraú um ambiente distensivo responsável pela genção deste magmatismo, sendo este seguido

por magmatismo de caráter alcalino e peralcalino, gerador das rochas n¡lcânicas da Formação

Acampamento Velho e plutôdcas relacionadas, Consideraram esta dìstensão como o produto de n/s
associados a zonas de espessamento crustal, em ambientes orogênicos.

Leites ¿l al. (1990), estudando a região dos cenos do Bugio e Perau e da Serra do Esptnilho,

identificatam quatro seqúências ltlcano-sedimetrtares que englobariam as unidades lrfcânicas e
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sedimentares do escudo, sendo a pdmeira equlvaleûte à Fo¡mação Maricá (Leirz et al. 1941) ou

Pessegueiro (sersø Santos et al. 1978), a segunda a parte do Grupo Bom Ja¡dim de Ribeiro ¿¡ cl
(1966), a terceir4 totalmente .,ulcanogênic4 correspondente ao Mernb¡o Acampamento Velho de

Ribei¡o ¿¡ al (1966), e a quarta seqùência vulcano-sedimentar identificada com a Fomração Guaritas de

Fragoso-cesar et al. (1985). Dentro da seqüência vulcano-sedrmentâr 2, Leites et al. (1990)

consideraræn os membros Hil¿fio, c¿m fácies piroclásticas associadas, Vargas e Mangueirão, Na

Seqúência Vulcano-Sedimentar 3, estes autor€s regista¡an a ocorrência de der¡ames e ignimbritos
riolíticos, brechas, tufos e /apil/Ètufos ácidos a interrnediá¡ios.

Iragoso-Cesar (1991) caracterizou a Orogenia Bom Jardim, que seg¡ndo o autor afetou os blocos

Taquarembó e São Gabriel e gerou plutonismo, urlcanismo e sedimentagão molássica associados. Esta

orogeni4 denoûinada pelo autor como Evento Sin-Orogênico, teria oco¡¡ido aproximadamente entre

580-530 Ma destacando os plútons Lawas do Sul e Caçapava do Sul, considerando-os contemporâneos

às rochas n¡lcânicas da Formação Bom Jardim (equivalente ao Grupo Bom Jardùl Indifererici ado sensu

Ribeiro 1970). Denominou como Evento Tardi-orogênico, ocorrido aproximadamente em 530 Mq o

lrrlcanismo pledominantsmente ácido do Riolìto Acampamsrto Veiho- Posteriores a estes evsntos

vulcânicos, Fragoso-Cesar (1991) denomìnou como Molassa Santa B:ár¡bara às rochas silicic¡ásticas

sobrepostas.

Olivei¡a & Fernandes (1992) desvincularam a gênese da Bacia Camaquã à ambisntes de foreland
åaslrs (associadas a cinturões orogênìcos do lpo Jbld and thrust bett) e expandiram para toda a bacia a

hil.ótese de origem relacionada a movimentações transcorrentes.

Paim et al' (1992) dividiram as coberturas do Escudo Gaúcho em três seqúências s¿nsz Sloss

(1963) e Galloway (1989), separadas por d.iscordâncias erosivas ou superficies de ìnrmdação.

Abordagern semelhaÍte foi adoøda por Parm (1994) e patm et at. (1995), com a. caractei'zaçäo de

urudades aloeshaúgáfi cas.

Netto ¿/ a¿ (1992) relataram o primeûo registro de icnofósseis nestas coberturas, caracterizando

ambientes ma¡i¡hos para seus depósitos. Os autores identifica¡am uma relativa diversidade de

icnogêneros divididos em três grupos: (i) do intervalo entre o Vendiâ¡o Superior e o Cambriano, (ii)
aqueles que surgem no Tomotiano e (iii) os que se limrtam ao Vendiano.

Em mapeamento da Folha Passo do Salsinho (Folha sH.22-y-A-l-4 em escala 1:50.000), região

que compreende os cerros do Bugio e Perau e a Serra do Espinilho, Porcher et al. (1995) denominaram

como SeqÍiência Vulcato-Sedimentar 2 aos depósitos n¡lcanoclásticos e epicliísticos que intercalarn-se

aos derrames vulcânicos de caráÎer intermediá¡io. Estes autores associaram ao Grupo Bom Ja¡dim as

unidades vl cano-sedimentares que ocorrem nesta áre4 relacìonando este vulcanismo ao Membro
Hilririo de Ribei¡o et al. (1966).

Lima el al. (1995) denominaram como Vulcanismo II as rochas lr cânicas e mlcanoclißticas da

Formagão Hikírio, que foram consideradas cogenéticas às rochas hipoabissais e intrusivas do Complexo

Granítico de Lalras do Sul e Monzogranito Santo Afonso. Caracte¡izaÌam estås rochas n¡lcânicas como
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de caráter bástco a intermedifuio e afilidade shoshonítica. Quanto aos termos ácidos, Lima et at. (1995)

denominaram de Vulcamsmo III as rochas nlcánicas e vulcanoclástjcas da Formação Acampamento

Velho, ocorrentes pnncipalmente nos cerros do Bugio e Perau e Platô do Taquarembó. Estes autores

cafacte¡izara¡n estas rochas como derrames riolíticos associados a rochas piroclasticas, apresentarrdo

afinidade alcalina e caráter peralcalino, colocados em ambientes subaereos.

Gresse ¿/ al. (1996) propuser¿rm uma correlação entre as coberturas do Rio Grande do Sul e as

bacias tardi- a pós-orogênicas do sul da África, Baseando-se na posição geogriífica das bacias em

reiação aos principais elementos geotectônicos do Cicio Brasiliano-Pan-africano, ahibuiram às então

denominadas formações Maricá e Bom Jardim uma origem em bacias de retroa¡co de antepaís, e às

formações Santa Barba¡a e Guaritas r¡ma origern øn bacias de colapso orogênico.

Fambrìni et al. (1996) denomina¡an as unidades lrrlcano-sedimentares encontradas na região

Casa de Ped¡a como Grupo Crespos, correlacionado à Formação Crespos de Ribeir o et al. (1966).

Patm et al. (i999) denominaram de Alogmpo Bom Ja¡dim às ¡ochas vulcânicas e sedimentares

qùe intsrcalarn-se na região do Ceno dos Lopes, reconhecendo tambem rochas plroclasticas, bern como

sedimentos .,'ulcanogênicos interpretados como de ambiente subaéreo, com depósitos gerados por fluxos
gravitacionais de sedimentos e camadas de correntes fluvlais. Estes autores caracterizaram as ¡ochas

vulcânicas inte¡mediá¡ias como calcio-alcalinas de alto potríssio e alcalinas, com afinidade shoshonític4

regrstrando mugearitos, tlaquitos, quartzolahtos, latrtos, quartzo-traquitos, lati-andesitos, traqui-

fonolitos e hawaiitos.

Fragoso-Cesar et al. (2000) sugeri.rafl uma nova coluna litoestratigriífica p¿ùa as coberturas do

Escudo Gaúcho, compost4 da base para o topo, pela Formação MancáL (sensu Lenz et al. l94l),
Formação Crospos þarcialmente sensu Ribeiro ¿l a/. i966 e redefinida por Janikian 2001) e Formação

Sanø B¿árbara (sensz Robertson 1966), sørdo a Formação crespos correspondente à presente

redefinição do Grupo Bom Jardim e seus membros elevados ao s/alzs de formação neste trabalho.

Os problønas na definição do Grupo Bom Jardim de Ribeiro et al. (1966) levaram Fragoso-Cesar

et al. (2000) a ampliar o termo Formação Crespos, bern definido por fubero et al. (1966), para toda a

sucessão relacionada à atividade n¡lcânica pnncipal do Grupo Camaquã.

Fragoso-Cesar et al. (2000) sugeriram que a deposição do Grupo Camaquã deu-se em contextos

distensionais, gerados por eventos pós-orogênicos, com uma evolução policíclica a partir de uma bacia

única inicial, dividida em sub-bacias pelo soerguimento de altos internos. Nesse trabalho, os autores

descartararn a hipótese de bacias associadas à transcorrênci4 sugerida por Olivei¡a & Fernandes (1991)

e Machado & Sayeg (1992) e adotada por Fragoso-Cesa¡ e/ al (1998), que relacionaram sua formação à

justaposição tectônica final dos terfenos entre o Neoproterozóico III e o Eopaleozóico.

pain el al- (2000) apresentaram uma evolução tectono-sedimentar e paleogeogrilfica para a Bacia

Camaquã. Pâra ta¡to, subdividi¡am a Bacia Camaquã em sub-bacias (r,rde Tabela Ii.0lB) e utilizaram as

unidades aloesuatigráficas propostas por Paim et al. (1995). Paim et al. (2000) sugeriram que a Bacia

camaquã teria sido gerada rricialmente por subsidência flexural, com a deposição do Alogrupo Maric4
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passårìdo para contcxtos de "strike-slip" com os depósitos dos alogrupos Bom Jardun, cerro do Bugio e

Santa Barbara e, por fû! em contextos distensionais, com o Alogmpo Guaritas.

Pelosi (2001), em estudo na região da Serra do Espinilho, reuniu na Formação Crespos (sensu

Fragoso-Cesar et al. 2000) os depósitos conglomeráticos fluviais e lacushes da base desta serr4 bem

como os depósitos lrrlcanogênicos de ca¡áter ácido, afloraûtes no Cerro do Bugio.

Janikiar (2001) estudou as unidades da Fomração Crespos (sensz Fragoso-Cesar et al. 2000)

aflorantes na região de Bom Jardim, porção norte da sub-Bacia camaquã central, reconhecendo

ambientes lacustres de costa-afora e costeiros, gerados por subsidência tectônic4 com sedimentação

concomitante a eventos lt cânicos; ¡econheceu tambérr evidências de colocação a frio, em ambie¡rtes

subaquátcos, das rochas piroclastrcas comumsnte assocìadas às rochas sedimentares- A autora

descreveu uma evolução paleoambiental e paleogeográfca para a Fonnação crespos nesta região,

sugerindo um contexto lacuste tectonicamento ativo, alern de propor uma subdinsão litoestatigrâfica

para a unidade, baseada na cor¡elação local entre blocos sçarados por falhas.

Fragoso-Cesar et al. (2003) defimram o Supergrupo Camaquâ, composto, da base para o topo,

pelo Grupo Maricá (sensa Pelosi & Fragoso-Cesar 2003), Grupo Bom Jardim (redeflnido por Janikrar

et al. 2003), Grupo Santa Brirb ata (sensu Fambrini 2003) e Grupo Guaritas (sensa Robertson 1966).

Janfüan ¿¡ al. (2003) ¡edefiniram a Formação Crespos de Fragoso-Cesar et al. (2000) e

fetomaram a denominação de Gnrpo Bom Jardim, onginalmente proposta por Ribelro ef al. (1966),

respeìtando assim a prioridade do nome. Esta redefurição propõe que o Grupo Bom Jardim constitui-se,

a partir da base pelas formações Ceno da Angélica, Hil:írio (sersu Ribeiro & Fantinel 1978) e Picada

das Graças-

Estudos atuais (Janikian et al submetido) indivìdualüa¡am a Formação Acampamento Velho, nào

aflorante na Sub-Bacia Camaquâ Central.

Desø forma, a eskatigafia do Supergn-rpo Camaquã adotada na presente tese é composta, a partir

da base, pelas seguintes unidades: Grupo Maric4 (kupo Bom jar¡lim, Formação Acampamento Velho,

Grupo Santa Bárbara e Grupo Cuaritas.

IL.3 - RrvrsÃo Bl¡lrocn'iplce no CoNrrxro Trcrôxlco n P¡¡,roelvrsrr¡¡reI,
Do GRUPo BoM ftnnrrø n n¡ F'onrrrncÃo Acnuprrurr'.ruro Vr'.r.r¡o

Grande parte dos trabalhos prévios realizados sobre as unidades .vulcanogênicas do Supergrupo

Camaquã envolveram principalmente a caracterização litológica dos termos n¡lcânicos e piroclásúcos,

com a realização de análises petrográficas e geoquímicas (e.g Roisernberg et al. 1983, Lima & Nardi

1985, 1998, Wildner ¿l al. 1994, Sommer e/ al. 19954bp, Akneida et al. 1996, Zerfass et at. 2000,

Sommer e/ al. 2001,2003, Almeida et al. 2002, entre outros). Nestes trabalhos, ¡ochas l,ulcânicas de

composição intermediiiria são comrmente englobadas na Formação Hilá,rio (sersl Ribeiro & FantineÌ
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1978) e as de composição ácida na Formação Acampamento Velho (Ribeiro & Fantinel 1978).

O Grupo Bom Ja¡dim ocorre preferenciahnente sobre o Te¡eno Rio Vacacaí e sobre o Cráton

I)om Feliciano (Fig. tr.02). A posição geogrií,fica das ocorrências do Grupo Bom Ja¡dim no contexto

geotectônico do Rro Grande do Sul (vrde Fragoso-cesar et al. 1980, 1982", 1984 e Fragoso-cesar

1991), levou diversos autores a interpretâ¡ estas sucessões ltlcano-sedimentares como o registro de

bacias tectônicas relacionadas as orogenias neoproterozóicas. Além disso, disthtas interpreøções de

an¿i{ises geoquímicas dos termos lulcânicos do Grupo Bom Ja¡dim levaram a difffentes modelos

tectônicos regionais. Dessa form4 as rochas lr.rlcânicas de composição intermecliária da Formação

Hiliåu:io foram consideradas como produtos de um a¡co magmático por Lima & Nardi (1985) e como

anorogênicas por Roisemberg et ø1. (1983) e, as rochas de composição ácida (Formação Acampamento

Velho) foram consideradas orogênicas (Roisernberg et al. 1983), tardi-orogênicâs (Fragoso-Cesar 1991,

Wildner & Nardi 1999), anorogênicas Q.{ardi & Lima 1985, Sommer ¿, al. 2003), ou geradas por

subducção do tipo A (Nardi & Bitencourt 1989).

Estudos referentes ao arnbiente de colocação dos termos yulcânicos do Crrupo Bom Ja¡dim

variam de acordo com a sub-bacia analisada. Na região de Lalras do Sul fo¡am reconhecidos ambientes

subaereos (e.g. Lima & Nardi 1985, Lima 1995, Lima & Na¡di 1998) e condições subaquáticas foram

identificadas nas regiões de Casa de Pedra (Fambrini et al. 1996, 1999), Ceno dos Ma¡tins (Altamrano

l98l apud'l,aj1na, et al. 1985) e Bom Ja¡dim (Ribeiro 1970, Santos ef al. 1978, Peum et at. 1999,

Janskian et a|.2000,200I, Janfüa¡r 2001, JæLrktzm et a!.2003).

O regrstro sedimentff associado aos depósitos lrrlcânicos também foi objeto de distintas

interpretações tectônicas, que resultaram em uma grande variedade de modelos e classificações para a

baci4 incluìndo bacia de antefossa molássica (e.g Fragoso-cesar ¿/ at. 1982',1982b, 1984, Issler 1985)

ou bacia de antçais (Gresse el al. 1996), alóm de contextos distensivos continentais anorogênicos

(Issler 1982, 1983), bacias tipo z/ associadas a zonas de espessamento crustal (e.g Nardi & Lima

1985), bacia de retro-arco (Fragoso-Cesm 1991) e bacias associadas ¿ hanscor¡ência (Oliveira &
Femandes 1991, Machado & Sayeg 1992). Estudos recentes realizados nestas coberturas (Fragoso-Cesar

et al. 2000,2001, Almeida 2001. Janikian 2001, Pelosi 2001, Fambrini 2003) dernonstram fortes

cvtdências de que as unidades do Supergrupo Camaquã desenvolveram-se ern evgntos distensivos,

possivelmente desvinculados do Ciclo Brasiliano.

Pa¡a os termos sedimentares do Crrupo Bom Jardlm, são apresentadas evidências de geração tanto

em ambientes subaereos, confonne descritos nos cerros do Perau e Bugio (e.g Leites ¿/ at. 1990,

Po¡cher ¿, al. 1995, Almeida ¿¡ al. 1996, Zerîass et al. 2000, Pelosi 2001) como em ambientes

subaquáticos, obssrvados nas regrões do Ceno dos Martins (Altamirano 1981 apud Lavna et al. 1985)

e Bom Jardim (Ribeiro 1970, Santos e¡ a/. 1978, Janikian 2001)- A coexistência de ambientes subaereos

e subaquáticos no Grupo Bom Jardim é perfeitamente possivel, urna vez que vanações laterais €

verticais de fácies em terrenos vulcâ¡dcos são abruptas, devido ao grande e rápido aporte de sedimentos

gerados pelos cones vulcânicos e à rápida muda:rça de ambientes ocasionada pelo grande apofe de
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detrtos gerados durante as erupções (Orton 1995).

Estas urúdades sedimentares, que ocorrem intercaladas às undades vulcânicas do Crrupo Bom
Jardirrq foram objeto de divergência entre diversos autores, tendo sido adotadas para þstas rrnid¿ds5

várias denominações e subdivisões estratigráficas distintas (e.g Ribeiro ¿¡ al. 1966, Ribeiro 1970,

Fragoso-Cesar et al. 1,985, Lavi¡a et al. 1985), muitas vezes com conelações regronais completamente

discrepantes (vide Tabela tr.01,A).

O contexto paleoambiental subaéreo para a colocação d.os tennos nrlcanogônicos da Fomaçào
Acampamerito Velho é unâmme em todos os trabâlhos, sendo relat¿do no piatô da Ramada (e.g

Sommer 1994 apud wltdnø et al. 1998, wildne¡ ¿r al. 1994, Lt¡na et at. 1995, sommer et al. 2001,
2003, Alrneida et al. 2002), Platô do Taquarembó (e.g. Lima et al. 1995, sommer ¿r a¿ l995qb,) e nos

cenos do Pøau e Bugio (e.g Leites et al. 1990, Porcher et al. 1995, Alrneida et at. 7996, Zerfass et al.

2000).

II.4 - RnvrsÂo Brnr,locnÁ¡rce oos D¡nos GøocnoNor,ócrcos

São escassos na bibliografia dados geocronológicos referentes ¿ìs termos ufcânicos do Grupo

Bom Ja¡dim e da Formação Acamapamerito Velho (Tabela II.02).

As primeiras idades geocronológicas das rochas vulcânicas da Formação Hìlário foram obtidas

por Cordani (relato para Rìbeiro & Teixeira 1970), que forneceu uma idade de 510+40 Ma para rochas

andesíticas da região do Vale do Selval.

Em seguìd4 Ribeiro & Teixeùa (1970) obtiveram r¡ma idade de 512+10 Ma (método K-Ar) para

uma rocha subvulcânica andesítica do Grupo Bom Jardim. Estes autores, poren¡ consideraram ser esta

uma idade de processos metamórficos e subseqüente minsraljz¿çflo q¡s afetaram estas rochas.

Minioli & Kawashita (1971) obtiveram idades de 495*20 Ma e 5ll+20 Ma (método K-Ar em

rocha total) e 523 e 528+20 Ma (metodo K-Ar em feldspato potássico) para as rochas vulcânicas

andesíticas da região de Lawas do Sul. Também est€s auto¡es consideraram uma idade superior a 560

Ma para esta unidade, dado este obtido pela datação de tm hornfels (cornubianito) encontrado próximo

ao cuntato do grariito com o a¡rdesito.

co¡dani e¡ al. (1974) obtiveram uma idade entre 510 e 535 Ma (método Rb-sr) para os

Andesitos Hilírio.

Rec€ntemente, Remus e/ ¿¿ (1999) obiiveram urna idade aproxirnada de 590 Ma (método u-pb)
para estas rochas andesíticas da Fo¡mação Hilí,rio.

Pæa as rochas nrlcânicas ácidas da Formação Acampamento Velho existe um maior número de

dados geocronológicos, sendo inicialmente obtid¡< idades de 512 Ma por cordani (apud Ribdro &
Teixeira 1970) e, pelo método K-Ar, as idades de 504+20 e 533+20 Ma para os ignimbritos do platô da

Rænada (Minioli & Kawashita 1971).

cordani e¡ al. (1'974) obtiveram uma idade de 525+3 M4 pelo método Rb/Sr, ern aonosfas do
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Riolito Ramada e aÍìostras dos granitos Ramada e São Sepé. Soliæri Jr. (1986-apud Soliani Jr. e¡ al
2000) obteve uma idade Rb/Sr de 52914 Ma para estas rochas.

Em estudos recentes, Almeida et al. (.1996) obtiveram uma idade de 545+12,7 Ma (método

Rb/Sr) e Chemale Jr. (2000) idade de 573+18 Ma (método U/pb em zìrcão) nas rochas u¡lcânicas

ácidas aflorantes nos cerros do Bugio e Perar¡ bern como na Serra de Sa¡rta B¿irbara,

Tabelt II.02: Sintese dos principais dados geoc¡onológicos das fo¡mações Hili¡io (Grupo Bom Ja¡dim) o Acampa¡neûto Vclho

Unidade

lr¡ìcanismo
andesitico

da
Formação

Hilá¡io

Cordani (apld Ribeiro
& Teixeira 1970)

e dos

Autor(es)

Grupo
Bom Ja¡dim

Ribeiro & Teixei¡a
(1970)

Midoli & Kawashita
(1971)

Rochø - Locølídade

andesito - pa¡te norte da
*SBC-Oc

Cordari et al. (1974)

ácido
da

Formação
Acf,mpa-

mento Velho

Rernus ¿1 a/. ( I 999)

andesito sùbvulcânico -
região de LalTas do Sul

(+SBC-Oc)

Cordani (relato de
Ribei¡o & Tsixeira

1970)

andesiø - região de
Lauas do Sul (*sBcÐc)

Minioli & Kawashita
(r e7l)

Cordaniet al (1974)

Mâodo

andesito -
andesitat

K-A¡

Soliani Jr. (1986)

Ganito
Ramada

K-A¡ (rocha total)

K-Ar (feldspato potríssrco)

Aìneìda e¡ a¿ ( I 996)

K-tu

ignimbritos - Platô da
R¡mada

Granito
Ce¡ro da

Cria

Chenale J¡. (2000)

riolito do Platô da
Ramada +

ganitos Ranada e Sâo

Sepé

G¡anito
Caçapava do

Sul

Narme & Na¡di
(1991)

Resukødo(t)

UlPb en zicão

Rb-Sr

Naime & Na¡di
(l9e l)

51ùr40 Ma

K-tu

512+20 Ma

Riolitos - parte no¡te da
SBC-Oc

Muioli & Kawashit¿

{1?11ì
r*lP(12?il

Rernus e¡ ai. (1997)

Gmnito
Lawas do

Sul

495+20 Ma e 5l l*20 Ma

523 e 528*20 Mã

K-Ar

Granito São
Sepé

Leite (1995)

Remus ef a/. (1997)

Rb/Sr

510 e 535 Ma

*SBC-Oc- corresponde à Sub-Bacia Camaquã

c€rca d€ 580 Ma

Remus e¡ al. ( I 997)

Rb/S¡

512Ma

504+20 e 533*20 Ma

UÆb em zircào

Rb/S¡

52513 Ma

Rb/S¡

K-Ar (em K-feldspato)

{:Ar1gm bl9litas)

UÆ9 er¡ zlrcag (.ll_R¡/P)

UÆb em zircão (SHRIMP)

Rb/Sr

moDzograûto

micrograrrito

529+3 Ma

545112,'1 Ma

573+18 Ma

U,æb em zircão (SHRIMP)

U,?b em zûcão (SHRMP)

464L13 Ma

U/Pb em zircão (SHRIMP)

UÆb em zircão (SHRIM>)

564+4 Mâ

556*30 Ma
583+30 e 593+35 Ma

541*l I Ma 561+6 Ma
'..'.........'............

54G:l l, 565+14 e 58915 Ma

58û+7Ma

58ûr7M4 592=r5Ma,
597+5Ma

esâf et al. 2OO3

559l7Ma

54?j.6 Ma- 562+7Ma
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De uma forma ge¡al, a idade das formações Hiftfuio e Acampamertto Velho têm sido lnfe¡ida

atavés de dados geocronológicos obtidos em côrpos graníticos considerados cogenéticos aos eventos

vulcânicos por diversos autores (e.g. Fragoso-cesar 1991, wildner ¿t at. 1994,Lima et al. 1995" Soliani

Jr. et al. 2000). Para tanto são considerados os granitos Lalras do sr.rl, caç:rpava do Sul, são Sepé,

Ceno da Cri4 Ramad4 Jaguari, Timbauva e Santo Afonso.

Naime & Nardi (1991) obtiveram idades pelo método Rb-Sr de 464+13 Ma para o Granito

Ramada e de 564+4 Ma para o Glanito Cerro da Cria.

Recentemente fo¡am obtidas idades de 580+7 Ma þor Leite 1995 e Remus et al. 1997) para o

Granito Lawas do Sul, pelos métodos u-Pb em zi¡cões (sHRMp), além das idades de 592*5 Ma e de

597+5 Ma þor Remlus et al. 1997) pelo mesmo método. Para o Gradto Caçapava do Sul, utilizando os

mesmos métodos, foram obtidas as idades d€ 561+6 Ma e 541+11 Ma (por Leite 1995) e de 58915 Ma
565+14 Ma, 540*1 1 Ma (por Remrs et al. 1997).

Qua¡to ao G¡anito São Sepé, Remus et al. (1997) obtiveram idades de 55917 Ma para a fácies

monzogranitica e de 562+7 Ma e 542*6 Ma pæa a frâcies mrcrogranítica (método U-Pb em zircões

-SHRIMP).

Para o cnanito Jaguari, Minioli & Kawashita (1971) obtiverarn as idades de 541+42 Ma e de

601+27 Mq pelo metodo K-Ar em bioùta.

Para o granito sânto Afonso, soliani Jr. (1986 - apud sohani Jr. et al. 2000) obteve uma idade

de 568+48 Mq pelo método Rb-Sr em aÍìostras de monzogranitos.

II.5 - LrroEsrRArrcRAFrÂ po SuptRcRr;po CaMAouÃ AporÄpA

O Supergmpo Camaquã aflora em três sub-bacias alongadas segurdo a direção NNE-SSW,

denominadas como Sub-Bacia Camaquã Ocidental, Camaquã Central e Camaquã Oriental, atualmente

segmentadas pelos altos de Caçapava do Sul e da Sena das Encantadas (Figs, Il.03A e 038).

O Supergmpo Camaquã subdivide-se nas seguintes unidades, a partr da base:

Grupo Møricá

O Grupo Maricá encontra-se em discordância lìtológica sobre o embasamento metamórfìco,

sendo discordantemente recoberta pelo Gmpo Bom Jardim ou pela Formação Acampamento velho.

Palrm et al. (2000) estimam uma idade entre 620 e 592 ldapan a deposição desta undade.

segundo Pelosi & Fragoso-cesar (2003), este grupo é composto por hês forrnações, constituídas,

a partir da base: (i) Passo da Promessa - arenitos com seixos esparsos, por vezes conglomeráticos,

interpretados como depósitos distais gerados em efiensas planícies fluviais; (ii) São Rafael - a¡enitos

finos a muito finos, localmsnte médios a grossos, interpretados como depósitos de plataforma marinha;
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(iii) Arroio Anrérica - a¡enitos e conglomerados de ¡ios entrclaçados. Segundo estes autores" o Grupo

Maricá possur cøca de 2.000 m de espessura.

Intusões rasas rioiíticas que cortam as unidades deste grupo foram consideradas por pelosi

(2001) como concomitantes à Fomlação Acampamento Velho.

Grupo Bom Jardim

O Grupo Bom Jardrm é constituído por rochas lulcâmcas de composição basica e ìntennedi¿ária

(basaltos e andesitos-basálncos) e subordinadamente ácida (riolitos e dacitos), bem como ¡ochas

sedimenta¡es e rochas vulcanoclasticas associadas.

Este gnrpo errcont¡a ótimas exposições na sub-Bacia camaquã central, compreendendo as

regiões de Bom Jardim (rírea-tipo da unidade) e casa de pedr4 bem como na sub-Bacia camaquã
ocidental, nas regiões que compreendem Lav¡as do Sul þorção sul), flanco w da Ser¡a do Espinilho
(porção norte desta sub-bacia), partes SE e NE do Platô da Ramada e part€ N do platô do Taquarembó
(Fig. tr.038).

O Grupo Bom Jardim foi originalmente definido por Ribeio et al. (1966), que subdivid¡arn-no
em duas formações: (i) Forrnação Crespos, constituida pelos mernbros Hiftfu-ìo (rochas y¡lcânicas

intermediárias) e Acampamento Velho (rochas vulcânicas ácidas), além de rochas sedimentares

associadas; e pela (ii) Formação Arroio dos Nobres, constituida pelos membros Mangueirão (rochas

pelíticas) e Vargas (rochas conglomerátrcas).

Posteriormente, os membros Hilário e Acâmpamento Velho foram elevados à categoria de

formações, por Ribeiro & Fantinel (1978) e fubeiro & Lichtemberg (1978), sendo esras tennmologias
adotadas eÍì diversos trabalhos posteriores (e.g. Santos et al. 1978, Lima & Na¡di 1985, Leites et al.

1990, sommer 1994 -apud wtJúrer et al. 199t, wildner ¿¡ al. 1994, Lima et al. 1995, porcher eî at.

1995, Sommer ¿t al. 1995\b', Almeida et al. 1996, Zvrfass et al.20O0).

As unidades sedimentares do Grupo Bom Ja¡dim foram alvo do emprego de múltiplas
denominações ern divsrsos trabalhos (e.g Fragoso-Ces ar et al. 1984, Lavifra et at. 1985, potcher et al.

1995). Isto possivelmente ocorreu ern firnção da complexidade estrâtigáfica destas unidades, muitas

vezes sern continuidade lateral ou não ocorre¡rdo em outras regiões, que acabaram por gerar confusão no
estabelecimørto de uma coluna estratigráfica formal. Deste modo, muitos autores acabaram utilizando,
por um lado, a mesma nomenclatua pa¡a diferentes umdades e, por outro lado, critérios distintos de

classificação e correlação sntre as litologias existentes (Tabeta lLOlA).
Recentemente, Janikian ¿¡ al. (2003) rede{inìram o Grupo Bom Jardim ern sua área-tipo,

abandonando os termos Mangueirão e Vargas para as rochas sedimenta¡es da unidade. Nesta propost4 o
Grupo Bom Jardrm foi subdividido em três formações, a partir da base: (i) Formação Cerro da Angélic4
constituída de rochas sedimenta¡es geradas em ambientes lacustres de leques subaquáticos, (ii)
Formação l{ilfu-io (Ribeiro & Lichtemberg 1978), com rochas urlcânicas e urlcanoclásticas de
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composição i¡rtennediiária e subordinadamente ácidas, colocadas ern ambientes subaqu.áticos e

subaéreos, com turbiditos deltaicos intercalados; e (üi) Formação Picada das Chaças, composta por

depósitos areníticos e conglomeráticos de ambientes deltaicos e por depósitos conglomeráticos fluviais,

Formøção Acampømento Velh o

A Formação Acampamento Velho @ibeiro & Fantirel 1978) constitui-se predominantemente de

rochas lulcanoclísticas þiroclasticas primárias e retuabalhadas) e rochas vulcânicas de composição

ácida colocadas em contextos subaereos, alern de subordinadas rochas tr¡lcânicas de composição

básica. Esta unidade aflora somente na Sub-Bacia Camaquã Ocidental, nas regiões que compreendem os

cerros do Bugio e Perau, Serras de Santa Barba¡a e Espinilho e Piatôs da Ramada e Taquarembó, e sous

depósitos rrfcanoclásticos apresentam mergulhos que variam de 20" a 50".

As pesquisas realizadas duraûte os trabalhos de doutoramento possibilitaram determinar com

maior precisão a espessura do empilhameuto dos litotipos lrricanogêrucos desta unidade, que ulbapassa

700rn, e reconhecer os diversos tipos de depósitos lrrlcanoclásticos existentes (Janlktan et al.

submetido). A unidade apresenta contatos srosivos sobre os depósitos conglomeráticos fluvìais do

Crrupo Bom Jardim aflorantes no flanco W da Serra do Espinilho e nos platôs da Ramada e Taquarembó

e, aparentemente, dtsco¡dância angular com os depósitos do Grupo Marìcá (na parte W do Platô da

Ramada).

Grupo Santa Bárbara

O Grupo Santa Ba¡ba¡a foi recentemente redefilido por Fambnni (2003). Este grupo é composto

por sucessões silicicl:ásticas de conglomerados, afetitos e pelitos subordinados, gerados em ambientes

ma¡i¡hos costeiros e profirndos e ern ambientes continentais, posteriores aos eventos mlcânicos da

Formação Acarnpamento Velho. Suas umdades, aiada que parcialmente expostas, afloram em todas as

sub-bacias que contém o Supergrupo Camaquã e compõem a unidade mais abrangente do Supergrupo

Camaquã. Pasm et al. (200U) estimam uma idade entre 559 e 540Ma para a deposição desta umdade.

Fambrini (2003) subdividiu o Grupo Santa Bárbara nas seguintes formagões, a partir da base- (i)

Estância Santa Fé: composta por depósitos areno-conglomeráticos gerados em sistemas aluviais e de nos

entrelaçados; (ii) Passo da Capela: unidade a¡eno-siltitrca subdividida ern turbiditos de franjas distars de

leques submarino s (Outer-fan), e h¡rbiditos de franjas proxmais a distars de leques submarino s (Inner-

Fan s Outer-fan); (iii) Seival: tempestitos de costa-afora e depósitos litorâneos dorninados por marés;

(iv) Rincão do Mou¡as: urudade conglomerática formada por dçósitos de leques aluviais e (vi) João

Dias: composta por arenitos litorâneos de æÍeptaia (foreshore) e de face lilorânea.
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(irupo Guaritøs

As unidades do Grupo Gua¡itas oco¡rem em uma faixa de exposição contínua na Sub-Bacia

camaquã cenhal e recobrindo parcialmente o Alto de Caçapava do sul (Figs. III.03A e 03E}). Estâ

unidade ocorre, em discordância angular, sobre os depósitos das demais rmidades ¿o Supergrupo

camaquã, tipicamente apresentando mergulhos de camadas menores. Esta unidade é composta por
arenitos conglomeráticos e intercalações de arenitos-s titos, depositados em a¡nbientes continentais
(Paim 1994), inclurndo expresivas sucessões eóLicas.

Suìte Intrusivd Rodeìo Velho

O Crrupo Guaritas apresenta rnfusões rasas de corpos de ¡ochas biásicas a intermediárias que

também afetam as demais unidades do Supergrupo camaquã na Sub-Bacia carnaquã cenFal. Este

conjunto de intrusões rasas foi agrupado por Fragoso-Cesar et al. (1999) na Suite Intrusiva Rodeio
velho. Remus ¿/ al (1999) obtiveram uma idade de 470Ma para estas rochas subrulcânicas.

lI"6 - Cr,¿ssrncecÃo or Roc*ns Vur,caxoclÁsuc¿s ,r,norana

A classificação das rochas rulcanoclásticas baseou-se nas propostas de Fishe¡ (1961), Schmid
(1981), Fisher & Schmincke (1984, 1994), Mazzoru (1986, 19s9), cas & wright (199i) e Mcphie er a/
(1993), sendo adotada para a presente tese a seguinte classificação (vide øbela II.03):

(1) Rochas Autocl(isticãs (sensu McPhie el aI 1993): rochas com autoclastos gerados por fragmentação

da porção resfriada da lav4 quando seu interior ainda encont¡ava-se em movimento, ou por
explosões intemas de gases.

(li)Rochas Piroclásticas (sensu Fisher l96t): rochas formadas por acúmulo di¡eto de fragmentos

nrlcânicos gerzrdos por eventos explosivos.

(äi)Rochas Pirocldsticas Retrabqlhadas ou Secundárias (sezsa Schmid l98l e Mcphre et at. 1993):

rochas formadas pelo acumrlo de fragrnentos nrlca¡rocl¡áshcos retrabaìhados a partir de rochas

plrockístrcas primiárias previamente colocadas, podendo apresentar certa quantidade de epiclastos.
(iv)Rochas Sedimentares VulcanoclrÍslicas (modificado de Fisher & Schmincke 1984): consûtuem-se de

epiclastos lrrlcânicos e não-vulcânicos, contando com a presença de puoclastos não modificados
texturalm€nte pelos processos de trarsport€, o que sugere sua desagregação a partir de depósitos
lrrlcanocl¿ísticos não-litificados e/ou recém colocados. Desta forrn4 esta categoria inclui-se nas

Roch¿s Vulcanocláshcas, poróm com a ressalva de que apresentam evidê¡rcias de tørem sido geradas

contemporaneamente, ou imediatâmente após as ativìdades tÏlcânicas.
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Para as rochas com predomínio de epiclastos vulcânicos, dentre outros não-rr.lcâ¡ricos, propòe-se

a utilização de temos coùvencionais de rochas sedimentares, descartando-se, neste caso, a terminologia

sugenda por Fisher (1961). A presente proposta vis4 ainda, ressaltar a distinção sntre as rochas

mlcanocliásticas e aquelas portadoras de fragmentos de rochas vuicânicas nas quais a origem dos

fragrnentos não eslá relacionada a processos lr¡lcânicos que caracterizam se¡limentação inter- ou pós-

eruptiva, mas sim com fragnørtos gerados por intemperismo e erosão, que não diferem das rochas

siiicicftásticas ou terrígenas. Esta comparação foi tambern realizada poi Lajoie & stix (i992)

TÂnr¡ho dc
ßr¡og

predobinsntas

(¡nù)

Rocb¡s
ÂùloclfudcÂi

(søzsr McPhie et al 1993)

Tabela IL03: Proposta de classificação de Rochas Vulcanoclásticas

64

4

Brecha Aùtoclástica
G¡ossa

2

_1/16-
_tn56_

Brecha Auøcl¡ástica

B¡echa Autoclástica
Granula¡

Roch as Yulcøn o cl^ttìctLl

Roch-Ès PinclÁsticâ.c
CoDrolidadas

(Ibmá¡iå ou Retr¿bålhad.û)
(ser¿r McPhie er ¿t t993)

Afenito Auiocliístico

Para os termos pirocliísticos, foi realizada urna classificação considerando-se a porcentagern dos

piroclastos presentes. Esta classificação seguiu proposta de Fisher & Schmincke (19g4), conforme
gráfico II.01, abaixo. Para os tennos pirockásticos de granrlação mais firia (tufos), utilizou-se ainda uma

classificação que leva eln consideração as porca,ntagens dos diversos tipos de piroclastos e clastos

eKistentes nesta fração, seguindo-se a proposta de schmid ( 19s l), conforme mosta o g¡{íúco IL02.

A¡gilito Autoclástico

Brecha Pirocl¡ásúc4
Aglomerado Piroclístico

Lapilli Tufo
ou B¡echa Tufo

Tufo C¡rosso

Rocha Sedim"utar€s
Vulc¡hoclfuticff

(com pi¡ooiastos €m
dife¡entes proporçôês e

granulometrias)

Tufo Fino

Brecha
Vr¡lca¡rocl¡íslica, ou

Conglomerado
Vulcanoclástico

Rochøs Ter genøs

Rochas Sediñmfårcs
(com jYo-Ije/o dc

epiclâstos v'rìlcâdcos e

senl pioclåstos)

Bloêos. Doù bat

Areniúo
Vulcanocl¡ístico

Siltito Vulcanoclástico

Argilito Vulcanoclást

B¡echa

Arenito

Crr¡ífico II.01

ihito

Argilito

Gtasr shaÀs (vi¿Ìo)

îragñ¿rtos ¡I¿ Ctìs¡dl

Gráfico II.02
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A anáLlise dos termos lr¡lcanocl¡ásticos existetrtes nas sucessões lr¡lcano-sedimeritares eshrdadas

também levou em consideração o transporte e a deposição de partículas wlcanoclasticas que, seg¡ndo

McPhie ¿¡ a/. (1993), envolve a ação de um fluido intersticial que pode ser gas (gas r,ulcânico, ¿ù, yapor

ou una mistura destes) ou líquido (como água ou nishua agua-argila), sendo o tansporte e a deposição

realizados por 3 processos, resumidos na tabela II.04:

(i) nansporte por fluxo de gravidade; (ü) transpo¡te por tração e (üi) transporte por suspensão.

Os produtos resultantes desses processos compreendem os depósitos piroclásticos pnmários e

retrabalhados, bem como depósitos sedimentares vulcanoci¿ásùcos, que apresentam fragmentos

piroclísticos tansportados øn conjunto com fragmentos vulcânicos e não-vulcânicos epiclasticos,

possibilitando o reconhecimento de ativida,tes vulcâ¡jcas concomitantes ou penecontemporâneas ao

ambiente de sedimentâção. Foram realizadas tarnbém ariálises petrográficas pala o reconhecimento do

estado de colocação das rochas piroclasticas, que considøa o fluído de transpofe (como grís quøte,
rigua ou ar), considerando propostas de Fisher & schmincke (19s4, tgg4), Mazzoni (1986, l9s9), cas
& Wright (1991), McPhie et al. (1993), entre outros, pelo qual foi possível determi¡ar em alguns casos

o a¡nbiente de colocação do depósito (se subaereo ou subaquático).

hocessos biogênicos e químicos também são atuantes em ambientes vr cano-sedimentffes; estes,

entretanto, não serão aqui considerados uma v€z que o Grupo Bom Jardim constitui uma unidade

afossilífeia (até o presøte momento) e trata-se de uma bacia ciominada por terrígenos (Janikian 2001),
possivelmente em firnção da grande taxa de detritos gerados nos eventos eruptivos.

Calegoria Genética

Dspósitos
Pìrocl¡ísticos

abela 04

Depósitos
Pi¡oclósticos
Retraballndos

Depósitos
Sedimenta¡es
Vulca¡roclásticos

Trønsporte Dominønte

s*p-"sil
- lluxos piroclÁsticos - sarges piroclásticos I - qr"¡"

] çed¿ decântâdo €.m água

- co¡reDles de tu¡bidø
- fl¡*os de ¿letdtos € fluxos de lûn¡ì
- fluxo de g¡ãos

- fluxo de g.ãos de densid.adc
modiñcada

- deslizzmcntos, âvslånches de detritos

II.7 - ApucecÃo nos Coxcrrros n¡ Esrnerrcner.¡e o¡ SnoùÉxcns xe
ArÁlrsø nn Becras Trcrôx¡ces no Tlpo Rr¡r

O emprego de discordâncias erosivas regionais na identificagão de unidades sedimsntares com

significado cronológico data do frnal da décad¿ de 40, com os trabalhos de sloss ¿¡ ø/. (1949), e Sloss

(1950, 1963) Estes traballìos designaram como seqüências estratigráficas os pacotes sedimentares

limitados por inconformidades de ampla ocorrência regional, constituindo ciclos de erosão e deposição

da bacia. Estas seqüências foram consideradas como urridades estratigriíûcas de hìerarquia superior à
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das nnidades litoesnatrgriiLficas.

Os primeiros trabalhos a relacionar análises de bacias com as ferrameûtas da estratigrafia de

seqüências e da sísmica de reflexão foram desenvolvidos pelo gnrpo da E)O(ON (Payton 1977). Nestes

trabalhos, Vatl et Õ1. (1977) redefiniram o conceito de seqüência de Sloss (1963), considerand.o como

"...uma unidade estraligráfca composÍa por umo sucessão de estratos genetrcamente relacionaclos e

limitada, no topo e na base, por inconformidades ou pelas suas conþrmidades correlalivas". Esles

t¡abalhos identificaram seqüências em escalas menores que aquelas consideradas por sloss (1963),

Dentre os conceitos aplicados pelo grupo da E)O(ON para a interpretação e descrição de perlis

sísmicos, destâcam-se as definições de Tratos de sistemas (de Brown & Fisher 1977) qtre, segrmdo os

autores, consistiri un "uma articulaçAo dos sßlemds deposicionais contemporâ.neos" que preenchem

uma bacia sedimentar.

A partir destes trabalhos, os conceitos de eshatigrafia de seqüências começam a ser empregados

no ¡econhecimento de padrões de arquitehrra e empilhamento de sucessões sedimentares em grande

escal4 relacionados as variações do nível do mar (vlde Wllprß el al. 1988), visando conelações globais.

Sendo assinq Jervey (1988), Posamentier & vail (19s8), Posamenrier ¿r a/. (1988), van wagoner
et ol. (1988), €ntre outos, redefinem o conceito de seqùência (de vail er al. 1977) e de tatos de

sistetnas (de Brown & Fisher 1977), relacionando sua origem às taxas de variação do nível do ma¡,

variações das taxas de subsidência e de suprimento sedimentar. Estes autores deñnem quatro trpos tle

tratos de sistemas, denominados de Highstand, Transgresive, Lowstqnd e Margern de Plataforma (,Såef

Margin). Os modelos apresentados nestes trabalhos foram desenvolvìdos para bacias d.e margem

continental do tipo atlânnco e, portanto, assumidas taxas de suprimento sedimenta¡ e de subsidêncra

praticamente constantes.

Posteriomente, pesquisadores como Vail (1987), Hubbard (i9SB) e Scholz e¡ a/ (1990), dente
outros, começam a aphcæ estes conceitos em bacias tectonicamente ativas. Estes novos estudos levam

ern consideração uma maior influência de controles tectônicos e climáticos e de suas va¡iações nas ta,xas

de apofie sedimentar e de geração de espaço de acomodação- Estes novos estudos mostraram que €stâs

taxas apreseritam influências muito maiores no preenchimento deposicional de bacias tectonicamente

ativas-

os primeiros trabalhos corn aplicação dos conceitos de estratigrafia de seqúências e

caraciertzação de hatos de sistemas em bacias do tjpo rft foram realizados por Scholz & Rosendahl

(1990) e scholz et al. (i990), tendo como enfoque as grandes flutuações do nível da água nos lagos do

sistema de Rifts do Leste Africano (SRLA). Estes trabalhos, em conjunto com ouûos (v.g. williams &
Dobb 1993, Prosser 1993, cohen ¿¡ al. 1997), destacam que as prurcipais diferenças entre os modelos

de eshatigrafia de seqùências e tratos de sistemas desenvolvidos em ambi€ntes marinhos de margern

passiva e aqueles desenvolvidos em bacias de rifs compreendem:

a) a escala fisica dos tratos de sistemas- em bacias do b:po rft é comr¡mente menor do que 100 krn de

largura por algumas centenas de quilômetros de comprimento, inferior àr¡ueles gerados em
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plataformas (Scholz & Rosendatil 1990).

b) as rápidas mudatças laterais de fácies- em sistemas de rils, estas variações chegam a oco1¡er dentro

de dezenas de quilômetros ou menos, ao invés de centenas de quilômetros, como são observadas nas

margens passivas (Rosendahl & Livingstone 1983);

c) rápidas mudanças verticais de fácies- influenciadas pelas graudes variações laterais junto as bordas

de bacias assimétricas, em fimgão da tectônic4 ou pelas variações climáticas que lnfluenciam
fortemente o nível de base e o suprimento sedimentâr;

d) geração de seqüências mais delgadas- ocasionadas pelas grandes variações do nível de base quo, em

rils, apresentam maiores amplitude e frequência com relação as observadas em margens passivas

ma¡ìdras.

Scholz & Rosendatrl (1990) e Scholz et al. (1990) salientarn ainda que os principais elementos no

desenvolvimento de bacias (como eustasi4 subsidênci4 soerguimento, desenvolvimento de sistemas de

captação e suprimento sedimentar) são mais localizados ern bacias do ttpo rift e mais intimamente

relacionados na geração das seqùências deposicionais do que em ambientes ma¡inhos.

Estes estudos pioneiros foram discutidos por Prosser (1993), que considerou inapropriada a
utilização da temrinologia dos hatos de sistemas (sensz posamentier & vail l ggg) por scholz &
Rosendahl (1990) e Scholz ¿¡ al. (1990), e propôs que estes fossem denominados como Tratos de

Sistsmas Climáticos, uma vez que tais estudos enfooavam as variações climáúcas no controle da

variação do nível de base. Po¡ ouùo lado, Prosser (1993) propôs o termo Trato de Sisternas Tectônicos
para as sucessões sedimenta¡es acumuladas em bacias limitadas por falhas, considerando que a atividade

tectônica local introduz importantes controles adicionais na geração das seqüências deposicionais.

Desta forma, Prosser (1993) reconheceu quatro estágios na evolução de vn rift: (i) Fase de

Iniciação de Rift (Rifi Initiation); (i1) Fase Clímax do Rift (Rift Climax); gn) Fase Irnediatffnente pós-

Rif (Immediate post-ríi) ø (iv) Fase Tardi p6s-Rif (Late post-riî). Dento do segundo estiágio, prosser

(1993) diagnosticou t¡atos de sistemas, denominando-os como Tratos de Sistemas de Início, Médio e
Tardi Clímax de Rf.

Os primeiros trabalhos a correlaciona¡ os modelos de preenchirnento de bacias distensionais aos

modelos de tratos desenvolvidos por Posamentier et al (1988), posamentier & vail (19gg), entre

outros, foram de Ga*thorpe et al. (1994) e Howell & Flint (1996). Nestes artigos foram apresentados

modeios de geração de espaço de acomodação, considerando-se variagões nas taxas de subsidência que,

segundo estes autores, são distftttas nas diversas regiões de uma bacia distensional e, principalmørte,

salientaram a interação do suprimento sedimentar, eustasia e soerguimento (ou subsidência) de altos

estr¡rturais na geração das seqüências deposicionais em hemi-grabens.

Trabalhos recsrìtes em bacìas distensionais, como aqueles realizados nos lagos Tanganika (e.g

cohen e¡ al. 1997) e Malawi (e.g Soreghan et al- 1999), identificam [atos de lovstand e Íatos de

htghstand, correlaciona¡rdo-os aos modelos de tratos de Posameltier & Vail (1988), considerando-se

variações nas taxas de subsidência tectônic4 de sedimentação e mudanças do nivel de base.
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Caplru¡,o ITI - 0 Gnupo Bonr Jennu p a Fomr¡ÇÃo Ac¿,MpAMEuro V¡r,no:
Uruoen¡s Vulc¡nocÊmc¡s NpopRorERozórces oo SwrncRupo CAMAeuÁ

III.I - Co¡lrrxro Geolócrco R¡cronel

As unidades vulcanogênicas do Supergnrpo Camaquã, estudadas na presente tese, compreendem o

Grupo Bom Jardim (redeñnido por Janiki an et al. 2003) e a Formação Acampamento Velho (Ribeiro &
Fantinel 1978). Esøs ruridades aflo¡am nas sub-bacias Camaquã Ocidental e Central (Figs. II.03A e

II.03B), com ç¿¡¡¿d¡q insli¡¿des de poucos graus a subverticais, em decoffência da ação de falhas

defo¡madoras que apresentari componentes predominanternente normais e subordinadamente

direcionais.

Na Sub-Bacia Camaquã Ocidental (SBC-Oo), as rmidades sedimentares e nrlcanogênicas do

Grupo Bom Jardim apresentam-se bem expostas nas regiões de Lal'ras do Sul (porção sul dest¿ sub-

bacia) e no flanco oeste da Sena do Espinilho þorção norte), sendo sobrepostas em disco¡dância

angular pelas unidades da Formação Acampamento Velho, aflorantes nas regiões do Platô da Ramad4

serras de Santa Biárbara e Espinilho e cerros do Perau e Bugio (Fig. II.03B).

Na Sub-Bacia camaquã cenüal (sBC-c) afloram somente os depósitos do Grupo Bom Jædim,

muito bem expostos nas regiões d.a Casa de Pedr4 Cer¡o dos Ma¡tins e, princþatms¡1s, região de Bom
Jardim" que constitui a :área-tipo da unidade.

As sub-bacias Camaquã Ocidental e Central atúalflente ercontraül-se separadas pelo Aito de

Caçapava do Sul e apresentam-se parcialmente recobertas pelo Grupo Gua¡iøs e unidades paleozóicas

da Bacia do Pa¡aná (Fig. tr.038).

O mapeamento e os levantamentos de diversas seções geológicas reaüzados neste trabalho

permiùan a execução de um map4 na escala de 1:100-000 (em anexo), que apresenta com maior
detalhe as unidades do Grupo Bom Ja¡dim e da Formagão Acanpamento velho nas sub-bacias

Camaquã Central e Ocidental (excluindo o Platô do Taquarembó) e suas relações com as demais

ruridades do Supergmpo Camaquã e com o embasamento metâmórIico (apresentados indiyisos neste

mapa).

Neste mapa destacam-se as regiões que foram detalhadas na presente tese: região de Bom Ja¡dim,

região da Casa de Pedr4 porção Norte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental, Platô da Ramada e região de

Lalras do Sul, delimitadas na Fig. L0 iA.
O embasamento metamórfico e as demais unidades do Supergrupo Camaquã, que não se

encottraÍl nas iá¡eas destacadas da figur4 foram rçresentados de forma indivisos, sendo seus contomos

parcialmente compilados de Alneida (2001- no caso do Grupo Santa B:áLrbara), porcher ¿f at. (1995-

embâsamento metamórfico e Grupo Maricá na região da SeÍa do Espinilho), pelosi (2001- crrupo

Maricá na região da Sena do Espinilho), Ribeiro & Carraro (1971- embasamento metamórfico na região

da Casa de Pedra) e Santos e/ ¿l (1989- demais:irreas do embasamento ou das coberturas paleozóicas).
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III.2 - () Gnuro Bonr Jenorrlr rnr sua Án¡e-'Irpo

o Grupo Bom Jardim em sua área-tipo é composto por uma espessa sucessão (mais de 4.000

mehos) de rochas sedimgntfres, predominanternørte arerrìtos, conglomerados e ritnitos arenosos e

pelíticos, rochas lulcânicas htemediárias, básicas e ácidas, bem como suçessões de rochas pirocliástìcas

colocadas e¡n diversos níveis estratigriificos, com notável grau de preservação. Uma característica

marcante deste gnrpo é a grande variação lateral de litotipos e uma tendência à repetrção de litologiâs

semelhantes em níveis estratig¡áficos distintos, o que impossibilita correlações estratigriáficas entre as

ocorrências de diferentes regiões baseadas apenas em atributos litológicos.

As pesquisas realizadas na área-tipo do Grupo Bom Jardirn hverarn início du¡ante os trabalhos de

meshado da presente autorq com o mapeamento da área na escala de 1:50-000, que foi auxiliado por

análises de fácies, paieocorrentes e proveniência dos depósitos mais representativos. Estes trabalhos

tiveram continuidade durante este doutorado, com o levantâmento de novas seções de detalhe, auxiliad,s
tambem por novas análises de fácies, o que permiúu uma rehterpretação de atguns depósitos e uma

analise mais detalhada dos paleoambientes deposicionais e do ernpilhamento estratigráfico.

Foram coletadas tâmbém arnostas dos telmos lrlcânicos e pirocliisticos para anâlises

geocronológicas, terido-se obtido excelentes resultados, que encontraÍt-se discutidos no itern IIL6.

Cabe ressalta¡ que os trabalhos de análises paleoambientais, de sisternas dçosicionais e a
lnte¡pretação da evolução paleoambicntal do Grupo Bom Jardim são inéditos em sua área-tipo. Pode-se

deståcar apenas os trabalhos de fubeiro et al. (1966) e fubeiro (1970), que realizaram o primeiro

mapeanento geológico na area. Trabalhos posteriores aplicaram localmente análises de fìícies em algrns

poucos depósitos do Grupo Bom Jardim que afloram nesta fuea (e.g. Fragoso-cesar. e/ a/. 19g4, Lavina
et 4l- 1985, Paim, et al.2000), sendo preliminares os dados apresentados por estes autores. Também são

incipientes os dados geoquimicos e geocronológicos obtidos nos temos nfcârúcos desta localidade

(e.g. Pa;Lm et al. 1999, Remuset al 1999).

Desta forma, os trabalhos ¡ealizados dura¡te as pesquisas de doutoramento possibilitaram:

(l)uma redefìnição litoestahg¡áfica do Grupo Bom Jardim em sua a¡ea tipo (Janikìan et al,2003);
(2) rnteryletação dos tipos de depósitos e seus respectivos paleoambientes, o que pemritiu a reconstrução

da evolução paleoambiental para a rmidade em sua área-tipo;

(3) aplicação dos conceitos de estratigrafia de seqüências nas sucessõ€s vulcano-sedimentares da
unidade, com a identificação de 5 seqùências deposicionais e seus respectivos trâtos de sistemas, que
forarn utiiizadas para correlações com as exposições dos depósitos do Grupo Bom Ja¡dim
encontradas em outras sub-bacias;

(4) análise de paleoconentes e análise de proveniênci4 que auxiliaram no ¡econhecimento do tipo e da
locaftzação das :áreas-fonte;

(5) obtenção de dados geocronológicos dos termos rulc'ânicos e piroclasticos tla rmidade nesùa região.

(6) obtenção de um mapa geológico na escala 1:100.000 (Mapa em Anexo), elaborado a partir de mais
de 300 afloramentos estudados e reinterpretados @ig. III.04A).
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RESUMO
O Supergnrpo Camaquã (Neoproterozóico III - Eopaleozóico) é constituído por sucessões de rochas
sedimentares e wlcanogênicas que afloram na porção centro-sul do Rio G¡andè do Sul, ap¡esentando o
melhor registro dos eventos tectônicos distensionais que ocone¡am após o maamorfiÀmo do Ciclo
Brasiliano. O supergrupo apr€senta-se parcia.lmente recoberto por unidades da Bacia do pa¡aná e
encontram-se segmentado em sub-bacias pelo soerguimento de altos do embasamento. Esta
segmentação tectônica pós-deposicional, aliada à similaridade dos termos sedimenta¡es do Grupo Bom
Jardim (em sua área-tipo) com outras unidades do supergrupo camaquã, constituem fatoìes que
dincultam o estabelecimento de uma coluna litoestratigráfica formal para este grupo, baseada äm
reconhecimentos regionais.
O presente t¡abalho apresenta uma revisão da litoest¡atigrafia do Grupo Bom Jardim em sua iírea-tipo,
constituido por rochas siliciclásticas, r,r:lcânicas (basaltos, andesitos e riolitos) e wlcanoclásticas, que
compõem três unidades, com contatos transicionais entre si:
(i) Formação Cerro da Angélica: intercalações ritmicas de arenitos, siltitos e argilitos, além de a¡enitos
conglomeráticos e subordinadas ¡ochas r,ulcanoclásticas (peperitos), gerados emìistemas de leques sub-
lacustres sobrepostos por sistemas deltaicos;
(ü) Formação Hilårio: rochas \ulcânicas de composição básic4 intermediária e ácìda (basaltos, latito-
bâsaltos, latitos, andesitos e riolitos) colocadas em ambiente subaquático, com subordinadas rochas
piroclásticas (lapiui-t\fos, tufos grossos líticos e vítreos) colocadas por processos de fluxos de
gavidade ou decantadas em água;
(üi) Io nação Picada das Graças: camadas rítmicas de arenitos finos, siltitos e a¡gilitos, geradas em
ambiente de pró-delta, sob¡epostas por espessos pacotes conglomeráticos e areno-conglomiráticos de
leques deltaicos proximais. No topo apresenta depósitos fìuviais que transicionam 

-para 
depósitos

deltaicos dominados por rios.
Palqwas-chary. Grupo Bom Jardin¡ Neoproterozóico II! bacia wlcano-sedimentar, evolução
paleoambiental, sistemas deposicionais lacustres.

ABSTRACT
The Camaquã Supergroup is composed of sedimentary and volcanogenic successions thât crop out in
the south-central portion ofthe Rio Grande do Sul State (southem Brazil). Tfus supergroup is þartially
covered by Paraná Basin units and has been divided into sub-basins by the uptift ofbasemeni higirs. Thii
post-depositional tectonic s€gmentation, and the lithologic similarity among sedimentary succeisions of
different st¡atigraphic levels makes it difñcult to establish a formal lithostratigraphic column ofthe Bom
Jardim Group without detailed field work.
This paper presents a revision of th€ lithostratigraphy of the Bom Jardim lvork in its type-area,
constituted by siliclastic, volcanic (basalts, a¡rdesites and rþolites) and volcaniclastic rocks gr-oìped in
th¡ee units, with t¡ansitional contacts among each ottìer.
Ceno da Angélica Formation: rh¡hmic inte¡calation of sandstones, siltstones and claystones, as well as
pebbly saadstones and minor volcaniclastic rocks (peperites), formed in sublacust¡ine fans a¡d
overling deltaic systems.
Hilá¡io Formation: volianic rocks of basic, intermediate and acid cornposition (basalts, latite-basalts,
latites, andesites ard rþolites) placed in subaquatic environments, and minor pyroclastic rocks (lapilli-
tuffs and coarse-grained lithic and vitric n:trs) placed by gavity flows or settled in wate¡.
Picada das Graças Formation: rh¡hmic layers of fine-grained sa¡dstones, siltstones and claystones
formed in pro-delta environments, overlain by a thick succession of conglomerates and pebbly
sandstones ofproúmal fan-deltas. Fluvial and fluvial-dominated deposits occur it the top ofthe u;t.
Key-words: Bom J¿trdim Group, Neoproterozoic III, volcano-sedimentary basin, palioenvironmental
evolution, lacuslri ne deposi ti onal systems,

Srnrncnwo Calr¡ouÄ - RS Revista Brusile¡ra de Geociências, y.33(4) 349-362
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II{TRODUçÃO

Na região cenüo-sul do estado do Rio Gra¡rde do Sul oco¡¡em rochas sedimentares e

rrfcanogênicas, geradas entre o fmr do Neoproterozóico III e o Eopaleozóico, englobadas no

Supergnrpo Camaquã, que constituì-se de espessas sucessões de rochas sedimantares, de ambientes

subaé¡eos e subaquáticos (marinhos e lacushes), rochas vulcânicas (basaltos, andesitos e riolitos) e

rochas piroclásticas (tufos, Iapilli tafos e brechas tufos). Essas sucessões afloram em Íês sub-bacias

com forrnatos alongados segundo a direção NNE-SSW, denominadas sub-bacias Camaquã Ocidental,

Carrraquã Central e Camaquã Onental, separadas pelos altos de Caçapava do Sú e da Serra das

Encantadas e parcialmente recobertas por unidades paleozóicas (Fig. II.03B).

O Supergrupo Camaquã, receûtemente definido por Fragoso-Cesar et ol. (2003), é constituído

pelas segurntes r¡nidades, a partir da base: Grupo Maricá, Grupo Bom Jardim, Forrnação Acarnpamento

Velho, Grupo Santa Brárbara e Grupo Guaritas. Estas rmidades apressntz¡n espessuras de alguns mìlhares

de metros, com discordâncias angulares ou erosivas entre si, re$ tantes de distintos episódios de

subsidência tectônicab e atualmente encontram-se moderada a fortemente basculadas, com mergulhos

que varimr de 15' a 80'.

O Grupo Bom Jædim é tema do presente trabalho, realizado na região homônima, com

levantarnentos estratigráûcos e mapeameûto geológico (escala 1:50.000) que permitiram a subdivisão

desta unidade em três formações: Cerro da Angélica (basal), com dçósitos de ambientes de leques sub-

lacustres e de leques deltaicos; Hilário (sensz Ribeiro & Lichtemberg 1978), com rochas wlcânicas

(basaltos, iatito-basaltos, andesitos e riolitos) e rochas piroclísúcas (lapilli tufos, tufos grossos líticos e

vítreos) colocadas em ambientes continentais subaquáticos; e Picada das Graças, com depósitos

deltaicos e localmente fluviais .

CONTEXTO GEOLÓGICO DO GRUPO BOM JARDIM

Em sua área-tipo, o Grupo Bom Ja¡dim apresenta uma área de exposição de aproximadânerite

220 l<np (Figs. tL03B e IILO4B) e cerca de 4,000m de espessurq com contatos por falh4 a leste, com

unidades do Grupo Santa Biárba¡a e, a oeste, com rochas do embasamento metamórfico. Unidades

paleozóicas da Bacia do Pa¡a¡á são também encontradas nesta região, em discordância erosiva oq

localmente, justapostas ao Grupo Bom Jardim por falhas (Fig. ÌII.04B). Em outras localidades, constata-

se discordâncias angulares com o Grupo Maricá (sotopota) e a Formação Acampamento Velho

(sobreposta),

A posição geográfica das ocorrências do Grupo Bom Ja¡dim, preferencialmente sobre o limite

entre o Te¡(eno Rio Vacacaí e o Cráton Rio de La Plat¿ e, localmente, entre o limite do Cinhuão Dom

Feliciano e o Cráton Rio deLaPlaø (vide Fig. [.02), levou diversos autores a interpretar estas sucessôes

ltlca¡ro-sedimeritares como o registro de bacias tectônicas relacionadas às orogenias neoproterozóicas.

Apesar disso, drstintas interpretações de análises geoquimicas dos termos vu.lcânicos
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do Grupo Bom Jardim leva¡¿un a diferentes niodelos tectônicos regionais. Dessa form4 ¿r5 rochas

vulcânicas de composigão iltermediária foram consideradas como produtos de um arco magmático por

Lima & Nardi (1985) e como anorogênicas por Roisemberg et al. (1983). As rochas de composição

ácida (Formação Acampamento Velho) forarn consideradås orogênicas (Roisemberg et al. 1983), tañt-
orogàricas (Fragoso-cesar 1991, wildner & Nardi 1999), anorogênicas (Nardi & Lrma 1985, sommer

et a|.2003) e, também, geradas por subducção do ûpo A (Nardi & Bitencourt 1989).

O registro sedimenta¡ associado aos depósitos mlcânicos também foi objeto de distintas

interpretações tectônicas que resultaram øn uma grande varìedade de modelos e classificações para a

baci4 incluindo bacia de antefossa molassica (e.g. Fragoso-cesar er al. lg82', 1992h,1984, Issler 19g5)

ou bacia de antepaís (Gresse el al. 1996), além de contextos distensivos continentais anorogênicos

(Issler 1982, 1983), bacias tipo fl/ associ".l,s a zonas de espessamento øustal (¿.& Na¡di & Lima

1985), bacia de retro-alco (Fragoso-Cesar 1991) e bacias associadas a hanscorrênçia (Oliveira &
Fernandes 199i, Machado & Sayeg 1992). Estudos recentes realizados nestas cobertwas (Fragoso-Cesar

et al. 2000,2001, Almeida 2001, Janjkian 2001, Pelosi 2001, Farnbrini 2003) demonstram fortes

evidências de que as ruridades do Supergrupo Camaquã desenvolveram-se em eventos distensivos,

possivelmente desvìnculados do Ciclo Brasiliano.

TRAB.{LIIOS ÄNTERIOR.ES

A complexidade htoestratigráûca do Crrupo Bom Ja¡dim em sua área-tipo e a similaridade

litológica de algumas de suas unidades, com outras unidades do Supergnrpo Camaqu4 resultaram em

propostas Litoestratigáûcas cont¡adrtórias e forrnalmente invalidas, com diferentes dønominações para

uma mesma unidade e emprego de uma mes¡na designação para sucessões de distintos níveis

estratigráficos (Tabela II.01). A principal causa desta controvérsia é o fato destas propostas terem sido

baseadas sm critérios de semelhança litológica.

A pnmeira tentativa de correlação entre as unidades lulcano-sedimentares da região de Bom

Ja¡dim e outras exposições do Supergnrpo Camaquã foi realizada por Robertson (1966), que denomrnou

os depósitos rítrnicos desta região como Mancá Fácies Leste, conelacionada à Formação Maricá de

Leinz et al. (1941).

Por sua vez, Rrbe[o ¿l al. (1966) e Tessa¡i & Picada (1966) conelaciorÞr¿tm as unidades

a{lorantes nas regiões de Bom Ja¡dim e do Vale do Piquiri (Sub-Bacia Camaquã Oriental), engJobando-

as na Formação Arroio dos Nobres. Os depósitos sedimentares fi¡os foram englobados no Mernbro

Mangueirão e, os depósitos conglomeráticos, no Membro Vargas, com localidade-tipo no arroio

homônimo, município de Encruzilhada do Sul. Às rochas m1cânicas de ca¡áter intermediário e ácido,

Ribeiro e¡ al (1966) denominaram, respectivamente, Membro Hilário e Mernbro Acampamento Velho

que, associadas a rochas sedimentares, constituirìam a Formação Crespos, tarnbóm do Grupo Bom

Jardim. Posteriormente, Ribeiro (1970) considerou este grupo indiferenciado em sua área-tipo, devido à
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reco¡Iência dos membros Manguoirão e Vargas em mais de run nível estratigráûco.

Apesar da subdivisão estratigriífica proposta por Ribeto et al. (1966) ter-se revelada inadequad4

principalmente devido à ausência de significado estatigráfico para os conjuntos litológicos formalizados

como unidades litoestratigráficas, diversos trabalhos posteriores adotara¡1, parcial ou totalmente, as

subdivisões da Formação Arroio dos Nobres, principalrnente o Membro Vargas (elevado à formação

por Ribeiro & Lichtemberg 1978)-

Algüns trabaihos propuseram revisões i¡formais da subdivisão do Supergrupo Camaquã, baseadas

øn reconhecimentos regionais, muitas vezes sem utilizar adequadamente as normâs de nomenclatura

litoestatigáfic4 principalmente em relação a mudanças na hierarquia das unidades (e.g. Goñr et al.

1962" Saúos et al. 1978, fubeiro & Fantinel 1978, Fragoso-Ce sar et al. 1985).

Diversos trabalhos (e.g. Lima & Nædi 1985, Nardi & Lima 1985, Wildner et al. lgg4, tggï,
Líma et al. 1995, Alneida et al. 1996, Zerfass et al. 2000, Sommer e/ at. 2003) adotarâm as

denorninações introduzidn< por R¡betro et al. (1966), considerando as rochas ácidas como pertencentes à

Formação Acamparnento Velho (Ribeiro & Fantinel 1978) e as ¡ochas intermediiírias e básicas como

Fomração HiliiLrio (sensz Ribeiro & Fantinel 1978 e Ribeiro & Lichtemberg 1978).

Adotando novos parâmetros estratigáficos, Paim el al. (1992, 1995) dividiram as cobsrturas do

Escudo Gaúcho em seqùências deposicionais, com a caracterização de unidades aioestratigráficas.

Fragoso-Cesar et al. (2003) definiram o Supergrupo Camaquã, composto, da base para o topo,

pelo crrupo ld.ancít (sensu Pelosi & Fragoso-cesar 2003), Grupo Bom Jardim, crrupo santa Barbara

(^rezsa Fambrini 2003) e Grupo Guaritas (sersz Robertson 1966).

Recentem€nte a Formação AcampaÍìento Velho foi retirada do Grupo Bom Jardim e separada

como uma utidade litoestratigriáûca do Supergmpo Camaquâ em everito realizado em Porto Alegre orn

maio de 2003, no "I Encoritro Sobre a Estratigrafia do Rio Grande do Sul: Escudos e Bacias". Esta nova

propostâ é aqui aceit4 por considerar a discordância angular exitente entre a Formação Acâmpamento

Velho com os gmpos Mancá e Bom Ja¡dim, observada no Platô da Ramada.

O conlecimento geoctonológco das rochas nrlcânicas do Grupo Bom Jardim é ainda preliminar.

tendo-se obtido idades de 510 e 535 Ma pelo método Rb/Sr (cordani et at. 1974) e, recentemente, 580

Ma pelo método U-Pb (Remus et sl. 1999) para os tennos i¡temìediá¡ios. A idade desi¿ unidade é aqui

estimada em 590 ñ14 considerando as idades obndas pelo método u-Pb (SHRIMÐ por Remus el al
(2000) para os granitos LaLras (59245M4 597+5Ma e 580+7Ma) e Caçapava do SuJ (589*5Ma),

considerados como co-magrnáticos ao vulcanismo Bom Jardim (Fragoso-Cesar 1991).

LITOESTRATIGRAFIA DO GRUPO BOM JARDIM

O Grupo Bom Jardim. ell sua área-tipo, apresenta aproximadænente 4.000m de espessr¡ra e

constitui-se de rochas l't¡icânicas arrdesíticas, rochas piroclástic as (lapiltt tufos, tufos líticos e tufos

vítreos grossos) e rochas sedimentares, geradas em uma bacia lacustre tectonicamente ativa.
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o presente ù'abalho mantem o tenno prion&fuio Grupo Bom Jardi¡n (Ribeiro el al. 1966) pot

considerá-lo já consagrado e passível de redefinìção. Por ouho lado, propõe-se o aba¡rdono do termo

Formação A¡roio dos Nobres e de seus membros constituintes por terem sido suas definições baseadas

em critérios de semelhança litológic4 levando à reunião de litotipos penencentes a unidades com idades

e posição estratigráúica dìstlntas, inclündo pa¡te da Formação Santa Brí'rbara de Robertson (1966).

A subdivisão litoestratigráfica do Grupo Bom Jardim em sua iárea-tipo (Fig. m.05) é resultado de

maPeamento Iìa escala de l:50.000 da região, acompanhado por levantameritos estratigráficos e a¡rálises

de fácies e paleoambientais. Desta forma" o Gnrpo Bom Jardim, nesta região, pôde ser subdivldido em

três formações, com contatos transicionais entre si: Cer¡o da Angélica (unidade basal) Hilário (sezsa

Rìbeko & Lichtemberg 1978) e Picada das Graças_

Formação Cerro da Angólica

A Formação Cerro da Angélic4 constituída predomhantemente por arenitos finos, pelitos e
arenitos conglomeráticos, apresenta cerca de 1.500m de espessttra. Esta formação encontra-se bem

representada nos flancos oeste e norte do Cerfo da Angélica (Fig. nI.0aB), com camadas mergulhando

para ESE e NW, de 15" a 60". Foram caracterizadas 5 sucessões de rochas que compõem €sta fornação,

dqs quais uma predomina na porção basal da rmidade, três interdigitam-se nas porções intermediifu.ias e

ouha predomina de topo. Esa unidade apresenta evidências de deposição em um sistoïra de leques sub-

lacustres que, para o topo, passa para ønbientes deltaicos.

TURBIDITOS DE ALTA DENSIDADE

A sucessão basal da Formaçâo Cerro da Angélica apresenta boa exposição no flarco nordeste do

Cerro da Angélica e constitui-se de camadas métricas tabulares amalgarnadas de brechas,

conglomerados e arenitos conglomeráticos, eshatificados (Fig. iII.06) e macigos. Os clastos superiores a

2cm de diârnetro máximo apresentam-se subangulosos e suba¡redondados, variando de seixos a

matacões, e são de rochas gtaníticas (-407o), urlcânicas (riolito s -29o/o, e subordinados andesitos *7%),

quartzitos (-107o), fragmentos de feldspato (-7o/o), fragmentos de quartzo leitoso (,'72o) e,

subordinadamente, rochas meta-calcárias (-1%). Estas camadas apresentam padrão grano.lecrescente,

com predomÍnio, nas porções superiores, de camadas tabulares (decimétricas a métricas) de a¡enitos

conglomeráticos com seixos esparsos e de arenitos médios a finos com estratificação horizontal.

Subo¡dinadamente ocorrern pacotes métricos de arenitos maciços com clastos esparsos (até 6cm), de

riolitos (-36%o), fllitos (33-%), ardesitos (-22þ e ûagmentos de quartzo leitoso (-9%o) e de feldspato

(<1%).

Localmente observou-se brecha sedimentar com intusões de rocha de composição biísic4
apresentåndo asPecto maciço, com bolsões irregulares s€dimentares isolados pelas porções ígneas (ver

localização na Fig. IILO4B). Esta rocha foi classificad4 seguindo critérios de McPhie ¿¡ al. (1993),

como peperito (Fig. III.07)-
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As fácies das b¡echas apresentam-se maciças, gradadas e com estratificação pouco desenvolvida,

sendo análogas àquelas descritas por Walker (1975, 1992b-), sug€rindo predominio de transpote por

fluxo de gravidade subaquático, relacionado a correntes de turbidez de alta densidade (Lowe 1982).

Estas brechas transicionam para depósitos a¡eníticos grossos, interpretados como turbiditos de baixa

dansidade, sugerindo assim um contexto de porções próximas às bordas de falhas ativas.

DEPÓSITOS DE LEQUES SUBAQUÁTIC)S EXTERN)S

Com seção-tipo ao longo da BR-392, próxima à pedreira de argil4 estes depósìtos ocorrem

predomirìantemente na porção intermediária da Formação Ceno da Angélica e comumente são erodidos

por turbiditos canalizados-

Os depósitos apresentam camadas cenûmétricas a decimétricas de arenitos finos que organiz¿ün-se em

ciclos granodecrescentes, com arenitos maciços passando a estatìficados e, finalmente, com laminação

oruzada cavalgante, representando ¿ rtiminuição da energia do fluxo. Localmente ocorre simples

alternância de camadas centimétricas de arenitos finos iaminados e com lamìnação cruzada cavalgante

com ângulo supercrítico e marc¿rs onduladas no topo das séries, capeadas por películas de argila (Fig-

rn.08A).

Analises pehográficas nestes arenitos revelam uma composição de quarøo, plagiocl:ísio, biotita e

fragmentos líticos de roohas vuloânicas (andesitos e úolitos), além de raros fragmentos de filito e de

quartzo vulcânico, com cimentação secundiiria carbonáùc4 sendo classific¿rdos como a¡cóseos e

a¡enitos líticos (Fotk 1968).

A tabularidade e espessura das camadas, além da repetigão de ciclos de atenuação de energi¿

iniciados com fácies de fluxo gravitacional (arenitos maciços), passando por fácies de tração/suspensào

(arenitos laminados e com laminação cavalgante) e finalmente fácies de decantação (siltitos e argilitos),

permitiram classificar estes depósitos como turbiditos cl¡ássicos de camadas frnas (segundo Walker

1992b), gerados ern ambiente de leques subaquáhcos extemos.

DEPOSN'OS DE FUNDO DE BACA

Estes depósitos tælsicionam sobre os depósitos de ieques extemos e constituem-se de

intercalações de camadas tabulares, centirnétricas a métricas, de argilitos e siltitos maciços e lamfuados-

Localmente ocorrem camadas centimétricas a decimétricas de arsnitos finos laminados e maciços, com

geometria tabular (Fig. m.08B). A seção-trpo localiza-se ern pedreira de extração de argila para

cerâmica (Fig. Itr.04B).

O amplo predornínio de fác.ies de decantação de matsrial em suspensão (argilitos e siltitos),

interompidas apenas por incu¡sões de turbiditos de baixa densidâde (arenitos finos laminados), ndic¿

sedimentação em itguas relativamente profirndas, em setores centrais da bacia.
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TURBIDITOS DE ALTA DENSTDADE CANALIZADOS

Também na porção i¡termedi¿fia da Fomração Ceno d¿ Angélica ocoüem corpos com

superficies basars erosivas côncavas, que possuem dezenas de metros de largwa e geomeFia lenticula¡, e

erodem os depósitos de leques subaquiiticos e de fimdo de bacia- Estes corpos são preenchidos por

sucessões de camadas tabr¡lares, com espessuras centiméficas a declmétncas, de arenitos

conglomeráticos e a¡enitos médios com seixos espæsos, maciços e estratificados, que se intercalam com

camadas de arernitos médios a finos, de mesma espessur4 com eshatificação horizont¿l (Fig. IIL09A).

Estas suc€ssôes de fácies encontram-se bem expostas no flanco WNW do Ce¡ro da Angélica (Fig.

m.098).

A arfise de proverúência dos ârenitos conglomeráticos (Fig. Itr.O9C) revelou grande contribuição

de fragmentos epickísticos vulcâ¡licos b:ísicos e âcidos (64,200/o), bem como de roehas granincas

(29,630/0).

A geometia exlerna desta associação de fácies, bem como as ca¡acterislicas sedimentológicas das

sucessões, sugerem pfeenchimento de canyons subaquáticos por tùrbiditos de alta densidade,

sernelha¡rtes aos depósitos trubidíûcos de aita densidade que ocorrem na pa¡te basal da Forrnação Cerro

da Angélic4 porém. claramente confi¡ados em estrutufas canalizadas. Estes canyons provavelmente

comportaram-se como dutos aiimentadores de matedal grosso para as partes mars profirndas da baci4

tendo o seu preenchimento ocorrido durante a fase de abandono. Presume-se, arnd4 que sua

concentração un algrms níveis eshatigrá'ficos pode estar relacionada a episódios de ¡ebaixamento do

nível de base do corpo d':íçiua ou a eventos de reativação tectônica das falhas de borda da bacia.

DEPOSITOS DELTAICOS

Depósitos út¡nicos de a¡enitos e siltitos ocor¡em sobrepostos aos depósitos de fìrndo de bacia, em

contato transicional. Estes depósitos, que predomrnam no topo da Formação Ceno da Angélic4

apresentam carnadas tabuia¡es, centimétrìcas a decinétricas, de aredtos finos a médios, maciços e

estratificados, intercalados rilrnicalnente com camadas centjmén:icas de siltitos argilosos ¡aminados (Fig.

.10). As camadas de a¡enitos organizam-se em ciclos granodecrescentes centimétricos a decimétricos,

acompanhando a diminuição da energia indicada pelas estruturas sedimentares, em ciclos de arenitoo

maciços passando a estratificados e, finalmente, com lamrnação cruzada cavalgante. A seção-tipo ocone

ao longo da estrada de terra que liga a BR-392 à antiga pedreira de brita (ver Fig. IIL04B).

A ritrnicidade das fácies e os repetidos ciclos de atenuação de energia indicam deposiçào por

coffentes de turbidez. O desaparecimento dos canyons alimentadores, ahado ao predornûrio das

geometrias tabulares destas camadas, sugere um contexlo de aporte de defitos direto em aguas

relativamente rasas. Essas considerações permrtern interpretar esta sucessão como t€ndo sido gerada un
ambiente deltarco, prog¡adacional sobre os depósitos de fi¡ndo de bacia.
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Formaçäo nlilário

Na região de Bom Ja¡drm, a Formação Hilário apresenta cerca de l-000m de espessrua. Esta

unìdade inicia-se com rochas riolíticas (com localidade-fpo na pedreira desativada de bnta - Fig. IIi.04),

sendo composta de fenoc¡istais de quartzo e plagioclisio, e feldspato alcalino subordinado, em matiz
quarøo-feldspática, alern de xenólitos de rochas basicas. Associam-se, à estas, rochas pirocliísticas (nas

proximidades do km 460 da BR-153), constituidas de lapilli tufos e brechas piroclásticas, com

predomímo de litoclastos juvenis basicos e andesíticos, e subordi¡ados conatos ácidos (ignimbritos), ern

matriz fma de mesma composição dos fragmentos juvenis, além de tufos líticos grossos subordinados. A

ausência de evidências de soldamento ou devitrificação sugere qùe estes depósitos são secundários e

colocados a frio (conforme c¡itfios de Cas & Wright 1991), sendo interpretados como dçósitos de

fluxo de gravidade possivehnente ¡esultantes da transformação de um fluxo piroclístico em um flrxo
turbulento sustentado por águ4 em decorrência da entrada do fluxo pirocliístico num corpo d'iigua.

Rochas vulcânicas de composição predominantemente básica sobrepõem-se as rochas ¡iolíticas e

ptrociástìcas, com ótima exposição no entroncaÍtento das rodovias BR-153 e BR-392 e ao longo do

Cer¡o dos Lopes (Fig, III.04B), sendo classificadas prelimilarmente como basaltos, latitos-basaltos,

latitos e andesitos (segundo critérios de Streckeiserì 1979), Localmente são observadas intrusões rasas de

composição auíloga à dos de¡¡ames. Estes rochas apresentam matriz afanític4 com fenocristais

miliméricos ripiformes e prisnáticos de plagioclasio predominantemente cáLlcico, lat¡radorita e

b]'toìùnit4 aiém de andesrna. Localmente ocorrem esferuiitos e pequenas amígdalas com carbonato,

zeólita e clorit4 além de vênulas de carbonato que preenchem fiaturas. É comum cnstais de plagioclasio

com alteração para clorit¿ ou carbonato.

Na localidade do Cerro dos Lopes foram reconhecidas estruturas primárìas muito semeiha¡tes a

pillow la'vas (Figs. III.llA e IILIIB), caraterizadas por corpos métricos de rochas micânicas de

geometria lenticular (em corte), com topo convexo e base formada pelo topo das estruturas sotopostas,

pol vezes resultando em pedúnculos, limitados por uma borda de espessura ceritimétrica relativamente

constânte de rochas de granulação mais fin4 notâvelmente empobrecidas em fenoc¡istais (Fig. III.11B).

Estas estruturas foram inicialmente descritas por Ribeiro (1970), que interpretou a colocação destas

rochas em ambientes subaquáticos.

Cabe ressaltar que Roisembcrg et al. (1983) classifica¡am estes tennos intermediários como tipos

de afinrdade alcalin4 com predomínio de basaltos, hawaiitos, mugearitos e traquiandesltos. Patm et al.

(i999) classificaraa €stas rochas como qálcio-alcalinas de alto potiássio e alcalinas, porern admitindo

uma afinidade shoshoníúc4 conforme proposta de Lima & Na¡di (1985) e Nardi & Lima (1985) para as

rochas desta urudades aflora¡tes na região de Lawa-s do Sul.

Condições subaquáticas para esta uridade já hanarn sido descritas mteriormente na região de

Bom Jardim (fubeiro 1970, Iattiklar' et a\.2001, Janikian 2001) e Casa de Pedra (Fambrini et al. 1996,

1999). Também a sincroncidade de rochas básicas e ácidas na FÕrmação Hilário já havia sido

mencionada por Ribeiro et al. (.1966), Ribeiro (i970), Santos e/ al. (1975), Fragoso-Cesar (i991),
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J antktin e t al. (200 1 ), Jarrikian (2 0 0 1), entre outros.

Associados aos depósitos mlcanogênicos da Formação Hil¡ário oco¡¡em turbiditos
predominântsmente de balxa densldade, nos quais se intercaiam camadas centrmétricas a decimétncas

de a¡enitos finos laninados e pelito laminado. Nas partes basais desta sucessão tu¡bidítica, tem-se

câmadas decimétncas tabulares de arenitos grossos seixosos (com 100% de proveniência de rochas

vulcânicas), com intercalações de camadas de arenitos frnos larninados e pelitos laminados constinrindo,

assim, urn ciclo granodecresce te para a sùc€ssão.

Formação Picada dâs Grâças

A Formação Picada das Graças, com aproxirnadamente 1.400m de espessr¡râ, é compost4 a partir
da base, pelas seguintes sucessões: (i) Depósitos de leques deltaicos, (ìi) Depósitos fluviais e (iii)
Dçósitos deltaicos dominados por nos.

DEPOS]TOS DE LEQUES DELTAICOS

Os depósitos fuferiores da Fonnação Picada das Graças iniciam-se com umâ sucessão arenosa e

argiloså, de cerca de 600m de espessur4 gerada predominante¡nente ern ambiente de pró-delta. Estes

depósitos são constituídos por carnadas tabulares rítrnicas, com espessuras centimé¡jcas a decimét¡cas,

de a¡enitos e siltitos laminados, gerados por correntes de turbidez, e camadas de mesma espesswa de

argilitos maoiços gerados por processos de decantação. Apresenta.rn boas exposições na região da

Fazenda Fomento- Análises de paleocorrørtes obtidas nestes depósitos indicam um sentido do
paieofluxo para S e SE (Figs. IIÌ.O4B e IIL05).

Atividade vulcânica concomit¿¡te à deposição do início da Formação picada das Graças é

evidenciada pela oconência de pequenos corpos intusivos, principalmente siils de rochas biásicas e

andesíticas, além da presetrça de camadas tabulares deciméEicas de tufos vítreos grossos, oom

abundância de shards sem deformação pkística (Figs. rIL l2A e m.128). Estas camadas de hrfos

intercalam-se com camadas tabula¡es de argilitos maciços a laminados, de espessuras centimétricas a

decimétncas, úterpretados como depósitos de decaltação, além de subordinadas camadas centimétncas

tabula¡es hete¡olitlcas e arenitos finos a muito finos laminados e maciços. Seguindo c¡itérios de Cas &
V/right (i991) e McPhie el al. (1993), os tufos foram classificados como depósitos de queda decaltados

em água e colocados a frio.

Os depósitos de pró-delta transicionam para r¡ma sucessão (com espessura aproximada de 400m)

de conglomerados e a¡e¡ritos conglomeráúcos, gerados predomiaantemente em ambiente de leque

deltaico proximal (fan delta), que predominam na parte intermediiária desta formação.

Os depósitos de leque deltaico proximal iniciam-se com espessos pacotes de conglomerados

maciços, diçostos em camadas lenticulares de espesswa mébica a decamética (Fig. Itr. 13), sustentados

por clastos subangulosos a subarredondados, que variam de seixos a matacões de até 46cm de diâmetro,
envolvidos por areia muito grossa. Estes congiomerados maciços tansicionam verticalmente para
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canadas decimétricas a métricas, tabrda¡es, rìe conglomerados e subord.inados arenitos-conglomeláticos,

estratificados (Fig. IiI.14). Estas fácies conglomeráticas encontram-se bem expostas no trecho entre o
km461 e 462 da BR-153, cerca de 15 l(fn a norte do entroncamento com a BR_392.

A aniilise de proveniência ¡ealizada nestes depósitos conglomeráticos revelou uma ffescente
contribuição de fontes do ernbasamento em direção ao topo da sucessão (Figs. III.15A e lr.isB). Esta
proveniência, aliada à presença de fácies relacionadas a altos gradientes, com intenso aporte sedimentar
proxìmai, suge¡e a presença de acentuâdo relevo nas margens da bacia, possivelnente ¡elacionado a um
rearranjo tectôruco, com a deposição de sedimentos mais grossos, até conglomeráticos, sobre depósitos
de pró-delta, caracterizando, assim, ciclos progradacionais relacionados à crescente taxa de
sedimentação.

Por fir! na parte superiü dos depósitos de leques deltalcos proximais, oco¡¡em intercalaçöes
rítrnicas de camadas tabula¡es, decimétricas a centimétricas, de a¡enitos conglomeráticos e arenitos
grossos (por vezes seixosos) estatificados, com carnadas tabula¡es centimétricas de a¡enitos finos
laminados e, locâlmente, lentes de pelitos laminados. A presenga de intercalações de arenitos
estratificados é interpretada como ¡esultado da geração de correntes de turbidez ¡elaciona<Ias ao apofe
de grandes voltrmes de detritos. Por outro lado, as intercalações com fácies geradas por processos de
decantação sugerem que a enftada destes fluxos grantacionais dá-se em um corpo d'¡Auâ relativamente
calmo.

DEPOSITOS FLUVAß

Sobrepondo-se aos depósitos de leques deltaicos oco¡rem camadas decimétricas lenticr¡lares de

a¡enitos finos a médios, localmente com grânulos e seixos esp¿fsos, com eshatificação cruzada
acanalada (Fig. III.16), expostos em cristas naturais. Estas camadas são intercaladas a camadas tabulares
decrmétricas de a¡enitos finos e pelitos, mal expostos. Esta sucessão, com cerca de 60m de espess¡r4
encontra-se bem exposta na estrada de acesso local denominada Picada das Graças, no trecho a oeste da
BR-l53 Apresenta transição lateral, ao menos parcial, para os dçósitos delt¿icos dominados por rios,
descritos a seguìr.

As camadas de arenitos com eshatificação cruzada acanalada são interpretadas como depósitos de
rmgração tie druras subaquáncas de cdstas sinuosas ern canais amplos que cortarn fácies de planícies
intercanais nas quars predomina decantação de material fino. A transição lateral destes depósitos para os
depósitos deltaicos domilados por rios sugere que, ao menos em parte, esta associação de fácies
r{)resenta depósitos de planície deltaic4 com fácies de canais distributários e de baía i¡terdisaibuta¡ia.
Aralises de paleocorrentes obtidas nestes depósitos indicam um sentido de paleofluxo para E (vide Ftgs.
III.04B e Itr.0s).
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DEPOSITOS DELTA]COS DOMINADOS PO}I IUOS

A sucessão de topo da Fomração Picada da*s Graças, com espessura estimada de 500m, apresenta-
se bem exposta ao longo da BR-153, enhe os loîs 466 e 468. Estes depósitos apresentam camadas
decimétricas, tabulares a lenticulares, de arenitos lamr¡ados ou com laminação cn¡zada cavalgante
supercrítica, por vezes convolucionados, que se intercalam rìtrnicamente com camadas decimétricas de
pelitos lamriados, com freqùentes gretas de contração no topo dos ciclos. Locarmente oco¡1em
superficies côncavas (méricas) de base erosiva, preenchidos por arenitos furos com est¡atificação
cruzada øbular. Estes depósitos f'orarn interpretados como gerados predomjnantemente ern um ambiente
deltalco doml¡ado por rios, apresentando contatos tânsicionais sobre os depósitos conglomeráticos de
leques deltaicos e passagern lateral para os depósitos fluviais.

À ocor¡ência de eshuturas indicativ¿s de exposição subaerea (greøs de contação) sugere
ambiente de aíguas rasâs com freqüerìte oscilação do nível de base. o predomínio de a¡enitos com
estruturas de tração/suspensão (laminação cruzada cavalgante), associadas a fácies de decantação de
pelitos, rndica ríguas cahnas, mesmo quando muito rasas. Essa associação perminu a interpretação de um
arnbiente lacustre para a sucessão, sendo a incursão de oorpos arenosos com esfutu¡as de
hação/suçørsão interpretada como resultante do aporte aluvial proximal, sm um ambiente de fÍento
deltaica. Eventuais escavações de pequenos canais fluviais ou distributários, caracterizados como corpos
leriticulares de arenitos finos com estratificação cfltzada tabular, refletem períodos de queda acentuada
ou prolongada do nível de base. A presença de estruturas de deformação pen€contemporânea na fácies
de a¡enitos corn larninação cruzaÅa cavalganfe indica rápida deposição gerando perda de fluidos.

A parte superior da Formação picada das Graças deúonstr4 assim, uma progressiva diminuiçâo
¿les tal{as de subsidência e de *ividade vulcânica em res¡rosta à diminuição da ativìdade tectônica. Desta
form4 pode-se conside¡a¡ quç esse sisterna deltaico possivelmente reflete urn estado de quiescência
teøônica da bacia, com progressivo enhrlharnento da bacia.

Analises de paleocorrentes reahzadas nestes depósitos, interpretados como produto de correntes
geradas por induçäo de aporte fluvial em ambiente deltaico, mostram paleocorrentes predominântemente
para SS'ùr', apresentando, porém, uma grande dispersão (Figs. rILO4B e Ir,05), devido às próprias
características desse tipo de sistema deposicional.

RECONSTITUIçÁO PALEOGEOGR]íTICA E CONTtrXTO TECTÔMCO DO GRUPO BOM JARDIM

o contexto tectônico gerador do Grupo Bom Jardim pode ser inferido princþal'rente pera

distribuição espaço-temporal dos ambierites deposicionais e pela an:áJise de proveniência dos terrnos
conglomeráticos.

A caracterização de dois intervalos com fácies conglomeráticas expressivas (indicativas da
presença das escarpas íngrernes) sugere doìs grandes eventos de subsidênci4 sendo o primeiro
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interpretado corno gerador da baci4 com ativação de farhas de bo¡da e, o segundo, reorganizador da
bacia.

A proveniência dos dçósitos conglomeráticos da Formação Cerro da Angélic4 caracterizados
como depósitos de fluxos de gravidade em ambiente de leques subaquáticos, inicia-se com fragnentos
do embasamento e posteriormente apresenta uma grand.e porce¡¡tagem de fragmentos lr¡Icânicos de
rioltos e, subordilada¡nente, basaltos e andesitos, indicando eventos qrlcânicos concomitantes à
ativação das falhas de borda da baci4 que contribuíram para os elevados gradientes e o grande apo,1e de
detritos.

Após o pico da atividade vulcânìca representado pela Fomração Hil¿írio, tern-se a conti¡uidade da
subsidência' com progressiva contribuìção de rochas do embasamento e geração dos depósitos
conglomeráticos da Formação picada das Graças, deposiødos em ambisnte de leques deltaicos. A
diminuição da øxa de subsidência da bacia e d.os processos nicânicos reflete-se nos depósitos arenosos
deltaicos de topo da Formação Picada das Graças, que representam o preenchimento da bacia por aporte
sedimentar relacionado a sistemas aluviais de menor energia.

Desta form4 podemos considetar que as unidades do Grupo Bom Ja¡drm øn sua área-tipo foram
geradas inicialmgnte err areas próximas a uma das bordas ativas de um grande e extenso lago tectônìco,
com taxas de subsidência superio¡es às taxas de sedimerìtação, com progressiva diminuição da aúvidade
tectônica culminando no entulharnento dabaci4 jâ e¡n contexto de qurescência tectônica. As condições
subaquáticas perdurararn também du¡ante a geração da Formação Hiliá,r.io" como demonstram tanto a
oconência de depósitos turbidíûcos intercalados aos <lerrames quanto a presença depil/o w layas nestes.

A complexidade estatigrråfica da area-tipo do Grupo Bom Jardirn resultou na grande varìedade de
modelos tectônicos, muitas vszes antagônicos, para a Bacia camaquã nesse período. A ahral proposta
litoesnatigráfica petmite considerar alguns pontos relevantes à interpretação do contexto tectônico desta
unLidade:

l) As espessuras e caracte¡ísticas da Formação cerro da Angélica sugsrem presença de bordas
tectonicârnente ativas, com geração de altos gadientes.

2) As anrílises de proveniência evidenciam a ausência de deslocamento expressivo entre os depósitos e

suas áreas-fonte, indicando a ausência de movimeritação lateral das falhas de bord4 o que desfavorece a
hipótese de uma bacia trâ¡scorrent€.

3) A ausência de falhas inversas de baixo ângulo ou de quaisquer deformações compressivas regronais,
desfavorecem a hipótese de uma bacia de regime comp ressivo (tipo foretanô1.
4) o caráter não conclusivo e divergente das anriùrses geoquímicas das rochas vulcânicas apresentadas na
bibliografia não permite inferências qu¿uito ao posiciorìafiìento da bacia no contexto da tectôruca de
placas.

Assim, é possível inferir um regime tectônico distensivo para a geração das ruridades lrfcânicas e

sedimenta¡es do Grupo Bom Jardim.
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CONSIDERAÇÕES F'INAIS

As controversias na definigão e posicionamento das unidades do Grupo Bom Jardim em sua iirea-
tipo crfminaram com o emprego de diferentes denominações para uma mesrna unidade e na
consagração de correlações entre sucessões notadânente distintas. A correlação purârnente litológica de
seus depósitos silicicl:isticos com depósitos de oubas unidades do supergrupo camaquã,
litologicamente semelhantes, prejudicaram o estabeiecimento de uma colura litoestratigráfica formal
para estas coberturas.

os trabalhos ¡ealizados na região de Bom Jardirn, área-tipo do grupo homônimo, demonsûaram â

impossibilidade de aplicação da proposta litoestratigráfica original e resulta¡am na refonnulação da
litoestratigrafia deste grupo. Nesta regiâo, o Grupo Bom Jardim pode ser subdivrdido nas formaçòes
ceno da Aagélica oasal), Hil:â¡io e picada das Graças (topo), A Formação cerro da Angélica apresenta
turbiditos gerados ern siste¡îas de leques sublacustres, além de depósitos de fundo de bacia e depósitos
deltaicos progradacionais. A Formação Hil¡írio, com espessas sucessões de rochas n¡lcânicas e

piroclásticas colocadas em ambiente subaquático, represerita possivelmente o período de maior atividade
das profimdas relacionadas à geração da bacia- A Formação picada da< Graças, posterìor ao período de
maior ativrdade vulcânic4 apresenta depósitos deltaicos, gerados em periodo de qurescência tectônica.

As ca¡acteristicas dos depósitos do Grupo Bom Jardìm indican uma bacia lacustre tectônic4 com
altas taxas de subsidênci4 marcada por fases d.e ativação das falhas de borda que possuíam importante
componente nor]nal em função de um regime tectônico distensivo.
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M.2.2. A¡,i.t rsr' on snoliÊxcr.ls trposrcrox.lrs oo Gnupo Bou Jln¡r¡r ru sua ¡in¡:¿_ru,o

Apesar da grande segrnentação tectônica que as rmidades do Grupo Bom Jardrm apresentaÍì em
sua área-tipo (Fig-m OaB), foi possível o ¡econhecimento de cinco seqúàrcias deposicionars, limitadas
por superficies erosivas Qimites de seqüências), com o diagnóstrco dos tratos de sistemas relacionados à
variação do nível de base relativo e, portando, modificações nas taxas de geração do espaço de
acomodação. Estes levantamentos segutam as propostas de aplicação dos conceitos de estraûgafia de
seqùências ern bacias tectônicas do tipo rl de Goutlorpe er ar (1994) e Howelr & Flint (1996).

o arcabouço de seqüências e seus respectivos hatos de sistemas encontra-se iluskado na Fig.
III.17 As seqüências deposicionais foram denominadas como Seqüência Bom Jardim 2,3, 4, 5 e 6
(sBJ-2, sBJ-3, sBJ4, sBJ-s e sBJ-6). A numeração aqui apresentada segue o padrão do empilhamento
regional do Grupo Bom Jardirr¡ ressaltando-se que a primeira seqüência deposicional aflora somente na
regrão da Casa de Pedra (veja itens III.4 e IV.2.3).

As seqüôncias SBJ-2 e SBJ-3 correspond.em respectivame¡rte aos depósitos de leques deltaicos e
aos tu¡biditos de pró-delta da Formação cer¡o da Angélica. A seqüência SBJ4 corresponde iàs

sucessões l'ulcânicas, piroclísticas e sedimentares englobadas na Formação H¡rário. por firn, as
seqüências SBJ-5 e SBJ-6 correspondern aos depósrtos deltaicos da Formação picada das Graças, sendo
que a seqüência SBJ-5 é ca¡acterizada pelas sucessões areno-pelíhcas de pró-delta e conglomeráticas de
frente deltaic4 que predomrnam respectivamente nas partes basal e i¡te¡mediá¡ia da Ììnidade, e a
seqüência SBJ-6 conesponde aos depósitos deltaicos de granulação fina do topo da ¡nidade (Fig.
rrr.l7).

Seqûêncía Bom Janlin 2 (SBJ-2)

A seqüência deposicionar basal do Gmpo Bom Jardim em sua:írea-tipo (SBJ-2) inicia-se com
depósitos conglomeráticos de leques deltaicos e é sobreposta por depósitos a¡eníticos e pelíticos de
leques deltaicos da Formação Ceno da Angélica. Esta seqtiência limita-se no topo por uma superficie
que indica queda do nível de base relatrvo (denomiaada regionalmente como limite de seqiiência 2 -
L'S'2), identificada pela pnmeira oco¡rência de turbidito canalizado de fácies grossas (Fig. IiI.l7). O
hmiie basal da sBJ-2 não pôde ser diagnosticado no campo, pois encontra-se recobeno pelos dçósitos
fluviais do Grupo Guaritas (Eopaleozóico)- Nesta seqüência foram identifìcados r¡atos de lowsÍand (TL-
2) e transgressivo (TT-2).

TRATO DE LOWSTAND (TL-2)

o tato de lowstand (TL-2) da sBJ-2 é constituído por depósitos de leque deltaico,
correspondendo aos depósitos basais da Formagão Cerro da Angéüca, descritos por Janikian ef al
(2003) como turbiditos de alta densidade. não canaiizados.

52



Fig. III 29

Fis ITI

Fig. 1I'1.25

2 (X)()tìrlv v

Fig III 24

nrrbitìitos I

Clássicos 
I

v_I-

:c

-ìi\l
cl\r
\l

\J

5

\

çlnpillitrfo

'lirbiditos

Clássicos
[)ellr¡itrrs

lvl¡ urilton¡ls

.. -Fig III 23

TH.ó

, ,Fiq lTT 22

\ê
{
Âaâ

'lìr¡tirlitos rle
Lcc¡trcs

S rrbaqrriit icos

l)eprisilos th:
Prlrf)cll¡

TH.5

r..s.5
I

s't -6

:ì¡77 -- +Fig rrr z 1

lìrrbitlitos tle
A l1! lÞns¡(la(lc

z7 c¿nulizutlos

TT.5

S.r'.1ìì.4 à
. Frq III 2O

t,trcENDA

TH - Trolo de l-ligstond

TT' li'nlo lí'(,ttì!ì(/r'1,.55rvr)

TL - Tnolo de Lowstond

TLm - Trolo de Lowslond
r,lr:- h ir-rr',-.rr-q r'l i o fiìr-:rìo r'

iq IIL I9

L.S.4

A S Al'AruAgC S C' M

^v.

TL.4

Figura III.l7: Seqüências Deposicionais e Tratos de Sistemas do Crupo Bour Jardim em sua área-tipo

53

S.l. l\l¡ir..ì+ll-J r-
rL-3

TH-3

L.S.3

SBJ - Scqíìônciâ Llonì .lardirn

L.S. - Liuritc dc scclüôncia

s.c.ll]. - supcrlÏcic crosiv¿t dc hicrarcluia lncllor

S.I. lvl¿ix. - supcrlÌcic dc inundação máxima

S.T. - supcrfìcic transgrcssiva

TT2

t..s.2

TL"2



r'J'.å.i '

. 
!r.,i¡

.1'

:
:,:;

I

Fig.
-i

til.18^

Fig. lll.lSB

Fig. III.$C

J, - .' af I

Figura IIl.l8: Depósitos de l"'un Deltu do trato de lon'stund da StlJ-2.
Dctalhc da tabulaliclaclc c organização tlas camadas (Fig. l8A). conl cl¿rstos chcganclo

a calhan ( Fig. I 813) e fi'agmentos de feldspato Potássico ( Fig. I 8C )

54



Jånikiân L. 2004 -,&çù¿nci¿ß Ðeposicio\ats e Evotução Paleoanbientat do Ctnpo Bor¡ Jnrdim e .h Fbmtação Acønpanmto Velho

Tais depósitos basais são compostos por camadas de brechas maciças (Fácies Bm) de seixos e

calhaus, por vezes com matacões, angulosos a subarredondados, dispostos em camadas decimétricas

tabulaes (Figs. lll.06, IIL ISA e 18B), associadas a arenitos seixosos maciços @ácies,Àm). Considera-

se que esta associação foi gerada a partir da entrada de leques aluviais em corpo d'rágua, corresponden¿o,

desta forma a um ambiente de leque deltaico, Esta interpretação tænbém apoia-se na presørça d.e

pacotes maciços, méaicos a decamétricos, de argilitos com grânulos e seixos esparsos (diamictito) que

foram obse¡vados nesta porção basal.

A tralsição dest¿s breohas para depósitos predominantemente areníticos, marca a retrogadação

deste sistema de leques deltaicos e o início do trato transgressivo (TT-2) tla SBJ-2.

TRATO TRANSGRESSIVO - FT-2)
A passagem do trato de lowstand (TL-2) para o trato transgressivo (TT-2) da sBJ-2 na área-tipo

do Grupo Bom Jardim é observada pela hansição das brechas maciças para depósitos com camadas

tabulares, deciméaicas a centimétricas, de arenitos conglomeráticos e arenitos grossos maciços com

seixos esparsos (Fácies Am), que comumente intercalam-se com arenitos grossos estratificados (Fácies

Ae). Esta passagern dá-se de forma rápid4 em poucos metros de espessura. Estes depósitos, gerados por

conentes de turbidez de alta densidade, tarnbern caracterizam deposição em anbiente de leques

delfucos (fan delld) (Fig. IiI.l9).

A parte mtermediária e superior do trato transgressivo da SBJ-2 é composta por associações de

fâcies de granulação mais fina quc transicionam sobre os depósitos de turbiditos de alta densidade acima

discutidos. Esta associação de fácies constitui uma sucessão rít¡nica de camadas decimétricas tabula¡es

de arenitos maciços (Fácies Am), laminados (fácies Al) e com marc¿rs onduladas (Fácies Ao),

i¡tercalados c¡m camadas centimétricas de pelitos laminados (F:i'cies Pl e Pm) e camadas høerolíticas

(Fácies II), interpretados como depósitos gerados por correntes de turbidez de baixa densidade, e

classificados como Turbiditos Cl¿issicos de Camadas Filas (Janikian et al. 2003, segundo critérios de

Walker 1992b), gerados ern ambiente distal dos leques deltaicos þró-delta) (pig. III.i9).

TRA',r'O DE HTGHSTAND - (TH-2)

Não foi possível observal no campo os depósitos refersntes ao trato de highstand da SBJ-Z, qte
ocorreria abaixo dos depósitos tu¡biditicos ca¡aliz¿dos que matc¿ìm o L.S.2, localizados no Cer¡o da

Angélica. Obse¡va-se que os depósitos de canyons, que iniciarn a segunda seqüência deposicional do

cnupo Bom Jardim ern sua área-tipo (denominada como sBJ-3), ocorrem sobre os depósitos

turbiditicos do trato transgressivo da SBJ-i. Possivelmente o trato de highsønd não esfá presente ou
poderia estar amalgamado no topo do trato transgressivo 2 ('fr-2), em urna superficie condensada.
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transicionando para tur'triditos clc pró-tlclta (Fácics Al, Ao, Pl c Pm).

Trato Transgl'essivo da SB.l-2
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Seqüência Bom Jardim 3 (SBJ-3\

A segunda seqùência deposicional observada na área-tìpo do Grupo Bom Jaldirn, denominada

regionalmente como SBJ-3, inicia-se com os hrbiditos grossos canalizados qrÌe encontram-se bem

expostos no Ceno da Angélica (Fig. m.20), indicar¡do um evento de queda do nível de base relativo.

Seu contato basal é erosivo sobre os turbiditos de leques deltarcos da SBJ-2. Nesta seqùência foram

identificados tratos de lowstand (TL-3), transgressivo (TT-3) e de highstand (TH-3).

TRATO DE LOWSTAND - (Tr--3)

O trato de lowstand da SBJ-3 inicia-se com sucessões tubidíticas grossas, relacionadas à fluxos

de alta densidade, que cortam os depósitos turbidíticos de pró-delta (Figs. III.09 e III.20). Estas

sucessões turbidíticas gossas, interpretadas como depósitos de canyons por Janikian et al. (2003),

apresentam-se em carnadas a¡eníticas de granulação gross4 apresentando seixos a calhau, com

espessrras predominantemsnte ce¡rtimétricas a decrmétricas, depositadas em esFuturas côncavas com

contato erosivo sobre os turbiditos finos de pró-delta descritos no TT-2.

considerando-se os modelos apresentados por Scholz & Rosendahl (1990), entre ounos,

interpleta-se que estas estruturas canalizadas constituem canais alimentadores Íansversais que

comumente ocorrerem durante pøríodos de rebaixamento do nível de base em lagos tectônicos.

A geração destes canyorc estaria associada à atividades tectono-nrlcânicas, d:iagnosticadzn pela

ocorrência de camadas vulcanoclásticas (peperitos) ìntercaladas aos turbiditos de pró-delta no topo da

SBJ-2. Estas atividades lulcânicas, quando precedidas por domeamentos, podem ser responsáveis pelo

rebaixamento do nível de base e, desta form4 gerar limilss ds seqúência.

Sendo assim, considera-se que o aparecimento dos trubiditos canalizad.os representarn um fimite
de seqúênci4 denomjnado regionalmente como L.s.2 (Fig. m.l7), que d.i início à segr:nda seqüência

deposicional do Grupo Bom Jardim ern sua :írea-tipo.

O trato de lowstand da SBJ-3 continua com a ¡á,pida transição dos tubiditos grossos de canlons,

para as sucessões interpretadas como leques extemos subaquáticos (Fig- III.17), tendo-se o aparecimento

de camadas tabulares, centìmétncas a decimétricas, de arenitos finos a médios laminados (Fácies AI),
a¡enitos fìnos com laminação cruzada (Fácies Ac) e subordinadas camadas, de mesmas espessuras, de

arenitos médios a grossos eshatificados (Fácies Ae) e maciços (Fácies Am) (Fig. IIL20).

Intercalando-se aos depósitos turbidíticos de leques externos, foi observada a recorência de

outros níveis eshatigráficos com turbidrtos de gfanulação gross4 também interpretados como depósitos

de canyons, elrdenciando a recorrência de períodos de rebaixamento do nível de base düante o hato de

lowstand 3. Estes depósitos de granuJação gross4 porém, apresentam espessur¿rs progressìvarnente

menores e granulação mais {ìna quando comparados ao depósito de canyon basal desta seqüência SBJ-3

(vide Figs- III.17 e III.20), sugerindo que, apesar de períodos com rebaixamento do nível de base, tern-se

o progressivo aumento na geração do espaço de acomodação.
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Considerando a proposta de Hodgson et al. (2004), que estabelecerarn hierarquias de seqüências

no trato de lowstand da Bacia do karoo (Permiano) da Áfüca do Sul, interpreta-se que estes c4nlonr
oonstituam seqùências de hierarquia menor e, os tu¡bidrtos grossos que os preenchem, representam

tratos de lowstand. Tais seqüências menores são representadas na figura III- i7 apenas por seus tratos d.e

Iowstand (TLm), limitados na base por superficies erosivas de menor hierarquia (denomiladas como

s'e.m.A e s.e.m.B), sendo os demais tatos deposicionais representados por intervalos condensados de

dificil reconhecimento no campo.

o padrão granodeÆrescente deste tato de lowstand (TL-3) também é reconhecido pelo
progressivo aumsnto de espessufa, em dueção ao topo, de sucessões compostas por camadas

centimÚtricas a deciméticas de a¡enitos finos laminados (Fácies Aì) intercaladas, ou transicionando

par4 camadas centimétricas a decimétricas heterolíticas (Fácies H) e de pehtos laminados (Fácies pl) ou
maciços (Fácies Pm), sendo cada vez mais ¡aras as camadas de arsnitos maciços (Fácies ,A.m) (Fig
m.2l).

TRATO TRANSGRESSIVO - (TT3)

O padrão granodecrescente do TL-3 culmi¡a com o aparecimento de carnadas decimébicas a

métrìcas de argilitos maciços e laminados, lntercalados com camadas centimétricas de siltitos e de

arenitos muito finos, lamirados (Fig. III.0SB), Esta sucessão, predomrnantemente pelíhca, evidencia um
predomímo de processos de decantação e corresponde aos depósitos de fundo de baci4 ide¡rtificados
por Janikian el a/. (2003).

Desta form4 estes depósitos corresponderiam a um período de rapida subida do nível de base,

representando o Trato Transgfessivo da sBJ-3 6r-3), cu¡a pequena espessur4 indicada pela

proximidade da rmrndação m¿íxima da SBJ-3, denomi¡ada reg¡onâlmente como S.I.M¿áx-3, sugere um

ambiente distal e profirndo, afastado da ¿irea costeira que retém a maior paït€ do aporte sedimsntar

durante a transgressão.

TRATO DE HIGHSTAND_ (TJ-3)

O trato de highstãnd da seqùência SBJ-3 foi diagnosticado pelo progressivo aurnento, ern direção

ao topo, das espessuras das camadas de a¡enitos finos maciços (Fácies Am) e lamilados (Fácies Al) das

sucessões ¡ítrmcas dos turbiditos de baixa densidade que passam a ocoÍer sobre os depósitos de findo
de baciq caracterizando progradação.

Este trato constitui-se de tu-rbiditos com camadas decimébicas de a¡enitos finos intercaladas a

camadas centrmétncas de sihito laminado (Fácies Pl), sendo o depósito classificado como hÌrbidrto
monótono (segundo c¡itérios de Vr'after 1992h), que correspondem aos turbiditos finos que predominam

ûo topo dâ Formação cerro da Angélic4 descritos por Janikian et at. (2003) - (vide Fig. IiI.10). A
tabularidade das carnadas e a constância da rimricidade que estes dçósitos apresentan, aliada à

ausência de canyons subaquáticos, leva¡am Janikiar et al. (2003) a interpretar estes depósitos (que
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predominam no topo da SBJ-3) como de ambiente deltaico, portånto já em condições batimétricas mais
rasas que os tatos sotopostos.

Considera¡do que os limites de seqüência identificados nesta área conespondam à supørficìes
erosivas ou modìficações paleogeogr:íficas abra¡gsntes, pôde-se considerar que o limite de seqüência
superior da SBJ-3, denominado regiona.lmente como L.S.3 (vide Fig. lII.17), corncide com o contato

direto de denames ¡iolíticos e andesíticos sobre os turbiditos monótonos. A identificação da base dos

derrames com o limite de seqüências do topo da SBJ-3 é corroborada pelo fato de tais derranes
ocorrerem dietamente sob¡e o embasamento da bacia Camaquâ e sobre o Grupo Maricá na região de

LalT as do Sul, evidenciando uma mudança de configuração da bacia relacionada a reativação tectônica,

Seqûência Bom Jardim 4 (SBJ-4)

A seqùência deposicional 4 (SBJ-4) é constituída por uma sucessão de ¡ochas vulcânicas
(andesitos, basaltos e subordinados riolitos), rochas 'r,tlcanoclasticas (tapilh fifos e tufos grossos vítreos

e a cristal) e depósitos turbidíticos associados. Estes ütotipos são agrupados na Formação Hilário.
A SBJ-4 é limitada na base por um contato brusco de rochas l1lcânicas riolíticas sobre os

depósitos tmbidíticos da sBJ-3, e é aqui denominada como limite de seqüência 3 (L,s,3 - vide Fig.
Itr 17), apesar de não se te¡ diasnosticado uma superficie erosiva local. A seqüência SBJ-4 é Limiøda no

topo por uma superficie erosiva, denominada L.S.4, com a ocorrência de depósitos fluviais diretamente

sobre rochas lrlcânicas andesíticas.

Considerando o padrão de empilhamento dos depósitos sedimentares observados nesta quarta

seqüênci4 que apresenta o predomínio de rochas lulcânicas e vulcanoclásticas, foi possível identificæ
somente o Trato de lowstand (TL-4).

A sBJ-4, na região de Bom Jardim, inicia-se com um pacote de cerca de 1g0m de espessura de

derrames nolíticos e andesíticos que são sobrepostos por uma sucessão areno-pelíttca rítnica de até

250m de espesslua. Estâ sucessão sedimentff é descrìta por Janilaan ¿¡ al. (2003) como turbiditos de

alta densidade e encontra-se representada na figura III.22. É composta pred.ominantemente por camadas

centimétricas de arenitos médios a grossos, comr¡msnte seixosos, estratificados (Fácies Ae) e maciços
(Fácies Am), futercalados a camadas centimétricas de arenitos finos lamilados (Fácies Al), por vezes

com m¿rcas onduladas (Fácies .4o) convolucionadas (Fácies Ac) e com pelitos laminados (Fácies pl). A
análise de proveniência dos seixos desta sucessão mostrou 10Oo/o de contribuição de rochas andesíticas,

o que difere por completo da sucessão de turbiditos das seqùências SBJ-2 e sBJ-3, que são compostos
predominanternente por clastos de rochas graníticas (Fig. lII.09C).

O padrão granodecrescente da sucessão é observado pela rápida transição destes dçósitos para

turbiditos de granulação mais fina, de baixa densidade (Fig. III.23), e,n que predominam intercalações

de camadas centimétricas de arenitos finos laminados (Fácies Al), com l¡min¿çfl6 cruzada (Fácies Alc) e

com ma¡cas onduladas (Fácies Ao), bern como camadas decimétricas de siltitos laminados (Fácies pl).
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Figura lll.22z Turbiditos de alta densidade.
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I igura lll.23: Dc¡:irsitos dc dccantação (Fácics I'l) com cvcntLrais iltcut'sircs
dc corl'entes cle tLrrbidcz cle baixa densidaclc. SIJ.I-4 (Motlifìcackr cle.laniliian 2001)

I'-ácrcs r\l - ¿uenilo rnuikr tlno a lìno.
l)ol \¡ezes siltoso. lanrinado

Fác:ics u\o - alcnito lino corn milc¿rs t>ltcluladas

Fírcics r\lc - alenito lìno corn t:linhirtg ri¡tplt'l;

Flicics Âc - nrcnito lìno cr¡ur laminaçlìo convoltrt¡E
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Estas sucessões turbidídicas são recobe¡tas por depósitos piroclásúcos (/ap,iiù tufos e tufos
grossos líticos) e por rochas vulcânicas andesíticas e bas:í'lticas, que predominam no topo da SBJ-4.

Segundo os modelos apresentados por Light et al. (1993), derrames vulcânìcos em uma bacia do
tipo rl predominan na fase sin-rift, e o padrão granod.ecrescerite obsewado nos depósitos tu¡bidíticos
sugere uma geração de espaço superior à taxa de suprimento_

Desta fo¡[t4 considerando que eventos vulcânicos contribuem para o auûtsnto considerável de
suprimento detrítico de uma bacia (Orton 1995) e, mesmo assìno, tem-se um padrão granodecrescsnte na
sedimentação, é possível infenr que a seqüência sBJ-4 represente o período de mádma geração de
espaço da baci4 com a âscenção de magmas aproveitando-se de falhas do embasamento (conforme
descrìto por Janilc an et al. 2000,2003).

Seqäêncìa Bom Jardim 5 (SBJ-S\

Foram diagnosticados tratos de lowstand, ta¡sgressivo e de highsland na quÛrø seqüência

deposicional do Grupo Bom Ja¡dim (SBJ-S). O limite basal desta seqùência (denominado L.5.4 - vide
Fig.XI.17) foi i¡ferido em firnção da oconência de depósitos fluviais, que encontram-se na base da SBJ-
5, dìretamente sobre as rochas ardesíticas da seqúência SBJ4, sendo que, a parhr destes, não oco¡ag1n

mais derræres nrlcânicos expressivos.

Cabe ressalta¡ que os depósitos da seqüância deposicional SBJ-5 consûtuem os depósitos
interpretados como de pró-delta e de frente deitaic4 respectivamente corespontlentes es porções basal e
rntermediária da Formação Picada das Graças (Janikian et al. 2003).

TRATO DE LOT4ISTAND _ (TL-5)

O trato de lowstand da SBJ-5, representado na Fig.III.24, inicia-se com carnadas deciméficas a
méticas de a¡enito fino a muito grosso, com eshatificação c¡uzada de barxo ângulo e localrnente

acanalada (Fácies Aa), contendo seixos nos estratos frontais (foresets), e intercalações de camadas

maciças de alelútos finos a grossos e seixosos (Fácies Am), comumente de base erosiva. Esta associação

de fácies foi i¡te¡pretada como gerada em ambiente fluvial, representando o inicio desta seqüêncra

deposicional, uma vez que encontra-se bruscamente sobre as rochas andesíhcas da SBJ_4

Estes depósitos transicionam par4 e intercalam-se com, camadas decimétricas de a¡enitos finos a

médios laminados (Iìicies Al), e a¡enitos com marcas onduladas (fácies Ao) e com climbing ripples
(fácies Alc), geradas pela alternância de processos trativos e decantação, marcando uma superlicie
trans¿gessiva (ST-5 - vide Fig. IJLIT).

T RATO TRAN SGRE SSIVO - (TT - 5)

o trato transgressivo da SBJ-5 pode s"' ca¡acte¡izado por turbidrtos grossos (Fácies Am),
sobrepostos aos depósitos fluviais do TL-5, que rapidamente passam para fácies de g¡anulação mais
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lina (Fácies Ac e rI) e, pnncipalmente, para fácies pelíticas e argilíticas (Fácies pt), geradas por
processos de decantação (Fig. IIL25).

As camadas, centìmétricas a decimétricas, de a¡enitos muito grossos maciços (Fácies Am)
apresentam seixos e calhaus (de até 25 cm de diâmetro) esparsos, Estas carnadas, interpretadas como
tendo sido geradas por turbiditos de alø densidade, comr¡mente possuem base erosiva e transicionam
para as camadas tabulares, de mesmas espessuras, de arefritos heterolíticos lamir¡ados (Fácies H) e com
laminação cnrzada (Fácies Hc) que foram gerados por processos de fluxos turbidítlcos de barxa
densidade intercalados com deposição por decantação.

Em direção ao topo, predomilam camadas tabr¡Ia¡es decimétricas a métricas de pelitos e argilitos
laminados (Fácies Pl) gerados por decantação, intercaladas com camadas centimétricas de arenitos

heterolíúcos (Fácies H e Hc).

o trato tansgressivo da sBJ-5 limita-se no topo por uma superficie de inundação maxima
(denominada S.I-Mlíx.s - Fig. IIi.17), representada por intercalações de camadas deci¡nétricas tabulares

de ârgilitos laminados e maciços (Fácies Pl e Pm), com carnadas centiméFicas a métricas de tufo vitreo
grosso (Fácies Tv). Efes depósitos (ilushâdos na Fig. iII.l2) foram interpretados como depósitos de

decantação em ambiente de pró-delta e eng.lobados na Formação Picada drs Graças por Janj¿ùt et al.
(2003).

TRAT'O DE HIGHSTA,¡/D_ (TH.5)

O trato de highstand da seqùência SBJ-5 inicia-se logo após a superficie de rnrurdação mráxima

acima descrit4 com a continuidade de depósitos trubidíticos de camadas finas de pró-delta (Fig. III-26),
nos quais observa-se progressiva diminuição þara o topo) de fácies de decantação e o aparecimento de
fácies de arenitos muito {inos convolucionados (Fácies Acc), que indicam grandes taxas de

sedimentação. Estas sucessões rapidamente transiciona:n para depósitos conglomeráticos de &ente
deltaica (Figs. Ill27 eIIt.29)" caracterizardo um padrão progradacional em a¡nbiente de leque ¿eltaico.

Os depósitos de pró-delta do iníoio da SBJ-5, representados na figura ill.26, apresentarn camadas

tabulares cenhmétricas a decimétncas de a¡enitos fi¡os micáceos laminados (Fácies AI), que

t¡ansicionam para arenitos com lamrnação c¡uzada e climbing ripples (Fírcies Ac), localmente com
marcas onduladas no topo dos sels (Fácies Ao). comumente estas camadas apresentam-se

convolucionadas (fác.ies Acc), Subordinadamente ocorrem camadas centimétricas de siltito lamrnado
(Fácies Sl). Oco¡rem ainda camadas centimétricas de a¡enito médio maciço (Fácies Am), comumente de

base erosivq com topo passando para a Fácies Al.

O pradrão progradacional desta sucessão turbidítica é notado pela rápida passagem da associação

de fácies acima desffita p¿rra uma sucessão de granulomefia mais grossa, com camadas tabùlares,

decimétricas a métricas, de conglomerados maciços de seixos (Fácies cm) que htercalam-se com
camadas decimét¡icas de arenitos maciços médios a grossos, por vezes conglomeráticos (Fácies Am),
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Figura lll.27t\,: Conglomerados maciços de Leques Deltaicos Proximais, com clastos cle até 46cm de
diâmctro máximo (Fig. III.27B). Trato de higstand, SBJ-5

ni gu.i IrI.2 8A : c onglomcra*, . lr.',.î"ngtom e, atic 
"; 
;r;;;í"åffi ï ;trÏä*

i da partc supcrior da SBJ-5, qrlc transicionam para camadas tlc arcnitos conglomeráticos
i e arenitos grossos'pstratifìcados (Fig. Ill.29A) cla base rla 58.l-6

i: :r¿¿1,:.Fl?i¡iür:-"1::-,:'..:-;._ .{".'il.

î:., ¡,ril'..'l'tF-:'l'Ç
acl

conglomerados e arenitos conglomeráticos
cstratificadoS (extraitlo dc Janikian 2001)

Fig. III.27B: Matacão dc 46 cm de diâmctro
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Figura III.29Â: Seção de detalhe da ¡lane superior dos depósitos de fì'ente deltaica
Trato trangressivo - SBJ-6. (Nloditìcaclo de.tirrrikian 2(X)l)
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estratificados (Fácìes Ae) e com estratificação cruzada de baixo ânguio (facies At), além de

subordinadas camadas centimétricas de arenilo fino maciço (Fácies Al). Esta associação de fácies

aplesenta predomínio das fácies Ae e Cm em direção ao topo, com espesstu¿ts cada vez maiores,

constituindo, assim, o início da deposição dos depósitos de frente deltaica (Fig. m.27A).

conforme descrito por J¿ril."an et al. (2003), os depósitos de ûente deltaica são berì
representados por pacotes analgamados de conglomerados maciços (Fácies Cn) sustentados pelos

clastos (Figs. III.13 e m.274), que chegam a matacões de até 46cm de diâmetro mráximo (Fig. III.27B).
Em direção ao topo, estes depósitos apresentam-se estratificados, com camadas tabulares

deciméricas a métricas de conglomerados estratificados (Fácies Ce), de seixos e calhaus, e camadas

decimétricas e tabulares de arenitos grossos a seixosos, maciços (Fácies Am) , (vide Figs. nI.14, IIL2SA
e III.28B).

A organização dos depósitos conglomøáúcos da fiente deltaica possivelmente já representa o fim
do trato de highstand da seqüência SBJ-5 pois, logo ern seguida, tem-se umâ associação de fácies (com
cerca de 30 m de espessura) de granulometria mais fina, que apresenta padrões retrogradacionais de

sedimentação (Figs. m-294 e IIL29B) e, possivelmente, estaria relacionada ao início do período de
quiescência tectônica da baci4 descrito por Janikian et at. (2003)" que se instala na porção superior da
Formação Picada das G{aças.

Desta foma considera-se que a progressiva dirninuição do espaço de acomodação do topo dos
depósitos conglomeráticos estratificados de leques deltarcos (Figs, IIL28A e 288) caracteriza os estiígios
finaìs do Íãto de highstdn4 sendo a sucessão retogradacional sobreposta já pertencente ao trato

transgressivo da seqùência sBJ-6, inferindo-se, desta form4 um limite de seqüência (L_s.5)

amalgamado à superficie tralsgressiva- Este lirjte de seqùências, erìhetanto, não foi disgnosticado no
campo, sendo aqui interpretado.

Seqüência Bom Jardim 6 (SBJ-6)

A última seqüência deposicional do Grupo Bom Ja¡dim na região-upo é composta por 
'masucessão retrogadaclnal rnferior, correspondente ao tIato transgressivo TT-6, e uma sucessão

zrgradacional superior, hterpretada como [:ato de highstdnd rH-6. o 1fãto de lovstand da SBJ-6 não

ocoffe nesta seqüência possivelmente de.r,rdo à posição paleogeo gÍírfica ða região, marcada por águas

rasas após à progradação dos leques deltaicos do topo da SBJ-5, que implicou na exposigão de toda a

iírea duante o periodo de queda e início da ascenção do nível de base relativo durante a formação do LS
-5 Desta form4 o tâto de lowstand d,eve ter se formado apenas n¿ìs áreas mais profundas da baci4 e a

área em questão voltou a ter geração de espaço com o início do trato transgressivo.

TRAT O T RAN SGRE S SIVO_ QT _6)

Os depósitos correspondentes ao hato transgressivo da SBJ-6 são constituídos por camadas
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decimétrlcas a centiméaicas de arenitos seixosos e arenitos grossos a médios estratificados de base

erosiva (Fácies Ae) e maciços (Fácies Am), que comurnente passam p¿¡ra o topo dâs sedes para a¡enitos

finos a muito finos laminados (Fácies Al), localmente com pelitos laminados (Fácies pl) (Figs. III.29A e

Itr.298). Esta sucessão sedimentar apr€sentâ um padrão retrogradacional de erripilhamento, porém
apresenta caracterísitcas que sugerem deposição em leques deltaicos, formados pela continuidade da
denudação de altos marginais à bacia em um contexto de subida rápida do nivel de base relativo.

Sobrepondo-se aos depósitos armo-conglomeráticos de leques deltaicos ocorrern depósitos areno-
pelíticos (Figs. IIi 30 e ltr.3i), interpretados como de ambientes deltarcos dominados por rios (Janikian

et aL.2003) e constituindo o início do r:ato de highstdnd da seqüência SBJ-6, mæcado pela ausência de

esca¡pas de borda de bacia proxrmais.

A superficie de inundação m:ixima da sBJ-6 (s-LM¿íx.6) não foi diagnosticada no campo, sendo

inferida pela mudança no padrão de empilhamento destes tratos (Fig_ iII.17).

TRATO Dþ: HTGHSTA¡IF (TH-6)

Os depósitos areno-pelíticos que constituem o hato de higstand da SBJ-6 (Fig. IIL30A) iniciam-
se com camadas decimétric¿s a centimétricas, øbula¡es, de arenitos fi¡os lamilados (Fácies .4.1),

localmente com iaminação cruzada (Fácies Ac), por vezes convolucionados (Fácies Acc) e com marcas
ondr.rladas no topo d¡s camadas. Intercalam-se camadas tabr ares, centiméfticas, de siltitos laminados
(Fácíes Sl). Nestes depósitos ocorrem tambe¡n ca¡nadas lenticula¡es de arenitos mé<lios, com
eshatificação cruz-ada øbula¡ e iritraclastos de argila na base (fácies At), que são interp¡etados como
dçósitos gerados por canais drstrìbutrírios, possivelmente deco¡reftes de rebaixamentos do nível de

base de pequena amplitude, relacìonados provavelmente a variações climáticas.

Em direção ao topo, tomam-se freqúentes carnadas deciméticas de arenitos muito finos
laminados (Fácies Al) e com laminação cruzada cavalgante supøcrítica (Fácies Ac), comuûente
convolucionadas (Fácies Acc), além de gretas de conhação no topo d¿s camadas, que se intercalam com
camadas decimétricas de pelitos laminados (Fácies Pl) (Fig. III.30B). Estas fácies indicam a progressiva

diminuição da lâmina d'água nesta parte superior da SBJ-6, ca¡acte¡iza¡d.o o Eato de high,stand.

A sucessão diagnosticaCa nesta seqüência deposicional foi interpretada como tendo sido gerada

predomilantemente sm um ambiente deltaico dominado por rios, apresentand.o um padrão agradacional

ern direção ao topo, possivelmetrte gerada durante urn período de quiescência tectônica da bacia e
subsidência pós-zli.

Desta fonna, interpreta-se que a seqüência SBJ-6 conesponde ao período da subsid&lcia termal
da baci4 tendo-se de início a denudação dos altos soerguidos duarìtes os uinmos estiþios de

rifteanrento, representados pela sucessão areno-conglomerátis¿ das figums rIL.29A e III.29B e, com a
denudação completa dos altos e ampüação da área da baci4 passam a predominar ambientes deltaicos

cada vez mais drstais à fonte, possivelmente dominados por nos (Figs. III.30A e IIL3OB) que, por sua
vez, teriam cuiminado no entulhâmento da bacia.
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¿ lrrtraclastos t1c argila

.v.:¡:a.n:^.¿ SuperlÌcic cl.osiva

Figura ttl.30A: Dcpósitos tlc lrcntc dcltaica lacustrc proximal, conl ir-rcursòcs tlc pcc¡ucnos
cânais tlistriLrtrtários (C). TLato t1c highslurttl - SIIJ-6 (N4ociltìcaclo tlc Janikian 2()01)
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*ì F¿icics Acc - arcnito fino com laminaçiro cor'ìvoluta

I I.ácies Âm - arenito fino a médio, maciço

----,î- Nível com grelas de contração

0,0 m

AI Anr

Figura III.30B: Dcpósitos dc fì'e-ntc clcltaica lacustrc distal.
Topo da Sll.l-6 (Moditìcatlo dc.lanikian 2001)
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III.3 - () Gnupo Boru Jan¡lu ¡ a F onM¡cÃo AcalnpeM¡r,,{ro VrLHo
¡ra FoncÃo Nonrn oa Sus-Bach CeMAouÃ OclonNrAr

Os primeiros trabalhos litoestatigráficos ¡ealizados nas cobe¡hras pré-gondwânicas não
metârnorfizadas que afloraur n¿. porção norte da Sub-Bacia Camaquã ocident¿l foram de carvalho
(1932) e Leßz el dl. (1941). Posteriormente, segùiram-se os trabalhos de mapeamento de Roberfson
(1966), Ribeiro et al. (1966), Santos e/ d¿ (1978), entre outros.

As unidades do Grupo Bom Jardrm aflorantes nesta sub-bacia tiveram r¡m maior número d.e

trabalhos realizados a partir da década de 90. f)entre estes, destacam-se os trabalhos de Letfes et al.
(1990)' Porcher et al. (1995), pelosi (200r) e corrêa (2002), que ¡earizararn anárises de fäcies,
paleocorrentes e proveniência nas sucessões sedimentares e lulcanogênicas correlacionadas à Formação
Hil¿íL¡io de Ribeiro & Fantinel (1978).

Para os te¡mos r,ulcanogênicos da Formação Acampamento Velho. destacam-se os trabalhos de
Wildner ¿/ al. (1994, 1998), Sornmer et at. (1999, 2001, 2002), Zerfass et at. (ZOO0). Atmeida et al.
(2002) e Wildner & Nardi (2002)

os conceitos da estratigrafia de seqüências também foram aplicados nes¿as sucessões, com os
estudos de Pa'n (1994) e paim e¡ ar. (rgg5) e, posteriomente, de Fragoso-cesar et ar. (2000) e
AJmeida (2001) para todas as 

'nidades 
da Bacia camaquã afloranres nesta porção ocidørtar_

os trabalhos de pesquisa realizados na porção norte da Sub-Bacia Camaquã ocidental, druante
este projeto de doutoramento, tiveram os seguintes resultados:

(i) redefinição litoestratigriífica do Gnrpo Bom Jardim na porção norte da Bacia camaquã, sendo
apresentada uma nova proposta estratigráfica para as sucessões vulcano-sedimentares do Grupo Bom
Ja¡dim aflora¡tes no flanco oeste da Serra do EsprniÌho- Desta foma, o presente trabalho de
doutorâmento reposicionou a u¡rdade de topo da Seqüência vulcano-sedimentar I de porcher ¿/ dl
(1995), colocando-a como ¡midade basal do Grupo Bom Jardim aflorante nesta região. Est¿ proposta
foi recentemente submetida em a¡tigo à Revista Brasileira de Geociências (em outubro de 2003);

(ii)levantamento de seções de detalhe e anillise de fácies, proveniência e paleocorrentes nos depósitos do
Grupo Bom Jardim e da Formação Acampamento Velho aflorantes nas regiões dos cerros do Bugio e
Peraq serras do Espinilho e de Santa Bárbara e Platô da Ramacla. Estes levantamentos possibilitaram
o recon¡ecìmento dos diversos tipos de depósitos sedimenta¡es e ldcanocl¿ásticos do Grupo Bom
Ja¡dim e da Formação Acampamento velho (Figs. [1.32A, 32'. e 32c), seus respecrivos
paleoambientes deposicionars, e subseqüente inferências da evolução paleoambientåj destas unìdades
nesta porção da Sub-Bacia Ocidental;

(üi)aplicação dos conceitos de estratigrafia de seqüências nas suc€ssões lrlcano-sedimenta¡es destas
unidades, com o reconhecimento dos tratos d.e sisternas (inexistente na biblìografia) - (r.,ide Jadkian
¿¡ al submetido - item IIL3.l);
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(iv)ooleta de amostras dos te¡mos .'rrlcânicos para realização de análises geocrono-tógicâs, para

coÍelações com as demais exposições destas unidades aflorantes ern oùüas sub-bacias.

Cabe ressaltar que todas as interpretações dos tipos de depósitos e seus respectivos processos de

sedimentação e a¡nbientes deposicionars, foram realizados com de anâises de fácies, p¡oveni&tcia e

paleocorrentes dos dados coletados durante os trabalhos de campo, levantados principalmente a partk de

seções colunares de detalhe (que variæam de l2m a 350m de espessura). AJgumas interpretações

paleoambiørtais mostraram-se semelhantes às encontadas na bibliograûa (sendo devidamente

referenciadas no texto) e ouhas, por outlo lado, completamente distintas (vide Jafijljan et al. submetido

- item III.3.1).

A aplicação do conceito de eshatigraûa de seqiiências para o Grupo Bom Ja¡drm e Formação

Acampamento Velho, com a drstinção de seqùências deposicionais e dos tratos de sistqnas identificados

e interpretados, são inexistentes na bibliografia.

ìTt-3.1, Evoluc¡o pÀLEoÀMBTENTAT, F:. sEôfiôNcIas r¡riposrcro¡l¡¡s nn {]p¡¡po Ro¡¡ -f^pnru ,

Artigo submetido à Revista Brasileira de Geociências (em ounbro/2003)

LILIANE JANIKIANI, RÈNATO PAES DE ALMEIDA" ANTONIO ROMALINO SANTOS FR¡.GOSO-CESAR'.
CAROLINA RODzuGT]ES DE ARAUJO CORRÊN. ANA PATILA M. REIS PELOST

I Bolsist¿ FAPESP e aluna de pós-gaduação do Instituto de Geociências-USP. e-zrarlr lija¡rikian@yahoo.com.b¡
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RESUMO

O Supergrupo Camaquã (Neoproterozóico III - Eopaleozóíco) é constituído por sucessões de rochas
sedimenta¡es e wlcânicas que afloram na poição centro-sul do Rio G¡a¡de do Sul, sendo subdividido
nas seguintes unidades, a partir da base: Grupo Maricá, Grupo Bom Jardim, Formação Acampamento
Velho, Crrupo Santa Bârbara, Grupo Guantas, que representam episódios distintos de subsidência.
As unidades do Supergrupo Camaquã afloram atualrnente em três sub-bacias, denominadas Camaquã
Ocidental (SBC-Oc), Central (SBC-C) e Oriental (SBC-OÐ. Esta segmentação é oriunda de diversas
fases de atividade tectônica sin e pós-deposicional, algumas afetando também as unidades paleozóicas
da Bacia do Paraná.
O presente trabalho apresenta uma proposta litoestratigrá6ca do Grupo Bom Jardim e Formação
Acampamento Velho na porção norte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental (SBC-Oc), obtida com a
aplicação de análises de fácies e de proveniênci4 dados de paleocorrentes, além de interpretações de
paleoambientes e sistemas deposicionais. Estes estudos possibilitaranf aind4 a aplicação do conceito de
estratigra.fia de seqüências nestas sucessões, com o reco¡hecimento de seqùências deposicionais,
superficies limitantes e tratos de sistemas.
O Grupo Bom Jardin¡ com cerca de 670m de espessura, foi subdividido em três unidades
litoestratigráficas informais: (i) Unidade de Ritmitos Inferiores, com depósitos gerados em ambiente
deltaico; (ü) Unidade de Conglomerados Intermediários, de ambientes aluviais e (iii) Unidade de
Arenitos e Pelitos Superiores, de ambientes fluvioJacustre.
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A Formação Acampamento Velho, com aproÈmaclamente 70om de espessura na região, aflora somentenesta sub-bacia e apresenta predomínio de rochas ruicanocrástìcas com dãpósitos J; 
-ä;*o.

pi¡oclásticos (tutbs grossos laminados e macìços, lapitli tufos e brecha tufos) 
" 

oepãsitos pi.octaJ"os
ret¡abalhados por fluxos de gravidade (.lapitti nios e brecha tufos). Róchas ìulcânicas rioLíticas
predominam no topo desta unidade, que foi gerada exclusi,ramente em ábìentes subaéieos,

ABSTRACT

The Camaquã Supergroup (Neoproterozoic Ill-Eopaleozoic) is composed of volcanìc and sedimentary
rocks that crop out in the south-cent¡al portion of the Rio ôranAe åo Sul Stâte. It is divided into the
following units, f¡om base to-top: Maricá Group, Bom Jardim Goup, Acampamento velho Formatior¡
santa Bárba¡a Group and Guaritas Group, eich representing a aisiinct episoa" or suuisi¿anìe. itre
Camaquã Superg¡oup units crop out in th¡ee sub_baìins, na¡ñed Western iO"CSo¡, C.nt.J 1õCSn;and Eastem Camaquã Sub-Basins (orcsB) This segmentation is the produt of seíera ptràses Jsin
and post-depositional tectonic activation, some ofthem affecting even the paleozoic units ;fthe pâra¡á
Basin.
This paper presents a proposal for the lithostratigraphic sub-division ofthe Bom Jardim Goup and the
Acampamento Velho Formation at the northern portion of the Westem Camaqua Sub-Basin,'achieved
with the help of facies and provenance anaryìes, paleocurent data and iateo"nvirorr-"ntJ-alodepositional.systems interpretations. The studie; also ànabled the application áf stratigrapbic seçence
concepts, with the recognition of the depositional sequences, systems tracts and iájor bounding
surfaces.
The Bom Jard[n Group, in the studied area, is over 670m thick and could be divided into th¡ee
litoshatigraphic informal u¡jts: (i). Lower R¡yrbmites unit, formed in a deltaic ã"pàritl"ì"r
environment; (ii) Intermediate conglomerares unir, deposited in alluvial envi¡onmenrq liii ilpp".
Sandstones and Mudstones Unit, offluvial and lacustrine bnvironments.
The Acampamento Velho Formatiorq which is approximately 700m thick in this are4 crops out only in
the w€stern Camaquã Sub-Basin and is mainly cómposed oîvolc¿¡iclastic rocts, lnót,aiÄl pyto"lÁti"
flow deposits (lamrnated and massive coar-se-grarned tuffs, lapiìl-i tuffs and brec"iu tufi.g anã pyro"turti"
deposits reworked by gavrty flows (lapìlli tuffs and breccia tutrs). Riolitic uot"-i"'to"tå ptu"àã in
subaerious environments occur at the top ofthe unit.

f"l-ry. a"¡ Cør_naquã Supergrou4t, Bom Jardim Group , Acampamento Velho Fornation, Sequence
Stratigraphy, Neoproterozoic, pqleoerwironmental evoiution,

INTRODUÇÃO

Na porção centro-sul do Rio Grande do sur afloram ¡¡nidades geradas entre o fim do
Neoproterozóico III e o Cambria¡roJnferior, compostas por rochas nrlcano-sedirnentåres que formam o
Supergrupo Camaquã. Estas umdades apresentam evidências de geração em contextos distensionais, não
havendo evidências de ligação direta com os eventos orogênicos anteriores (Fragoso-Cesar et al. 2003,
Pelosi & Fragoso-cesar 2003, Jarrikian et at. 20e3, Almeida er al submetido, Fambnni er a/.

submetido).

O Supergrupo Carnaquâ (redefinido por Fragoso-Cesar et al. 2003) é subdividido nas seguintes
unidades, a partir da base; (i) Grupo Maricá (sensrz pelosi & Fragoso-cesar 2003), (iÐ Grupo Bom
Jardim (sensa Janikian ¿l ar. 2003), (iü) Grupo santa Ba¡bara (sensa Fambrini 2003), (Ð Formaçao
Acamparnento velho (Ribeiro & Fantinel 1978) e (iv) Grupo Guaritas (expandrdo de Robertson 1966).
Cada uma das unidades do Supergnrpo Camaquã apresenta espessur¿rs de alguns milhares de me¡os,
com depósitos que afloram em três sub-bacias denominadas camaquã ocidental (sBc-oc), central
(sBC-c) e oriental (sBc-or), atualmente separadas pelos altos de caçapava do Sul e da Sena das
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Encantadas (Fig. iIL3 1A).

Estas unidades apreserìtam o registo, particuiarmente bern exposto, dos eventos tectônicos e
deposicionais do período entre as orogeriias do fim do Neoproterozóico (Ciclo Brasiliano) e o
estabelecimsnto das grandes bacias intracratônicas paleozóicas, fase denominada por Almeida (i969)
como "estádio de transição" e que coincide com importautes mudalças geogriíficas e climáhcas de
abrangência global.

As'nidades predominantemente r,'rcanogênicas do Supergmpo carnaquã são engrobadas no
Grupo Bom Jarrlim (recentemente redefinido por Janikian et at. 2003) e na Fomração Acampamento
velho (de Ribei¡o & Fantinel 1978), sendo estas unidades consideradas peças-chaves para o
escla¡ecimento do desenvolvimento destas cobertufas.

o presente trabalho apresenta uma proposta litoestratlgáfica para o Grupo Bom Ja¡dim e a
Fomação Acampamento verho na paÍe norte da SBC-oc, arém de apresentar uma interpretação de
evolução paleoambiental, baseada em análises de fácies, proveniência e paleocorrentes, bern como na
aplicação dos conceitos da estratigrafia de seqùências. Considera-se que estes levantamentos, em
especial o estabelecimento de um arcabouço baseado na Esnatigrafia de seqùências, constituem
ferramentas segr[as para a correlação entre as diversas ocorrências desta ruridade, que é afossilifera e
atualmente enconha-se fortemente segnoentada em duas sub-bacias por processos deformadores
posteriores à sua geragão.

TRABAT.HOS AI{TERIORES

Os principais trabalhos realizados nas coberhuas não metamorfizadas que aflorarn na SBC-Oc
fora¡n de carvalho (1932), que introduziu o termo,sérje camaquã; Lelaz et ar. (r94i), que realizaram
estudos nas unidades vulcânicas e defirri¡am a Fomação Mancá; Robertson (1966), que defi¡riu as
formações Santa Bárbara e Guarìtas; e fubeiro ¿/ a/. (1966), que definirarn o Grupo Bom Jardirn.

Ribeiro e/ a/ (1966) e Tessarì e Picada (1966) elaboraram a proposta eshatigráfica mais utilizada
em trabalhos posteriores, definindo o Grupo Bom Jardirn, que incluía os membros Acampamento velho
(r'ulcânicas ácidas) e Hil:fu:io (mlcânicas intermediárias), posteriormente elevados à categoria de
formação, respectivamente, por fubeiro & Fanti¡el (1978) e Ribeiro & Litchembøg (1978). A
subdivisão do Grupo Bom Ja¡drm proposta nestes trabarhos, no entanto, apresentava uma conotação
pùramente litológic4 e não estatigráfica..

outros métodos de análise estratigriifica, como análise de fácies, paleocorrentes, proveniência e
de paleoambientes, além de proPostas litoestratrgriificas, foram ¡ealizados ras sucessões da Bacia
camaquã aflorantes na porção norte da sBC-oc, destacando-se Leites ¿/ ar. (1990'1, porcher et ar.
(199s), Pelosi (2001) e Corrêa (2002).

com relação aos te¡mos ldcanocl:ísticos da Formação Acampamento verho, destacam-se os
habalhos de wild¡er et al- (1994, 1998), Sommer et at. (1999, 2001, 2003), zerfass et ar. e000) e
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Almetda el al. (2002), que classificararn as rochas vulcânicas desta unidade como riolitos comendíticos,

traquitos e dacitos ('Wildner & Nardi 2002, Sommer et al. 2003), bem como basaltos hawaiíticos e

mugearíticos (Sommer el al 2003) além de descreverem os depósitos piroclásticos associados (Almeida

et al. 2002).

A utilização dos conceitos da eshatigrafia de seqùências, iniciada com os estudos de Paim (1994)

e Paim ¿¡ al. (1995), foi realizada com maior detaihe nas unidades do Grupo Camaquã por Fragoso-

Cesa¡ eÍ al (2000) e Almeida (2001). Alern de promovereÌn um melhor entendimento da evolução

paleoambiental e paleogeogriifica do supergrupo camaquâ, estes estudos vêm proporcionando

conelações regionais com maior grau de confiabilidade enhe as unidades <to supergrupo camaquã (e.g

Fambrìni 2003, Fænbnlll et al. submetido, Janikian ern prçaração).

Recentemente a Forrnação Acampamento Velho foi retirada do Grupo Bom Jardtm e sepafada

como ùra unidade litoestratigráfica do Supergnrpo Camaquã, em consenso entre os participantes do

evento realizado em Porto Alegre ern maio de 2003, durante o "I Encontro Sobre a Estratigrafia do fuo
Grande do Sul: Escudos e Bacias". Esta nova propostâ é utilizada neste trabalho,

CONTEXTO REGIONAL DO GRUPO BOM JARDIM E DA FORMAÇÁO ACAMPAMENTO YELHO

O Grupo Bom Ja¡dim (redefinido por Janfüan et al. 2003) constitui uma r¡nidade vulcano-

sedimentar, gerada em ambientes continentais lacuste e aluvial, e ó composto ein sua área-tipo por uma

espessa sucessão (mais de 4.000 metros) de rochas sedimentares, rochas wlcânicas (latitos, andesitos e

dacitos), além de rochas uricanocliásticas associadas, como tufos grossos ricos em ffistal e víteos,
lapilli túos e brecha tr¡fos. Esta unidade aflora nas sub-bacias Camaquã Central (regiões de Bom

Jardim, cerro dos Martrns e casa de Pedra) e ocidental (no flanco oeste da sera do Espinilho, na

região de Lavras do Sul e na base dos platôs da Ramad¿ e Taquarembó) (Fig. m.318).

A Formação Acampanento Velho (Ribeiro & Fantinel i978), com cerca de 700 m de espessur4

sobrepõe, em disco¡dância aagular, o crrupo Bom Ja¡dim na sBC-oc. Esø unidade é constituída por

sucessões de rochas lulcânicas riolítrcas, rochas piroclásticas (tufos, tapilli ítfos e brecha tufos),

colocadas em ambientes subaéreos, com ocorrência local de rochas sublricâ¡ricas b¡ásicas. Os depósitos

da Formação AcaJrÌpamento velho afloram somente na SBC-oc, nas regiões que compreendern os

cerros de Bugio e Perau, serras de sânta Barbara e Espinilho e platôs da Ramada e Taqua¡embó.

Regionalmente, o Grupo Bom Jardim e a Formação Acampamento Velho apresentam camadas

inclinadas de poucos graus a mais de 70", basculadas pela ação de falhas com rejeitos

predomilantemente normais. A tectônica defo¡madora foi tâmbém responsável pelo isolarnento de

exposições da unidade em sub-bacias (vide Fig. III.3lB).
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As idades obtidas pala âs rochas mlcânicas da Formação Acampamento Velho, aflorantes nesta

parte da SBC-Oo, são de 573+18 Ma (método U/Pb), por Chemale Jr. (2000), e de 545+12,7 Ma
(método Rb/Sr), por Akneida et at. (1996), para as rochas ácidas dos cenos do Bugio e perau e da Sena

de Santa B¿írbara,

O GRUPO BOM JARDIM NA SUB-BACIA CAM.{QUA OCIDENT.A.L

Os depósitos do Grupo Llom Jardim, na SBC-Oc, sobrepõem-se em disco¡dância angular sobre as

rochas do Grupo Maricr! conforme observa-se na região de l,alras, e são recobertos pelos depósitos

vuìcanogênicos da Formação Acampamento Vslho.

Estudos litoestraûgráficos, anrilises de flícies e de associações de fácies desenvolvidos na parte

norte desta sub-bacia possibilitaram a sub-divisão do Grupo Bom Jardin¡ nesta regiao, em três ìrnidades

i¡formais, equivalentes a membros de ocorrência iocal da Formação Picada das Graças (Janikial el al
2003): (i) Unidade de Ritmitos Inferiores; (ii) Unidade de Conglomerados Intermediários e (iii) Unidade

de Arenitos e Pelitos Superiores (Fig In.32A).

Unida¿Ie de Ritmitos Inferiores

A Unjdade de Ritmitos Inferiores apresenta excelente exposigão na Fazenda Taleirq localizada a

oeste da Serra do Esprnilho (vide Fig.III.32A). Essa unidade foi, até o presente momento, considerada

como pertencente à Formação l./.uicâ (sensu Letnz et al. 1941), correspondendo as uddades de fácies 3

e 4 da Seqüêrrcia v,lcano-Sedimentar I de Leites ¿/ øt. (1990) e porche¡ et al. (199s), que

interpretaram tais depósitos como uma sucessão retrogmdacional de tempestitos passaado a turbidrtos.

A presente proposta de inclusão desses depósitos no Grupo Bom Ja¡dim baseia-se na observação

de atributos litológicos, como grau de compactação e diagênese, em correlações estratigráficas com a

area-ttpo do Grupo Bom Ja¡dim e, principalmente, no reconhecimento de camadas decimétricas de tufos
grossos vítreos nessa sucessão, já que o caráter intrusivo dos riolitos da área-tipo do Grupo Maricá,

anteriormente interpretados como derrames por Leites et al. (lggo) e porcher et al. Ogg5), permite a

utilização da stncronicidade com atlvidade vulcânica como critério de distinção ente os dois gnrpos.

A a¡alise de fácies e sistemas deposicionais levou à interpretação da Umdade de Ritrritos
lnferiores como uma sucessão deltaica lacustre progradante, que apresenta duas associações de fácies

principais: (i) Associação de F:iaies de Pró-delta e (ii) Associação de Fácies de Frente Deltaica.

8t
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ASSOCIAÇ,4O DE FÁCIES DE PR()-DELTA. TURB]DITOS FINOS Ë DEPÓSITOS DE DI\CANTAÇÃO

A Assocração de Fácies de pró-dert4 com cerca de 220m de espessura, é constituída por
intercalações de camad¡s tabuJares, centimétricas a decimétricas, de a¡enitos médios a finos com
camadas de silûtos e argilitos, além de intercalações milimétricas que resultæn em fácies heterolíticas.
Uma exposição representativa desta associação de fácies pode ser observada ao longo de drenagerr
localizad¿ na Fazenda Taleir4 onde foi leva¡tada uma seção de detalhe de 44 m de espessura (Fig,
m 33A)' com a descrição de l0 fácies, resunidas na tabela 1, utilizadas para interpretação dos processos
deposicionais e do ambiente de sedimentação. Estes estudos foram auxiliados pela descrição de 7
lâminas delgadas, que permitiram a idenûficação de camadas piroclásticas.

As camadas høerolíticas apresentam-se lamtnadas (fácies Hl) e com marcas onduladas (fácies
Ho) e' as de menitos finos, com marcas onduladas (fácies Ao). Oconern tarnbém camadas ienticulares
de arelitos finos a muito finos la¡mnados (fácies Al), ou com laminação cruzada, por vezes cavalgante
(fácies Alc), e camadas tabulares de arenitos finos a médios maciços (Am). A geração destas fácies é
relacionada a correntes de turbidez de baixa densidade. Camadas tabulales de siltitos e argilitos
lami¡ados (fácies Pl) e camadas de argilitos maciços (fácies pm), com espessr¡ra cenùmétricq
local¡ne¡rte métric4 constituem depósitos de decantação intercarados aos twbiditos.

Camadas convolucionadas (fäcies A'c) são freqùentes na unidade, caïaçterizadas por liqueiaçÕes
de arenitos laminados, locâlmente apresentando um aspecto maciço pela completa obliteração das
estrutffas primárìas Ta¡nbem é cornu¡n a presença de wrinkle markt (Þárcies flw) no topo dos niveis
pelíticos das camadas heteroliticas e das camadas argilíticas.

Atividade vulcânìca concomitante à sedimentação é evidenciada pela presença de uma camada de
40cm de ù¡fo vítreo (apresentando aparência local de agilito maciço), com shards não deformados
plasticamente (Fig. III.338). Interpreta-se que esta camada foi colocada por processos de decantação de
rnaterial lT rlcanoclástico em suspensão, ern aÍìbiente abaixo do nível de ação de on¿as, sendo portanto
considerado urna rocha piroclística renabalhada que, seguindo critérios de Mcphie e¡ at. (1993), foi
classifrcada como depósito de queda associado a fluxos de gravidade.

A interpretação dos processos de transporte e deposição, resuririda na tabela IIi.05, as relações
entre as fácies e a geometria dâs camadas permitiram classificar estes depósitos como ûubiditos de
camadas finas (seguindo critérios de vr'aker 1992b), formados por correntes de tu¡bidez
predominantemente de baixa densidade, i¡tercalados com depósitos de fundo de baci4 gerados por
processos de decantação de material ern suspensão. O reconhecimento de ìrm padrão progradacional, em
que um predomínio desta associação de fácies dá lugar a uma maior ocorrência da Associação de Fácies
de Frente Deltaica (descrìta abaixo), leva à interpreøção de um a¡nbiente de pró-delta para os turbiditos.
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ASSocuÇÃo DE pÁuns nn pnt¡¡vrr DELrArcA

Depósitos de fiente deltaica sobrepõern-se aos depósitos de pró-delta" apresentando ¡ma
espessura estirnada de 180 m- A seção de detalhe levantada nestes depósitos, aflorantes em drenagem na
Estância Taleir4 localiza-se a NE da seção-tipo dos tu¡biditos.

O contato com ¿ Unidade de Pró-detta é transicional, podendo ser delimitado pela primeAa

ocorrência de camada métrica de arenìto maciço (fácies Am) com intraclastos decimétrìcos de argilito,
inte¡pretada como tendo sido gøada por processos de flrxos de gravidade com ocorrência de liquefação
logo após sua deposição, convolucionando a carnad,a e tomando-a maciç4 alérn de deformar os
intraclâstos (Fig trI.33C). Peûograficarnente foram observad os shards subordilados nesta fäcies,

anteriomente descritos por Pelosi (200i). Esta camada de arørito maciço com shards é classificad4
pelos critórios de McPhie et al. (1993), como Depósito de fluxo de gravidade vulcanoclástico, sendo
ser¡s processos deposicionais considerados anáLlogos ¿ros processos sedimentares convencionais.

A deposição dest¿ camada de fluxo de gravidade (facies Amp) possivelmente representa urna
mudança paleoarnbiental da bacia, pois as fácies sobrepostas a esta camada constituem-se de arerutos

finos a médios com laminação plano-paralela (fácies Al) e maciços (fácies Am) e siltitos larri¡ados
(fácies Pl), não sendo mais encontradas as fácies de argilitos ou heterolíticas, que são predominantes na
sucessão de fácies de pró-delta_

A seção colunal levantada na sucessão de fácies de frente deltaic4 ilush.ada na frgura Itr.34A,
mostra camadas métricas <le arenitos ñnos maciços (fácies rlm) sobrepostas por camadas mótricas de
siltitos laminados (fácies Pt), com intercalações decimétricas das fácies Am. Nesta seção observa-se

uma camada tabular, métric4 de arenito fino com estratificação cruzada tangencial no topo e na base

(fácies Atg), cujas séries apresentam formas sigmoidais (Fig. [I.3aB) com películas de argila separando

os estratos.

As camadas de a¡erritos signoidars foram interpretadas como lobos de clesembocadura gerados

pela rncursão de material derítico em r¡m corpo de água relauvamente mais raso que dos depósitos
turbidítlcos sotopostos, com alteÍiância de sedimentação por processos de decantação (caracterizados

pelos siltitos). Possivelmente as camadas de a¡eaito maciço (fácies Am) foram geradas por processos

semelhantes as fác.ies Atg, e posteriomente tiveram sùas estrun[as obliteradas. os dados de
paleocorrentes obtidos nos esÍâtos sigmoidais mosham um paleofluxo para SW (Fig. lII.3aC).

Apesar de localmente serem obse¡vados ciclos granodecrescentes ern pequena escal4
diagnosticados pela recorrência de fácies de siltitos laminados sobrepondo-se a arenitos sigmoidaìs,
registra-se um padrão progradacional de grande escala para este nivel estratigtáfico do Grupo Born
Ja¡dim, com a transição de depósitos turbidíticos inferiores, interpretados como depósitos de pró,deþ
para depósitos de frente deltaica.
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Presu¡¡re-se que esba mudança paleoambiental deva-se, pnncipalmente, à ¡timimução das taxas de

subsidênci4 combinada ao aumento das taxas de sedimentação em Ârnção da atrndade 'nrlcânica

concomita¡rte à sedrmentação.

Fácies

Pm

PI

Camadas c€ntimétricas a decimétricas de pelitos maciços (predomiûantemente
argiliøs siltosos) @m).

Tv

C¿madas centimétricas a deoiméficas de pelitos larniaados þredominantemente
siltiøs argilosos) (Pl).

lIo

Camada de tufo vít¡eo sem soldameûto

Camadas tabulares, centimétricas a decimétricas, he¡erolitjcas, coú lentcs do
arenitos muito ñnos com marcas onduladas e lentes d€ argrlitos. localmente
ocnrremwnnkle ma 6 (Fácies Pw) no topo dos níveis pelíticos.

HI Camadas tabula¡es, ccntimétncas a decimétricas, heterolítícas, com intercalações
de arenitos muito finos com laminação plano-paralela e lâminas de argilitos. por
vez¡s os niveis de arenitos finos tra¡ìsicionan! para o topo, pa¡a a fáçies Ho.

Am

Dstcriçdo

Camadas centimét¡icas I decimétricas tabula¡es de arsnitos fiqos a médios,
maciços. l,oçaùnente inte¡calam-se com níveis de AÌ ou Alc, apresentando, pot
vezes, superficies com marcas otrduladas no topo das séries (fácies Ao).

AJ Camadas ceqtimétricås a decunébicas, tabr¡lares, de arsnito s murto finos a _fint¡s
com laminação plano-paralela, locâll1lsDte com marcas onduladas ûo topo das
séries (flicies Ao)

A-lc Camadas csntimétricas a decimétricas tabulares d€ a¡enito muiùo 6no com
la[unação cruzada cayalgantr.

Ac

Ao

Arenltos médios t frnos com cstruturas pdmiirras (laminação horizontal ou
cn¡zada cavalgante) pertubadas ou oblileradas por convolução.

A¡snitos com ma¡cas ondu.ladas, em superficles no topo de séries dæ frícies Am,
Al ou Alc

Atc

Iñ f etprclûção .Io Ptoce,so

Arenitos finos crm estrati-ficação cruzada tangencial no topo e na base, c¡m
freqùørtts superficies de reativaçâo e p€lículas agilosas nos estraùos front4is_

Dccantação de msterial em
suspcnsão.

Unidade de Conglomerados Intermediários

Sobrepondo-se à Unidade de Rit¡nitos Inferiores, ocoÍem depósitos fluvials que compreendem

uma urudade com cerca de 200 m de espessura. Estes depósitos apresentam ótimas exposições na base

oeste da Serra do Espinilho, ocoûendo na folma de espessos pacotes de conglomerados maciços (fácies

Cm), ern camadas amalganìadas, srÌstentados pelos clastos, que variam predominanternente de s€ixos a

calhaus, com porções mais finas constifiúdas de arenito grosso (fácies Am).

Foi realizada analise de proveniência em 3 depósitos conglomeráticos, com a contagem total de

325 clastos maiores que 1 cm. A atáIise de proveruência mosta fontes predominântemente

lrulcanogênicas, como rochas ltlcânicas ácidas (>85%) e, subordinadamente, vulcânicas intemediánas
(<157o) (Fìg lIl.35A). Localmente o arcabouço apresenta leve imbricação segundo seus eixos menores

89

Altemância d€ deca¡tação e
hação pela ¡ecorrê¡Ìcia de

corentes de turbidez de baixa
de¡sidade

Fluxo de massa cm co¡Íentes de
tlùbidez do alta dsnsidadc.

T¡aûsporte po¡ t¡ação em leito
plano

Deposição simultâuea por
decantação e t¡ação em regime de

fluxo i¡fe¡ior

Perda de fluidos por sobrccarga

Preservação dc formas de leito
geradas po¡ t¡ação em regime de

flt¡xo infsrior.

l¡bos de desembocadu¡a em
ûente deltaica.
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(Fig III 358). As ca.racterísticas € âssociações das facies encontradas nos depósitos coûglomeráticos

permitem uma interpretação de sûa gênese em sistemas aluvials dominados por carga de fundo

conglomøáúc4 possivelmente sisternas fluvials sntrelaçados relacionados a leques aluviais,

conoborando proposta de Leites et al. (1990) e Porcher et at, (1995).

Também na porção sudeste do Platô da Ramad4 foram observados brechas e conglomerados on
camadas maciças, amalgamadas, sustentados pelos clastos. A an¡íLlise de proveniência realizada mosha

cla-stos de riolito fino (-84,62%), riolito porfirítico (-71,54o/o) e ùagmentos subordi¡rados de milonito
fìno, quarøo de veio, granito fino e tufo grosso (-3,84%o) (Fig. Itr.364). Estes clastos va¡iam de seixos

a matâcões, predorninando a fração calhau (enrre 10-15 cm), (Fig. IIL36B) e as porções mais finas

constituem-se de grânulos e areia grossa. Estes depósitos tâmbem são interpretados como tendo sido

gerados ern sistemas fluvials.

Estes depósitos conglomeráticos que ocorrem na porção SE do platô da Ramada na região da

Estância São José, Local conhecido como Cordilhei¡as, são cor¡elacionados aos dçósitos
conglomerâticos que afloram na base oeste da Serra do Espinilho, tendo-se como base o ambiente

deposicional destes depósitos (aluviais) e a semelhanga na proveniàrcia dos clâstos, alem de sua posição

esnadgráfic4 abalxo dos dçósitos lrlcanogênicos da Formação Acamparnento Velho.

Unidade de Arenitos e Pelítos Superìores

Os depósitos de conglornerados fluviais transicionam, em direção ao topo, para camadas tabula¡es

com espessuras decrmétricas de a¡enitos conglomeráticos e arenitos grossos com esüatificação

honzontal e, subordinadamente, estratificação cruzada de pequeno porte. Local¡nente ocorrem camadas

centimétrìcas a decimétricas de siltitos laminados. Esta rmidade apressrìta boa exposição na face norte

da Se¡ra do Espinilho, onde levantou-se uma seçâo de detalhe com 13 m de espessura (Fig. III.37A),

com descrição de 6 fácies e obtenção de medidas de paleocorrentes em camadas de arenitos grossos

seixosos com estratrficação cruzada acanalada e tabular.

Esta unidade possui cerca de 60 m de espessura € apresenta um padrão granodecrescente em

direção ao topo, marcada pela passagem de camadas de conglomerados maciços sustentados pelos

cìastos (fácies Cm) para camadas de arenitos grossos maciços com seixos (fácies Am) e estratificação

cruzada acanalada (fácies Aa) e tabular (fácies Ät) que, por sua vez, dão lugar à camadas decimétricas e

centimétricas tabula¡es de a¡enitos médios a finos laminados (fácies AI) e de pelitos laminados (fácres

Pl), bem como camadas métricas tabula¡es heterolíùcas (fácies Ho - níveis de arenito muito fino com

laminação cnrzada e climbing ripples e níveis de siltito laminado).

Tambérr na parte SE do Piatô da Ramad4 trânsicionando a partir dos depósitos conglomeráticos

descritos na unidade anterior, ocorre uma sucessão de camadas decimétricas amalgamadas de a¡enitos

conglomeráticos e arenitos grossos a muito grossos.
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Tais arenitos, correlacionáveis à estâ terceira r¡nidade do Gmpo Bom Ja¡dim aflora¡te na SBC-Oc.

apresentarn estatificação cruzada tabuiar (fácies At) e acanalada (fácies Aa), intercalados com camadas,

de mesma geometria e espessuras, de areûitos com seixos nos esúatos ftontais (þrsels) de

estratificações cnrzadas (fácies At), tendo-se interpretado sua geração por correntes trativas em sistsmas

fluviais entelaçados.

As associações de fácies, descritas na tabela III.06, encontradas nas umdades de Conglomerados

lntermediiários e de A¡enitos e Pelitos Superiores, regisûam depósitos gerados por sistema aluvial
(Conglomerados intermedt¿irlos), que transicionam para depósitos flúvio-lacust¡es (Arenitos e pelitos

Superiores), representados pelas camadas de a¡e,rritos grossos seixosos com estratificação cruzada que

passam para depósitos de ambientes subaquáticos onde a sedimentação ocorre por processos hativos de

balxa densidade altemados a processos de decantação (fácies A[ Pl e Alh), indicativos de r¡m ambiente

lacushe deltaico. Desta form4 podemos i¡ferir uma superficie transgressiva a partir do aparecimento

das carnadas mais finas, o que indica novo afogamento da bacia durante este intervalo.

O padrão de paleocorrentes obtrdo nas camadas com esnatificações cruzadas mostra paleofluxo

para ESE, conforme a Fig. [L378. É importante ressaltar que o sentido do paleofluxo destes dspósitos é

o mesmo obtido nos depósitos fluuais da Formação Picada das Cnaças (Janikian et al. 2003) aflorantes

na região de Bom Jardinr, Sub-Bacia Camaquã Central, o que podøria constitui¡ uma ferramenta de

correlação entre estas duas sub-l¡acias.

Tabela III.06: Descrição de fácies encontradas qas unidades de Conglome¡ados Ir¡tennediários e do Are[itos e pelitos

Fácies

PI

Ho

Camadas ce¡timétricas a mét¡icas, tabularcs, de pslitos c.om laminação plano-
paralela (Pl)

Camadas tabulares, centimétricas a métricas, het€rolihcas, com lsntes de siltito
laminado inte¡caladas a lsntes de arenitos muito finos com laminação cruzada e
climbing r¡pples.

AI Camadas decimétricas tabulares de arenitos finos a médios laminados.
Comrunsnte apresentam base erosiva quando sobrcpostas às fácjes Ho e pl

Camadas declmétricas tabularos de arenitos muito grossos, maciços, atcosea¡os,
com seixos do ate 4 cm de diâmetro. Comumonte apresentam basc e¡osiva e
transicionam, para o topo, para as fácies Pl e Ho

At

Descrìçdo

Camadas decmlétricas tabulares de a¡enitos g¡ossos com esuatificação cruzada
tabular, com seixos espa¡sos de até 0,5 cm de diâmeFo. Comumente idercalam-
se com a fácies Cm nas porções bâsais da unidade

Aa Ca¡¡adas deciméricas tabulares dg arenitos grossos com estraúficaçâo cruzada
acanalada, com scixos esparsos de até 0,5 cm de diâmeko. Comumente
inte¡calam-se com a fácie Cm nas porções basais desø unidade

Cm Camadas decimétricas a métricas de conglomerados maciços, com clastos
maiores que variam dc seixos a calhaus, arredondados a subanedondados, com
porções mûis finas de areia grossa

na SBC-Oc

Inlerpretaç¿lo do Èocesso

Decantação de material em
suspsnsão

Altomância de decantação e tração

Dcpósitos de coûerrtes hativas om
leito pìano

Dopósitos de kação em coûentcs
fluviais

Migração de dunas subaquáticas de
c¡istas retas

Migração de dunas subaquáticas de
cristas sinuosas

Barras conglomeráticas ern
corIentes trativas a.luviais
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A FOR.MAçÃO ACAMPAMENTO VELIIO

A Formação Acamparnento Velho, na Sub-Bacia Carnaquã Ocidental, recobre tanto os depósitos

do Grupo Maricá (na parte norte do Platô da Ramada) quanto os depósitos do Crrupo Bom Jardim (no

flanco W da Sena do Espinilho), realçando a discordância angular desta formação com as unidades

sotopostas. Esta unidade é recobert4 em discordância erosiva, peìos dçósitos conglomeráticos do

Grupo Santa Brí,rbar4 observável ao longo das serras do Espinilho e de Santa B¿árbar4 sendo localmente

relatada discordáncia ângula¡ entre estas unidades (e.g. pum et al. 1995, Almeida 2001).

Os depósitos da Formação Acampamento Velho encontram-se bem expostos nos cenos do Bugro

e Perau e na se¡ra do Espinilho, com mergulhos que variam de 20" a 50., sobrepondo-se em contato

erosivo à unidade de A¡enitos e Pelitos superiores do Grupo Bom Jardim nestâ região,

No Platô da Ramada e na Serra de Santa Bárbara esta unidade apresenta-se intensamente falhad4
com atitudes das camadas variando mte N15-60E e N40-50w, e mergulhos de 20" a 50". Na porção sE
do Platô da Ramada os depósitos da Formação Acampamento Velho ørcontram-se sobrepostos aos

depósitos conglomeráticos fluviais do Grupo Bom Jardim. Nas porções NE e Nw estes depósitos

vulcanogênicos encontram-se diretamente sobre os depósitos do Grupo Maricá ern discordância angular.

A Formação Acampdmento Velho na regiíio dos certos tto Bugio e Perau e nn Serra do Espinìlho

A seção de detalhe levantada nos flancos sul e oeste do Cer¡o do Bugio (Fig. IÌL38A) regrstra uma

espessura de mars de 500 m para a Formação Acampamento veiho, com expressivos depósitos
piroclasticos de diYersos tipos, que coinciderrr com os descritos por Wildner el at. (1994), Zerfass et al.

(2000) e Alneida et al. (2002).

Foram reconhecidos dois tipos principais de rochas trrlcanoclástìcas: a) depósitos de fluxos
piroclasticos e b) depósitos piroclasticos ¡etrabalhados por fltxos de gravidade. A sucessão inferior,
donùtada por depósitos de fluros piroclásticos (ignimbnto$, apresenta granocrescência em direçao ao

topo, com a passagem de tufos grossos (laminados e maciços), para lapilli tufos e brecha tufos. os
depósitos pirocliástrcos reÍabaihados intercalam-se e sobrepõe-se aos ignimbritos, apresentando

grannlometrias de lapilli filfo e brecha tufo. Próximo ao topo desta sucessão piroclástica oco¡rem rochas

rdcânicas ¡iolíticas, sobrepostas por depósitos de tapilli ttfo e brecha tufo rerabalhados (Fig. iII.3gB).

TUFOS IAMINADOS E MACIÇOS

Os depósitos basais da F ormação Acampamento Velho, aflorantes no flanco sul e oeste 6o Cerro

do Bugio, constituem-se de tufos grossos gerados por fluxos piroclasticos (ienimbritos). Estes tufos
apresentam coloração esverdeada e róse4 encontrândo-se em camadas decimétricas tabuiares, dispostas

em urna sucessão que chega a I l5m de espessura. Apressntam-se laminados e estratificados, localmente

convolucionados, alern de maciços.
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A laminação desses depósitos dá-se em firnção da altemância de lâminas ou carnadas (de até 2 cm de

espessua) de distintas granulometrias e composições. A matriz destes depósitos apresenta, com

ûeqüênci4 textura micropoiquilítica" comumente alterada para clorita ou femtginizada,

Nos tufos larninados, as camadas de gramriometria mais fina ap¡esentam predomínio dø shanls
(>91olo) menores que 0,06 mm (Fig. III.39A), alern de fragmentos de cristaloclastos, purmce e litoclastos

(acidentais e conatos) que variam de 0,07-0,80 mm, sendo classificados como tufos vítreos grossos,

ocasionalmente ricos em cristais. As camadas de g¡anulação mais grossa possuem predom]nio de

fragmentos de púmice (-44%), cf,st?.lociastos (-52%) (Fig. III.39B) e litoclastos (-4vo) e a

granulometria do arcabouço va¡ia de 0,80-2,00 mr¡L ocorrendo ocasionalmente ûagmentos conatos ou

acidetrtais superiores a 2mm. As camadas de tufos maciços apresentam um arcabouço cnm shards

(-24o/o) e cistaloclastos de quartzo (-22o/o) e feldspato (-54þ que variarn de 0,1 l-0,45 rrn.
Texturas de soldamento são observadas principalmente nas camadas com predomínio de shards

deformados plasticamente segundo o fluxo ígneo (Figs. III.40A e IIÌ.40B), sendo classificados como

tufos mediana a fortem€nte soldados, apesar de haverem camadas sem soldamento (Figs III.39A e

III.39B). Estes depósitos fo¡arn classificados corno tufo grosso víheo, rico ern cristais ou em 1íticos, ou

tufo grosso a cristal, pouco a forte¡nente soldados_

Em dìreção ao topo, estes tufos transicionam para depósitos de flrxos piroclásticos na fração

lapilli, oconer.do uma camada de 1,30 m de tapilli tlfo próxima à porção superior destes depósitos.

LAPII,I,] TUFOS

Camadas tabulares e maciças de lapilli tufo foram observadas transiciona.ndo sobre os depósitos

de tufo grosso da base do csrro do Bugro, sendo recobe¡tas pelos depósitos de brecha tufo. os
depósitos de lapilli tufo apresentåm cerca de 15 m de espessura na porção basal da sucessâo

rdcanocliístic4 com intercalações de camadas de até 25 m de espessua de brecha tufo, apresentando

um padrão ganocrescente ern direção ao topo.

As camadas de lapillt tufo apresenta:n fragmentos suba¡redondados a subangulosos que variam de

0,5-0,3 cm, em matriz de tufo gfosso, comumente com textura rucropoiquilítica. Estes clastos são

consntuídos por fragrnentos de rochas vulcânicas ácidas e de rochas piroclasticas.

Em aniilise petrogriáfica observou-se uma fração de tufo grosso da matrì2, com fragmentos d.e, em

média" 0,50 mnr, vanando de 0,06-2,50 mm. A matriz foi classjficada como tufo grosso a cristal,

cons¡tuída de fragmentos conatos de rochas lr cânicas ácidas ?l-19W e basicas (-0-27o) e fragmentos

juvenìs como c¡istaloclastos de quartzo predomi¡antemente bipiramidados (-55-63%) e de feldspato

(-1841%) e fragrrìentos de púnice e shards (-l-60/o, Fig. III.41). Evidências de colocação a queûte

destes depósitos são inferidas pelo predomínio de matnz com texturas micropoiquilíticas g
principalmente, pela ocorrência de ìntercalações de camadas centimétricas de lapilli tufos media¡a a

fortemente soldados.
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Ëstes dçósitos de lap li tufo voltam a oconer no topo da sucessão l,ulca¡rocl:ástica do Ceno do

Bugio (Fig. IIÌ.38B), em camada de espessüa aproximada de 25 rn, sobrepondo-se aos dçósitos de

brechas tufos descritas a seguir, conferindo um cæáter granodecrescente à potção superior destes

depósitos vulcanoclásticos, sugerindo atividades de retrabalhamento dos depósitos piroclásticos

primários por processos de fluxos gravitacionais convencionais.

BRECHA TTIFOS

Os dçósitos de b¡echa tufos, predomilantes no Ceno do Bugio, apresentarì-se em uma sucessão

de camadas amalgamadas que chega a cerca de 200m de espessura. Estes depósitos constituem-se de

fragmentos de rochas vulcânicas ácidas e, pnncipaimente, de ¡ochas proclásticas (tuf'os). Os clastos do

arcabouço variam em média de 2 a 4 cm, ocorrendo até l2cm de diâmetro máximo, em uma matriz

grossa de fração tufo e lapilli,localmente com níveis sustentados pelos clastos.

Aftäise petrográfica realuada na mattiz destes dçósitos mostra contâtos suturados enÍe os

fragmentos (Fig. III.a2), cujo diâmeho médio é de 5mm. Peliculas de óxido de fe¡ro encontram-se ao

redor dos clastos, indicando uma cimentação anterior à compactação.

Os depósitos de brecha tufos são interpretados como depósitos colocados por fluxos piroclásticos.

Ocorrem também ca¡na¡las piroclásncas retrabalhadas por proc€ssos de fluxos de gravidade

convencionais, ern sucessão granodecrescente, sendo considerados depósitos pirocliásticos retrabalhados

(vrde Fig. III.38B)

A Formaçã.o Acømpo.mento Velho no Platô da Rømøda e Serra de Santa Bárbørø

Depósitos de fluxos pirocliásncos (ignimbritos) tambern são observados nas regiões central e oeste

do Platô da Ramada e ao longo da Serra de Santa Bárbâr4 predominantemente na granulação de tufo
grosso e lapilli tufo. Sâo ricos ern så¿¡rls, púmice (Fig. III.43A) e ern cristaloclastos, com subordinados

fragmentos líticos (Fig. III.43B), apresentando estrutù¡as macroscópicas bandadas (Fig. IIL44A) ou

maciças. A composição destes depósitos, constituídos por vitroclastos (-S0-90%), cristaloclastos (-10-
150á) e poucos litoclastos lr cânicos (-0-5o/o), denota sua geração por processos predomirìantemente

explosivos com pequena participação de rochas lrrlcánicas de erupções antedores (fragmentos conatos).

Localmente, oconem lapilli nJfos ricos em fragmentos líticos.

A colocação a quente destes depósitos igrimbriticos, em condições subaéreas, toma-se evidente

pela grande quantidade de camadas que apresentam bandas de crìstais de quarøo e feldspatos alternados

a bandas com textura de devitrificação (esferulitos * Fig- Iil,44B), possivelmente substituindo vidro

vrlcânico, além da oco¡rênci a de shards soldados e onentados segundo o fluxo ígneo (Fig. III.a3B).
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Estes depósitos ignimbrÍticos, que variam de media¡ramente a fortemente soldados, já havia¡ sido
previamente relatados nas regiões do Platô da Ramada e Serra de Santa Biárbara por diversos autores
(e.g. Almeida et. al. 1996, wildner e/ a/. 1997, zerfass et a/- 1999, sommer ¿ t al.2001,2003) e podem
ser corelacionados aos depósitos de fluxos piroclísticos levantados ao longo do Cerro do Bugio.
considera-se, porém, que estes depósitos (em reiação aos depósitos do cerro do Bugio) tenham sido
gerados em ambientes mais proximais aos locais eruptivos, da.ta à restrìta ocorrência de depósitos
piroelásticos secundá'rios nestas regiões.

Rìolitos

Rochas r.rrlcânicas de composição ácid4 classiñcada como riolito, recobrøn os depósitos
piroclasticos no topo da sucessão de rochas vulcanocl¡isncas do Cerro do Bugio e platô da Ramad4 bem
como ao longo da Sena do Espinilho, onde chega a ultrapassar 700m de espessura.

Em aflorarnento, observa-se texhÌra afanítica e, principalmente, fanerítica fin4 com bandamentos
gerados peio fluro ígneo, comumente convolucionados (Fig i[.a5A). Em lâmin4 observa-se
intercalações de níveis completatnente devitrificados, com esfer¡rlitos ñbrosos e fibronadrados, bem
como níveis ricos em cristais de quartzo comumente com as bordas cor¡oídas. Ocorrem ailda c¡istais
esparsos de quarÞo vulcânico e de plagroclásio. Dobras convolutas são tambern observadas em riolitos
intrusivos no Grupo Maricr! na porção norte do platô da Ramada (Fig. In.45B).

SEQÜÊ,NCIAS DT]POSICIONAIS

Apesar de a estratigrafia de seqüências considerar as variações absolutas do nivel do mar como
princrpal meca¡rismo gerador de superficies erosivas regionais (limites de seqùências) e de padrões de
ernpilhamento em sucessões sedimentares (posamentier & vail 19gg, posammtier et al. 19gg),
pequenas adaptâções conceituais permitem sua aplicação em bacias lacustres do tipo rf, como tem sido
feito em estudos nos lagos Malawi e Tanganika (e.g Scholz et al. 1990, Scholz & Rosendahì 1990,

Cohen el aI 1997, Soreghan et al. 1999). Tais estudos consideram que variações do nível de base em
lagos tectônicos oconem principalmente em resposta a atrvidade tectônica e, secundariarnente, variações
climáticas, e apresentarn evidências baseadas na distinção do registro dos dois tipos de controle na
sedimentação .

Assim, com base nas adaptações da estratigrafia de seqüências para sistemas de rfs dos autores
supracitados, e nas interpretações de sistemas dçosicionais realizadas neste trabalho, foram aplicados
os princípios e métodos da estratigrafia de seqüências no estudo do Grupo Bom Jardim e Forrnação
Acarnpamento Velho na SBC-Oo. Nesta região foi possível o reconhecimsnto de descontinuidades
limrtantes (superficies erosivas regionais) de unidades geneticamente relacionadas, uhlizadas para a
defi nição das seqúèncias dçosicionals.
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Desta f'orma, foram ¡econhecidas duas seqüências deposicionaìs de hierarquia maior,
possiveimente de 2" orden¡ na porção norte da sub-Bacia camaquã ocidental, conespondentes ao

Grupo Bom Jardrm e à Formação Acampamento Velho (respectivarnente denomìnadas sBJ e SAV).

Na Seqüência Bom Jardim foram reconhecidas ainda duas seqi¡ências deposicionais de hierarquia
menor, possivelmente de 3" order! denominadas, com base em correlações com o arcabouço

estratigr:áûco regional, como seqüências Bom Jardim 5 e 6 (sBJ-s e SBJ-6), ilustradas na figura IiI_46.
Esta numeração obedece à ordem de empilhamento das sucessões vulca¡o-sedimsntâres que compòem o
Grupo Bom Jardim, sendo correlacionadas as SBJ-5 e 6 descritas na area-tipo deste gmpo (vide iteß
IIl.2.2 eIY.2.3).

A primeira seqüência de oco¡¡ência local (SBJ-S), diagnosticada na parte norte da SBC-oc, é

constituida por rìma sucessão deltaica lacustre progradante e, a segunda (SBJ-6), por depósitos fiunars
¡ecobertos por depósitos flúvio-lacustres. A Seqüência Acampamento Velho (SAV) é constihrída por
depósitos urlcanoclásticos e lrfcânicos colocados e¡n ambientes subaereos.

Seqüência Bom Jørlrrrl 5 (SBJ-S)

A primeira seqüência dçosicional observada na parte norte d¿ SBC-Oc engloba a Unidade de

Rìtmitos Inferiores do Grupo Bom Jardirr¡ acima descrita. Esta seqùência é limitada ru base por uma
superficie transgressiva (ST-5) amalgamada a uma superficie erosiva regional (L.S.4), dragnosticadas
pelo contato b¡usco de pelitos larninados da Associaçâo de Fácies de Pró-delta sobre depósitos fluviais
do topo do Grupo Maricá, em discordância localnente erosiva e, regionalmente, angular.

A sBJ-s limita-se no topo por ouha superficie erosiva (L.s.5), sobreposta pelos depósitos

conglomeráticos da Unidade de Conglomerados Inte¡mediários que erodern a Unidade de Ritr¡rìtos
lnferiores Nesta seqúência deposicional foram ¡econhecidos dois tratos de sistemas: (i) Trato
Transgressivo e (ii) Trato de Highstand.

TRATO TR4NSGRESSIVO

A porção basal da seqüência SBJ-5 nesta localidade corresponde aos depósitos da associação de

fácies de pró-delt4 que constitui-se de intercalações de camadas centimétricas øbulares areníticas

siltosas, geradas por processos de fluxos de gravidade e correntes de turbidez de baixa densidadq com
lentes sílticas e argilíúcas geradas por processos de decantâção, sendo comum a ocorrência de camada-s

a¡eníticas convolucionadas por s/zmp ou liquefação.

As lentes argilíticas, por sr¡Í¡ vez, passam de espessuras milimétricas (na porção basal desta

associação de fácies) para centimótricas (em direção ao topo), chegando a uma carnada de argilito
laminado com 2,0 rn de espessura (Fig. III.33A), constitr.rindo um padrão rehogradacional nesta

sucessão basal
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As associações de fácies descritas nestes depósitos turbidíùcos e o padrão retrogradacional da

rtnidade permitem interpretar este intervalo como um Trato Transgressivo, o qual apresenta até 80 m de

espessrua. considera-se que as altâs taxas de geração de espaço de acomodação responsaveis pela

retrogradação te¡rham sido condicionadas pela subsidência tectômca da bacia, com taxas de subsidência

superìores às taxas de suprimento sedimentar.

uma superficie de imrndação ma,xima (s.l.Max.5) define o topo deste trato tansgressivo, com a
ocorrência de camada méhica de pelito laminado, identificado na Associação de Fácies de pró-delta

(Figs. IIL33A e 111.46).

TRATO DE HIGÍTSTAND

Após a superfìcie de inundação máxima tem-se a conhnuidade destas sucessões rítrricas de

granulação fiaa (Fácies H! Ho, Al e Pl), que passâm a apresentar intercalações de camadas decimétricas

de arenitos finos a médios maciços (Fácies Am), progressivamente mais espessas em dìreção ao topo,
conferindo nm padrão progradacional à sucessão, interpretada como Trato de Highstand.

As sucessões encontradas no topo do f]ato de highstand constituem-se predominantemente de

intercalações de camadas de siltito laminado (Fácies sl) e de arenjto maciço (Fácies Am) e com
estratificação cruzada tangencial no topo e na base d¿ camada (Fácies Atg), interpretados como
depósitos deltaicos domilados por rios. Nesta porção de topo não foram observados lentes ou câmadas

de argilitos ou camadas heterolíticas, muito comuns nos depósitos de pró-delta.

O Trato de Highstand :rilteryretado para o topo desta seqüência deposicional reflete urna mudança
paleoambiental na baci4 possivelme,nte gerada pela diminuição das taxas de subsidência e conseqùente

aumento relativo das taxas de suprimerto sedimentar.

Seqüência Bom Jarilim 6 (SBJ-6\

A seguada seqùência deposicional do Grupo Bom Jarrtim na SBC-Oc, regionalmente denominada

como SBJ-6, apresenta'ma espessura de aproximadamente 260 m. É limitada na base por uma

supuûcie erosiva (L.S.5) sobre os depósitos da associação de fácies de frente deltaica e, no topo, por
outra superficie erosiva regional (L.S.6). Sobre a SBJ-6 ocor¡em os depósitos pnocliásticos e lr¡ìcânicos
da Formação Acampamento velho. Nestä seqüência foi diagnosticado o tato transgressivo.

TRATO TRANSGRESS]TO

A superficie limitante basal (L.S.5) da SBJ-6 não foi observadâ em cÍrmpo, sendo inferida ern

fiutção das características dos depósitos conglomeráticos da Unidade de Conglomerados lntermedi¡i,rios

do Grupo Bom Jardim, que se sobrepõem aos depósitos de fiente deltaica da seqü&rcia SBJ-5 na região
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da Fazenda Taleir4 oconurdo tambem sobre os depósitos fluviais do Grupo Ma¡rcá na porção SE do

Platô da Ramada (locaüdade de Cordilheiras).

A porção inicial da SBJ-6, com umâ espess'ra de cerca de 200m, contém dspósitos

conglomeráticos, com seixos a¡redondados de rochas ltlcânicas ácid¡s e inte¡mediarias (Fácies Cm),

intercalados a arenitos maciços subordinados (Fácies Am). Tais depósitos são interpretados como

produto de sistemâs fluviais- Interpreta-se que a deposição da SBJ-6 tenha-se reaiizado a partir de uma

superficie erosiva regional, relacionaela a uma mudança de dçocento ou aumento de a¡ea da bacia ern

relação à seqüência sotoposta (SBJ-5).

De acordo com shanley & Mccabe Q99\, a definição de tratos de sistemas em ambientes

aluviais depende do €stabeledmento de correlações regionais, pois a superficie hansgressiva local na

borda da bacia pode ocorrer tardiarnente e/ou sobrepor dùetumgnte o limite de seqùências deposicrnais,

o que faz com que a aplicação direta da proposta de van wagonø er al. (.1990) leve a um problema de

diacronismo enke os tratos definidos em diferentes :áreas da bacia, Assim, os depósitos fluyiais da

porção inferior da SBJ-6, mesmo estando abaixo da supsrficie t¡ansgressiva local, possivelmente

correlacionam-se aos depósitos que recobrem o L.S.5 na região-tipo do Grupo Bom Jardim (ver item

m-2.2), e portânto constituem o trato transgr€ssivo da SBJ-6. Sistemas fluviais anidogos forarn

interyretados como pertenc€rites a tratos transgressivos por Shar:ley & McCabe (1994).

A ausência de tratos de lotvstand na sBJ-6 é explicada pela posição geogr:iûca da sucessão,

próxima às bordas da bacia, exposta à erosão durante o período de deposição do t¡ato de lovstand r\a,

porção profunda da bacia.

A sobreposição de uma assooiação de fácies flúvio-lacuste aos depósitos fluvìais da SBJ-6

caracteriza a continuidade do trato transgressivo (TT-6), que apresenta c€rca de 60 m de espessur4 com

aumento das taxas de geração de espaço de acomodação,

Na SBJ-6 não foram observados depósitos relacionados ao tato de highstand, o que sr¡gEre

erosão do topo da seção entre o fim da deposição das rmidades do Grupo Bom Jardim e o início dos

eventos '!'ulcanogênicos da Formação Acampamento Velho, hipótese corroborada pela brusca passagem

do ambiente subaquático dos depósitos flúviolacìrstes para o ambiente subaéreo das rochas

piroclásticas sobrepostas. Esta superficie erosiva é aqui denoninada como L-S.6 (limite de seqùência 6).

Seqüêncìa Acampømento Velho (SAV)

A terceira seqüência deposicional de hierarquia maror diagnosticada na sucessão n¡lcano-

sedimental da Sub-Bacia Camaquã Ocidental corresponde aos depósitos piroclasûcos e nfcâmcos da

Fonnação Acampâmento Velho, limitada na base por üma superficie erosiva regronal (L.S.6),

acompaahada por contato brusco de tufos lami¡ados sob¡e os depósitos flúvio-lacustres do Trato

Transgressivo da seqüência ærterior - SBJ-6.

Os dçósitos vr¡lcaloclásticos da SAV apresentarn um padrão progradaciona.l, com o predomínio
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de brechas tufos, que sãû sobrepostas por rochas !,ulcânicas de composição ácida.

CONSIDD,R-4.ÇÕES FINAIS

O Supergrupo Camaquã é constituido por sucessões de rochas sihcickásticas, tulcânicas e
ltlcanoclásticas, geradas enhe o fim do Neoproterozóico III e o Eopaleozóico, sendo constituido pelo
Grupo Marìcrá' Grupo Bom Jardim, Forrnação Acampamento Velho, Grupo santa Barbara e Grupo
Guaritas, que correspondem a i.mportântes eventos de subsidência da bacia ocor¡idos durante este
intervalo, Os processos t€ctônicos deformadores do Supergrupo Camaquã levaram à segrìentação das
exposições de suas unidades em blocos limitados por falhas de alto ângulo, falhas estas que se

sobrçuseram aos indicios dos everitos tectônicos geradores de cada cicro de sul¡sìdência.

A aplicação de v¿i ias ferramentas relacionadas aos estudos de bacias sedimentares, como análises
de fácies, proveniêncì4 paleocorrentes, paleoambientes e seqùências deposicionais pernritiram a
reconstituição dos processos sedimentares e sistemas deposicionais das sucessões do Grupo Bom Jardm
e da Formação Acampamento Velho na parte norte dâ Sub-Bacia Camaquã ocidental (SBC-oc). Estes
estudos tornaram possível a idørtificação de duas seqüências deposicionais para o Grupo Bom Ja¡dim e
uma seqüência para a Formação Acmpamento Velho nesta regiào,

A primeira seqüência deposicional diagnosticada nesta localidade (SBJ-5) inicia-se com co tato
brusco sobre os depósitos fluviars da Formação Maricr! com tu¡biditos de pró-deltas que progradarn
para depósitos de frente deltaica. Esø seqüência rleposicional é limitada na base e no topo por
superficies erosivas (respectivarnente L.S.4 e L.S.5), tendo-se diagnosticado o trato transgressivo e o
tIïto de highsland.

A segunda seqüencia deposicional (SBJ-6) inicia-se com depósitos conglomeráticos aluviais
(sobre a superlicie L.S.5) duraate o trato de lowstand, que transicionm para depósitos flúvro{acustres
gerados no trato transgressivo, conferindo uma padrão retrogradacional para esta seqüência.

A seqüência Acampamento Velho (SAV), interpretada como de 2" ord.ern, inicia-se com depósitos
nrlcanocliístcos (tufos medialo a fortemente soldaclos) colocados em ambientes subaéreos por
processos de fluxos piroclásticos, recobeÍos por rochas u cânicas riolíûcas. Esta seqüência limita-se na
base por uma superficie erosiva regional (L.S.6).

A aplicação dos conceitos da estuattcÍafia de seqùências nestes estudos permitiu uma correlação
entre as sucessões lulcano-sedimentares aflorantes na porção norte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental,
que compreende as regiões da F¿zenda Taleira, cerros do Bugio e Peraq serras de Santa biírbara e
Espinilho e o Platô da Ramada. O arcabouço estratigráfico e o reconhecimento de superficies com
sign-ificado genético constituem elementos de conelações segr¡ras entre as sucessões lr¡lcano-
sedimentares do Grupo Bom Jardim e Formação Acampamento velho nas sub-bacias ocidental e
central, cujos resultados e discussões encontram-se detalhados no item rv.2 da presente tese.
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lII.4 - O Gnupo Botr J¡nuu ¡ra Rrc¡io n¡ Cnse nr Prnna

A região da Casa de Pedra situa-se a sul do Rro Carnaquã e das Minas do Camaquã (Fig,II.02B).

O Grupo Bom Jardim nesta região encontra-se, a leste e sul, em contato por falha com as roch¿s

graníticas do embasamento e, a oeste, com o Granito santo Afonso, considerado cogenético ao

magmatismo da Formação Acampamento velho (Nædi & Lima 2000). Na parte norte, os litotipos do

Grupo Bom Ja¡dim encontram-se recobertos pelos depósitos do Grupo Guaritâs, em discordância

algular. São escâssos os trabalhos existentes na área em questão, ente os quais destacam-se Ribeiro &
Canaro (197i) e Tessari & Gifforu (1971).

As nnidades do Grupo Bom Jardim na região da Casa de pedra afloram em uma área de

aproximadamente 120 kn'? e encontram-se muito segmentadas por falhas de componentes

predominaritemente normal (Figs. III.47A e 478). Nesta região foi realizado o mapeameûto geológico

na escala de l:50.000, tendo sido descritos 105 afìora¡nentos obssrvados ao longo dos diversos perfis

geológicos levantados (Fig III a7C). Estes levartarnentos, auxiliados por análises de fácies e

associações de fácies, bem como análises de paleocorrentes e de provøriênci4 perrnitiram a construção

de uma seção geral esquernática para o Grupo Bom Jardim nesta região (Fig. m. S).

As análises de fácies e de associações de fácies possibilitaram o reconlecimento de disti¡tos

depósitos sedimentares, bern como a interpretação de seus ambientes deposicionais, até o momento não

descritos na bibliografia. As análises de paleoconentes e de proveniência permitiram ainda o
reconhecimento das áreas-fontes e de sua localização em relação aos depósitos.

Ressalta-se que não foram encontradas rmidades da Formação Acarnpamento Velho nesta

localidade.

IItr 4.1. AssochcÕ¡s ¡r FÁc¡rs ¡ AMsrr¡ürs l)EtpsrcroNÄrs

As an¿iLlises de fácies e de associações de fácies realizadas ao longo dos perfis geológicos

levântados na região da Casa de Pedra permitiram o reconhecimento dos dìversos tipos de depósitos

sedimentares existcrìtes na região, com a interpretação dos respectivos ambientes e sistemas

deposicionais. Estes estudos, auxiliados por análises de paleocoffentes e de proveniênci4 possibilitaram

a idurtificação de quaho associações de fácies predominarites, a parhr da base:

(i) Depósitos areníticos de rios entrelaçados;

(ii)Depósitos conglomeráticos e æeníticos seixosos, gerados por enchentes em lençol, em leques

ahwiais, com subordinados are¡ritos fluviais;

(iii)Depósitos areníticos de frente deltaica;

(iv)Depósitos pelíticos e areníticos de pró-delta,
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Figura III.47A: Mapa geológico do Grupo Bom Jardim na região da Casa de Pedra, Sub-bacia Camaquã Central
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(i) Associação de Fácies 1: Depósitos Arenítìcos de Rios Entrelaça¿os

Espessas sucessões are¡riticas com estratificações cruzadas tabulares e acanaladas foram
observadas em dois niveis estratigráficos, apresentando-se sotopostos aos depósitos de leques aluviais
(descritos na Associação de Fácies 2), onde chegam a 200m de espessrr4 bern como sobrepondo-se a

estes, variando de 50m a 160m de espessü{a_

Depósilos de Rios Enfrelacados Basais

os depósitos arenítìcos basais do Grupo Bom Jardirr¡ na região da casa de pedr4 foram
observados somerte na poÌção NE desta legtão, com boas exposições a leste do local conhecido como
Casa de Pedra (vrde Fig. I[.474), que constitui um abrigo natural. Nesta localidade, a sucessão a¡enítica
chega a cerca de 200m de espessura. Estes depósitos transicionam vertìcalmente para os depósitos
conglomeráticos e de a¡enitos médios a grossos, da Associação de Fácies 2.

Nestes depósitos basars, predomrnam camadas lenticulares, com espessuras decimérlcas a

centimétricas, de arenitos finos a grossos, por vezes com ssixos, com estratificação plano-paralela
(Fácies Ae), estratificação cruzada acanalada e tabular (Fácies Aa e At) e, subordinadamente, cruzadas

de barxo ângulo (Fácies .At). Comumcnte os esh'atos cruzaclos são preced.idos por níveis centimétricos
de arenito grosso maciço (Fácies Am)" com seixos esparsos de até 2cn! constltuindo a parte infe¡lor de

séries que comumentg encontram-se em contato erosivo sobre os estratos sotopostos.

Também foram observadas superficies com formas côncavas, com alturas decimétncas e
comprimentos méficos, sobrepostas por arenitos grossos com grâ¡ulos e estratificação cruzada
acanalada (Fig- III.a9A), que transicionam lateralnente para arenitos finos com mesmas estrutu¡as

(Fácies Aa).

Os depósitos a¡eníticos foram interpretados como tendo sido gerados por rios entreiaçad.os, em
planícies aluviais. As superficies côucavas repr€sentâm esrruturas de corte e preenchimento.

A analise de paleocorrentes realizada nestes depósitos mostra um paleofluxo para NW, com
azimute para 324, (Fig. lll-498), o que poderia representar a direção apronmada do eixo da baci4
considerando-se que os sistemas llurrars longitudinais são os principais responsáveis pela entrada de

sedimentos em uma bacia hmitada por falh4 segundo divelsos autores (e.g. Leeder & Ga*thorpe l9g7),
Em direção ao topo é observado um padrão progradacional, com o apafecimento de camadas

tabr¡la¡es, com espessruas cenhménicas a deciméûjcas, de a¡enitos grossos maciços e com seixos
esparsos (Fácies .{m), intercalados as fácies, acima descritas. Estas camadas tornam-se mais espessas e

de granulometria mais grossa para o topo, com o aparecimento de camadas tabulares, deciméricas a

métncas, de b¡echas maciças, com predomínio de selros (Fácies Bm), que caracterizam as porçõcs

inferiores dos depósitos da Associação de Fácies 2.
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cstralos cruzados acanalados

Figura tll.49¡\: Ca¡ttacla lcnticular dc arcnito grosso a fino. conr cstratificação ctllzada
acanalada (prccnchcnclo unra supcrfìcic côncava dc basc crosiva). sobrcposta a um¿t

c¿rmâda de arenito ñnu com estratifìcaçiìo cnrzada de lraixo ângrrlo.
Dcpósitos Arcníticos t1c Rios Entrclaçados basais. na rcgião da Casa tlc Pcdra.

cst[atos com c

Dc¡r. Fluviais IJasais

Figura III.49B: Diagrama c vetor módio da paleocorlente da Associação dc Fácics
clc Rios Entrclaçados basais tlo Grupo Bom Jartlim na rcgião cla Clasa clc Pcdra

/

N-7
fätor consistôncia:0.63
azinrutc vctor=-324

Figura lII.50A: Camaclas clccimétricas amalgamaclas clc arcnito lino con
estratifìcações cuzadas tabulares de médio pofte. Pafte SE da região da Casa de Pedra
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Figuras III.50B e 50C: Canradas dccimótricas amalgamadas dc arcnito fìno cont
estratifìcações cnrzaclas tabulares cle peqr.reno porte. Depósitos fluviais snperiores clo

Cnrpo Bom Jardirn na região da Casa cle Pedra

Figura lll.50D: Diagrama c vctor nlóclio da palcocorrcntc cla Associação clc Fácics

dc Rios Entrclaçados supcriorcs do Grupo Bom Jardim na rcgião cla Casa dc PcdLa

Dc¡r. Fì rrviiris srrpcriorcs
¡\ssoc. F¿ic:ics I

N,.-14
fator consistôncia-O,4 I
azimutc vctor: 356
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Depósitos de Rios Enlrelacados Superiores

Sobrepondo-se aos depósitos da Associação de Fácies 2, tem-se novamente a ocorrência de

depósitos areníticos fluviais (Fig. IlL48). Neste ûível estratigáfico a sucessão arenítica chega a 160 m

de espessura máxim4 com boas exposições rìa parte SE da ¡área de estudo (Fig. ru.474). Tars depósitos

apresentam predomínio de camadas decimétrìcas de arenito fino, micáceo, com esfratificação cruzada

(Fácíes .4.t), bem como eshatificação acanalada (Fácies Aa) de pequeno a médio porte (Figs. III.50A,

sOB e 50C).

Também para esta sucessão arenítica interpreta-se sistema deposicional fluvial, com direção de

traßsporte paralela ao eixo da bacia. A a¡iílise de paleoconentes red:zada nestes depósitos fluviais de

topo mostra um paleofluxo para N, com azimute médio para 356" (Fig. IX. 50D).

Ressalt¿-se que a ocorrência destes depósitos areníticos fluviais superiores não fol observada em

todas as seções geológicas levantadas, ocorrendo predominantemente (ou somente) na porção SE da

área pesquisada. Em direção ao topo, estes depósitos fluviais transicionarn para os depósitos areníticos e

pelíticos da Associação de Fácies 3, descritos mais adiante.

(ä) .4,ssociaçño de Fácies 2: Ðepósittts Canglonreráticos e Arenítícos seÌxosos, gera¡los por
Enchentes em Lençol em Leques Aluviaìs

A associação de fácies 2, com cerca de 850m de espessur4 apresenfa-se bem exposta no local

conhecido corno Casa de Pedra þorção NE da rí,rea - Figs. III.5 I A e 5 1B), situado nâ parte N da região

homônima. Est¿ unidade constitui-se predominantemente por carnadas de brechas de seixos e calhaus

(oconendo t¡mbérn matacões de até lm) ritnicamente intercalados com camadas de brechas de seixos e

de arenitos médios a grossos, comumente seixosos, ern eshatos tabulates.

Esta Associação de Fácies pode ser subdividida em duas sub-associações:

(i) Associação de Fácies 2A- composta por camadas pareadas de brechas de calhaus com camadas de

arenitos grossos seixosos, que predominam nas porções basais e, possivelmente, maís proximars dos

leques aluviais; e

(ii) Associação de Fácies 2B- camadas de brechas de seixos pareadas com camadas de a¡enitos médios a

glossos.

As sucessões sedimentares compostâs predominaatemente pela Associação de Fácies 2A

apreserìt¿rn-se bem expostas n¿¡s partes N e NW da região da Casa de Pedra (Fig. IiI.47A). Estes

depósitos são compostos por camadas tabulares, deciméficas a métricas, de brech4 sustentada pelos

clastos, maciças (Fácies Bm) (Figs. IIL52A e 52B) e camadas decimétricas de brechas eshatificådas

(Fácies Be), rntercaladas com camadas centimétncas de arenitos grossos e seixosos, maciços (Fácies Äm

) e estratificados (Fácies Ae). É comum a imbricação dos clastos, que chegam a calhaus e mafacões

(Figs. III.52A e Ii1.52B), e em sua maioria apresentåm formas angulosas. chegando a subanedondadas,

sendo as frações mais finas constituídas por arenito arcoseano muito grosso-
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t ig. ltl.51r\

Figura III.5lA: Local conhcciclo conlo Casa c'lc Pcdla (f ig. 5lA). cuja succssão scclimcntat'
crrcontra-sc enl contato por lhlha corìì os Depósitos Are'níticos Fluviais basais, ilustrados na

lìgula lll.49A. O rclcvo cnt clestaque é conclicion¡rdo por cantatlas pat'cadas clc lrt'cchas e

dc arcnitos scixosos, gclaclos pol cnchcntcs ctn lcnçt'rl. Associação tlc l'ácics 2.

Figura III.5lB: Car-nada dc brecha de scixos dos deptlsitos tle enchentes em lençol
(Assoc. clc Fácics 2), sitrraclcls à ocstc do local conhccirlo conto abrigo Casa clc Pctlra.

l'ig. tll.SlB

rB
35,0

ligura Ill.52A: Fott'¡ das brcchas maciças (l'ácics Bm) dc Lcqucs AlLrviais,
na BR-153 c dctalhc dc matac¿ìo clc t'ocha carbouática.

Figuras llt.52B: Diagranra dc provcniôncia tlas hrcchas da Associação dc liácics 2A
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As sucessões com predomjnio da Associação de Fácies 2A hansicionam para sucessões com

predomínio da Associação de Fácies 28, obsenados na parte central e leste da rírea estudada (Fig.

ÌII.47A). Nesta região, as camadas métricas de brechas maciças da Associação de Fácies 2A (Fácies Bm

- Fig. III-534) ainda ocor¡em intercaladas com as camadas decimétrìcas de a¡snitos scixosos que

predominam na Associação de Fáctes 28,

A Associação de Facies 28 apresenta-se organizada em estratos tabulares métricos a decimétgcos

(Figs. .[II. 538 e 53C) e é composta por brechas estratificadas e maciças (Fácìes Be e Bm) ritnúcamente

pareadas com c¿rmadas centimétricas a decimétricas de a¡enitos seixosos estratificados (Fácies Ae) e

maciços (Fácies Am). A ritnicidade destas fácies constitui a principal oaracterística da associação de

fácìes 28, marcada por pares ¡las fácies Be (ou Cm) e Bm (ou Ae) (Figs. IIL54A, 548 e 54C).

Em direção ao topo da Associação de Facies 28, ocorre o aumento da espessura e da freqüência

das carnadas de a¡enitos seixosos (Fácies Àe e,4.m) (Figs. III.55A e 558), bern como a ocorrência de

arenitos grossos a médios não seixosos e estratificados (Fácies Ae) inte¡calados a carnadas de brechas

(Fácies Be e Bm) que apreserìtam predomínio de seixos, por vezes lmbricados (Figs. III.56A, 568 e

56C), oconendo de forma mais rara calhaus e matacões.

Fácies com estuturas geradas por proc€ssos trativos também ocorrem de forma subordinada nesta

associação de fácies 2, sendo compostas por camadas centnìétricas a decrmétricas de arenitos grossos

(Fácies Aa- Fig. [I.56D) e de brechas (Fácies Ba -Fig. III.56E) com eshatificação cruzada acæralad4

bem como arenitos com estatificação cruzada tabular (Fácies At), que intercalam-se a camadas

centimétricas de a¡enitos finos laminados (Fácies ^Aì), e representam processos de mrgração de formas

de ieito e em regime de fluxo inferior.

Também de ocorrência subordinad4 sucessões métricas a deciméficas compostas por camadas

areníticas finas, maciças (Fácies Am) a laminadas (Fácies Al) intercalam-se às brechas, conespondendo

respectivarnente a processos de fluxo de gravidade e tração em leito plano. Esse tipo de sucessão

representa processos de menor energia que a associação dominada por brechas.

InlerpretaÇão

Considerando-se a rihnicidade das fácies Bm, Be, Ae e Am, as ca¡acterísticas texhìrais e o
predominio de clastos com formas angulosas, foi possível classificar a Associação de Fácies 2 como

tlçósitos de anùdu¡ras geradas por processos de enchentes em lençol, sernelhantes as camadas pareadas

descritas por Blair (1987), Blair & McPherson (1994) e Blaù (1999), que descrevem com exheûìo

detalhe as ca¡acterísticas deposicionais e texturais, além das principars facies deposicionais, que sâo

encontradas em depósitos de leques aluviais gerados por processos de enchentes ern lengol, durante

periodos de eventos catastróficos.

De aco¡do com Blair (1987, 1999), os eventos catastróficos podem ser provocados por erìchentes

geradas por agua de degelo ou fortes chuvas. Tais everìtos ge¡am episódicos e rápidos fluxos de

descarga sedimentat o promovem a ação de processos primií,rios
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Figuras III.53A, III.53B e III.53C: Fotografìa mostrando a tabularidade dos depósitos da Associação de Fácies 28.
intercalados às camadas pareadas dos depósitos da Associação de Fácies 2A, sitr¡ados na porção central da região da Casa dc Pcdra.

onde as camadas mergulham para norle. Dcstaque maior na frg. III.53C. A Fig. 534 mostra dcstaque da fácics Bm
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Figuras III.54A,548 e 54C: Foto das cantatlas clc brcchas c r1c arcnitos cstratificados
(Fácies Be e Ae) - Fig. 544 e detalhe do contato pareado destas läcies (Fig. 54t3).
As lácics Bc aprcscntam scixos c calhaus subangulosos a angulosos (Fig. 54C).

Dcpósitos clc Enchc-ntc cm Lcnçol. Partc ccntro-lcstc da rcgião cla C-asa dc Pctlra.

n1



Figura III.55A: Passagem das sucessões com predomínio de facies de brechas (Fácies Be/Bm) da Assoc. Fácies 28 para as sucessões com predomínio de contatos
pareados das fácies areníticas (Fácies Am/Ae) que compõem o lopo da Assoc. Fácies 28. Depósitos de Enchente em Lençol. Parte central da região da Casa de Pedra.

N nr^:-^ À - /D- Fácies Be/Bm (

Assoc. h'ácies 28
(Fácies Be/Bm)

Figura III.55B: Detalhe das fácies esûatificadas (Fácies Ae) pareadas com as fácies de brechas (Fácies Be) que compõem o topo da Assoc. Fácies 28
dos Depósitos de Enchente em Lençol. Parte cenrral da região da Casa de Pedra.
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Figura III.56Â: Partc basal da scção clc clctalhc, ilustracla
na fìg.-56D, constituída por lrrechas de seixos,
cstratifìcadas (Fácìcs Bc) c arcnitos móclios a grossos
estrati lìcados ( Fhcies Ae)
Figuras III.56B e 56C: Dctalhc c1a fircics Be (tig. 568)
c da läcics Ae (fig. 56C) El

Figura llI.SóD: Scção dc dctalhc lcvanl"ada na partc supcrior da Associação dc Fácics 2, quc constitui
dcptisitos gcraclos por cnchcnl.cs cm lcnçol. Partc SE da rcgião da Casa dc Pctlra
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Figura III.56E: Diagrama e vetol nrédio de
palcocorrcntcs cm clcpósitos arcníticos c brcchas

dc canais clistlibutários da Associação dc Fácics 2

do Cìrupo llonr.lardim
na região da Casa de Pedl'a

il fncies Be- camacl¿rs clc brcchas dc scixos, cslratilìcatlas
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consûltivos dos leques aluviais, como fluxos de gravidade de sedimsntos (e.g. deslizamentos,
avalanches e fluxos de detritos) ou fluxos de gravidade de fluidos (enchentes em lençol e enchentes em
canais lncididos nos leques). Segundo estes autores, as camadas pareadas de brechas e are¡ríticas
representariam deposições ern fases de destruição de anú-dunas de ondas estacionárias durante
enchentes em lençol com alta descarga, em regrme de fluro superior.

Quânto as fücies predominantes nas porções norte e noroeste da Íne4 constfuída
predominantemente por câmadas espessas de fácies Bm e Be, poderiam representar os locais de maior
proxmidade dos depósitos de enchentes em lençol com as falhas de borda que estariam ativas durante a
geração destes depósitos.

As demais fácies subordi¡adas areníticas que encontram-se associadas àquelas geradas por
enchentes em lençol, constituídas pelas fácies At e Aa, correspondem a processos hativos em regime de
fluxo i¡ferior e, desta fomr4 foram interpretadas como tendo sido geradas por canais distributários
incididos sobre os lobos de enchente ern lençol. Estâ inte¡pretação é reforçada pela forma de ocorrência
destas fácies, que não chegam a apresentar grandes espessuras ou contrmudades late¡al. para as
sucessões métricas a decimétricas compostas pelas fácies de a¡enitos filos (Fácies .4.m e A-l) interpreta-
se processos de fluxo de gravidade e trativos em leito plano, respectivamente, sugerindo eveûtos de
menor energia ou porções distais das enchentes em lençol.

Segùndo Blair (1987, r999), Blair & Mcpherson (r994) e poulimenos & Karkanas (ì998), canais
dlstribut¿írios comuûìente associam-se aos depósitos d.e enchentes em lençol, sendo gerados durante
períodos não-catastróficos de sedìmentação, em regime de fluxo inferior. seguntlo os autores aclmq
estas fácies trativas representaliarn os períodos de ¡etrabalhamento dos depósitos de enchente em lençol
por caaais fluvrais transversais à bacia

Por fi¡r! os depósitos de enchentes ern lørçol, que pred.ominam na Associação de Fácies 2, são
sobrepostos pelos depósitos superiores de rios entrelaçados, conforme destacado na Associação de
Fácies l Estes dtpósitos a¡edticos flur¡iais de topo ocorrem de forma restrita a aìgumas areas e,
paralelamente aos depósitos de enchentes em lençol, transicionam verticalmente para os depósitos
arøritícos e pelíticos da associação de fícies 3, descritos mais adiante.

Análise de Proveniência

Foi ¡ealizada aniíLlise de provemência em 7 afloramentos d.e brechas, sendo I representante da
Associação de Fácies 2A (Figs. III.53A e 57A), três da Associação de Fácies 28 (Figs. IIL57B, 57c e
57D) e três do topo da Associação de F:ícies 2B (Figs. rrr.s71, 57F,57G). Estes depósitos foram
agrupados e analisados considerando-se sua proxìmidade em relação às bordas da bacia e seu
posicionamento na coluna estratigráfica.

Na parte norte da á¡ea fo¡am comparados dois aflorarneritos respectivamente referentes aos
depósitos da Associação de Fácies 2A e 28 þontos 626-3zs). Nesta parte da área nota-se o predomínio
de fonte do embasamento granítico (73-1oo/ù, sendo 30-0% de granito leucocrático, 22-51o/o de biofrta
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galrito e 20'9o/o ðe grariito porfirítico, além de l1o-1oYo de feldspato róseo, constituinte do granito
porfirítico- oco¡¡em também ate 17'7%o de quartzo leitoso, 5olo de rocha vulcârúc a ircida, So/ode a¡enito
médio, 4o/o de milonito, 3% de sienito, 2yo de meøcarboÏato e ryo de quartzito (Figs. IIr.52c e 57A e

578).

Nos depósitos da Associação Fácìes 28 que enconüaür-se na parte cenhal da região da Casa de
Pedr4 nota-se o aumento da fonte de quartzito (56-22yù que é encontada à leste das ocorr&rcias
estudadas do Grupo Bom Jarclir¡l em contato por falha (Figs. rII.57B e 57c)_ A porcentagern da fonte
granítica varia de 7144o/o' ocor¡endo grarLito porfirítico (52o/o-0vo), grarrito leucocrát co (200/o-60/o) e
feldspatos róseos (13-11%), oco¡¡ern tarnbern 13-3vo de quartzo de veio e 47o de clastos de
conglomerado.

os depósitos de topo da Associação de Fácies 2I} da parte central da áre4 representados nas figs.
Ilr'578, 57F e 57G, mosham r¡m aumento da fonte de quârtzo de veio (5o0/o-6þ, de metaca¡bonatos
(até 4lo/o) e, principalmsnle de feldspatos rîseos (44o/o-3þ, cuja fonte são os granitos porfiríticos. Há
ainda uma boa contribuição do graruto leucocrático (3oo/o-13%)), quartzito (Z7o/o-go/o) e clorita xisto
(12o/o'o%ù. Mais ra¡os tem-se biotita granito (3o/o-0o/o), armitos (3%o-0%) e vuloânicas ácidas (1o/o-0o/o).

De uma maneira geral, as análises de proveniência realizada na Associação de Fácies 2 mosû.aram
a proxìmidade das áreas-fonte com relação aos depósitos conglomeráticos, revelada pela presença de
clastos carbonáticos (vide mapa geológico, em a.nexo).

Desta form4 estas análises evidenciam a ausência de grandes rejeitos laterais na falhas de borda e
atestam contextos distensionais geradores do início do Crrupo Bom Jardim na região da Casa de pedra.

Análise de Paleocorrentes

Considerando a escassez de estruturas primrárias indicativas de paleocorrentes nos depósitos da
Associação de Fácies 2, a aniílise de paleocorrentes pôde ser rcalizada somente em camadas de brecha
com estrati{icação cruzada acanalada (Fácies Ba) que intercala-se com séries de arenitos seixosos com
esnaûficação c¡uzada tabular (Iácies At). o resultado obtido foi de paleofluxo para NE (com azimute
para 40") (Fig. III.s68).
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(äi) Associaçâ<r de Fácies 3: Ðepósitos Areníticr¡s d.e Frcnte Delfaica

De acordo com os levantamentos realizados, a associação de fácies 3 é transicional sobre os

depósitos flunais superiores da associação de fácies 1, bem como sobre os depósitos de enche¡rtes em

lençol da associação de fácies 2, anteriormente descritos. Esta sucessão apresenta ¡ma espessùa

estimada de até 400 n¡ sendo dificil r¡ma obtenção mais precisa da espessru a ern fi:nção do grande

número de falhas na região da Casa de Pedra, além da oco¡¡ência de espessos corpos subvulcânicos

intrusivos nes¿a sucessão.

Esta unidade i¡icia-se com camadas decimétricas a centiméticas, tabulares, de a¡emtos médios a
grossos, comÌrmente seixosos, maciços (Fácies Am) e estratificados (Fácies Ae) (Figs. IrL5gA, 5gB e
58C), por vezes aprese,ntando base erosiva e com inÍaclastos de argilitos na base das camadas. Estas

fácies intercalam-se com camadas tabulares, de espessuras decimétricas e centirnéricas, de arenitos

finos maciços (Fácies Am), laminados (Fácies Al), e com laminação cruzada e laminação cruzada

cavaigante (climbing ripples) ffírcies Ac), com o topo das camadas apresentando marcas onduladas

(Fácies Ao) (Figs. III-58A e 58D). Subordinadamente, intercalam-se tambem camadas centimétricas de

pelitos lamin¿de5 (Fácies Pl).

Em direção ao topo, ¿ts camadas de arenito fino com climbing lippl¿J apresentam-s€ com maior
frequência e espessrra (centìm{¡'je¿5 a decimétricas) (Fig. JI1.59), sugerindo um ciclo retrog.adacional

que, possivelnente, estaria relaciorrado ao aumento do espaço de acomodação da bacia.

Na parte intermediríria desta unidade, observou-se um padrão progradacionat dos depósitos

lacustes costei¡os (Fig. In. 8), com o retomo da ocorrência de camadas tabulares (inicialmente de

espessrn¿¡s decimétricas e que pâss¿rm a métricas) de conglomerados de seixos (Fácies Cm) interca.lados

com a¡enitos grossos maciços (Fácies Am), sobre os depósitos areníticos de granulação mais fina acima

descrìtos. Possivelmente estas camadas representem rmra diminuição do espaço de acomodação durante

esta fase de sedimentação.

Por firr¡ o topo desta unidade é representado por camadas decrmétricas a centimétricas de arenitos

fi¡os a médios maciços (Fácies Am), estratificados (Fácres Ae) e arenitos finos lamrnados (Fácies Al e

Ac) com marcas oncluladas no topo (Fácies Ao), recobertos por lentes de argilito (Fácies Pm). É comum

neste nível estrahgfáfico a ocorrência de gretas de contração de espessuras centimétricas, sugerindo um

ambiente de águas rasas apesa.r' do padrão graaodecrescente apresentado.

o conjunto de fácies sedimentares rndica deposição em um corpo de aguas rasas e calmas, com

htenso apo¡te de matenal arenoso tra.nsportado por correntes de fi¡ndo, possivelmente turbiditos,

cffacterizadas como eventos episódicos de hânsporte por tração (Fácies Àe e .4.1) ou fluxo de gravidade

de sedimentos (Fácies Am) e deposição simultânea por tração e decmtação (Iácies ,{c), possiveùnente

decorrente da desaceleração do fluxo. Asslm, interpreta-se urn sistema deposicional deltaicoJacustre

para a Associação de Fácies 3.
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(id.dssociação de Fácies 4:1)epósitos Felíticos e Areníficos tle Fnj-Delta

os depósitos predom'iaantes no topo do Grupo Bom Ja¡drm, na região da casa de pedr4
constituem-se de camadas de pelitos e a¡enitos muito finos. Esta sucessão de granulação mars fi14
apresenta cerca de 300m de espessura er possivelmente, representa a máxima imm4ação do Crrupo Bom
Jardim nesta região, uma vez que não foi observada continuidade vertical em função ¡t¡s falhas
existerites na á:ea sm questão.

As associações de fácies observadas (Figs. Itr.604 e 608) constituem-se predominærtemente de
camadas tabulares (de espessuras deciméhrcas a métricas) heterolíûcas (Fácies H- Fig. IrI_60c),
compostas de delgadas intercalações de lentes de arenitos finos com laminação cmzada e lentes <ie

pelitos. É comum estas camadas apressrìtarem-se convolucionadas (Fácies Hc _ Fig. Itr,60D).
Nas camadas heterolíticâs intercalam-se camadas, centimétricas a decimétricas, de arenitos finos

laminados (Fácies Al), comùmente possuindo intaclastos de argilitos em suas porções basaìs (Fìg.
III 60C) e arenitos mìrito finos com larninação cruzada e com climbing nplles (Fírctes Ac). Camadas
tabulares de argfütos e de pelitos lamilados @ácies PI), de espessuras centimétncas a decimétricas (Fig.
lll.60A), oconem com freqüência nestes depósitos.

Desta form4 interpreta-se um ambiente de pró-delø para estes depósitos, considerando a grand.e

quantidade de camadas geradas por decantagão (Fácies Fr) e por processos altsrnados de traçào e

decantação (Fácies H e Ac), aliada à ocorrência de fácies convolutas (fácies Hc), possivelmente geradas
por s/zmps em superficìes deposicionais incünadas ou frrudificação por soterramento rápido.

Nesta sucessão predominantemente perítica foi possível a obtenção de 5 medidas de
paleocorrentes em superficies de arenitos muito finos com laminação cruzada- A aniílise ¡ealizada
mostra um vetor médio das paleocorrentes pæa NNE (Fig III.60E), possivelmente correspondendo ao
eixo da baci4 uma vez que depósitos de granulações finas apresentam direções de tra¡sporte
predominantemente longitudinais em bacias limitadas por {alhas.
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ITt.4.2. ANÁr,¡sn nn Snoliñ¡vcus IlnposTc¡r¡w¡¡s nn flprrpr¡ Rnr,¡ -I¡pn¡r¡

As seqüências deposicionars do Grupo Bom Jardim na região da Casa de Pedra foram levantadas

com base no padrão <ie empilhamento das sucessões e, pri¡cipalmente, no recon¡ecimento dås

superficies de inundação, uma vez que predominarn associações de fácies geradas em ambientes

subaereos.

Para os depósitos subaereos considerou-se as propostas de Blai¡ & Bilodeau (1988), sobre a

resposta sedimentar a eventos de geração do espaço de acomodação øn ambientes tectonicamente

ativos, bem como os trabaìhos de Wright & Ma¡riotr (1993) e Shanley & McCabe (1994), que

adaptararn os conceitos da Estratigrafia de Seqüências para sistemas fluviais.

Desta fo¡m4 foi possível diagnosticar uma seqùência deposicional para a sucessão sedimentar

subae¡ea na área em questão, além de duas outras seqùências deposicionais de sistemas subaquiíticos,

ilusnadas na Fig. III.61. Estas seqüências deposicionais fo¡am denominadas Seqüência Bom Jardim l, 2
e3 (SBJ-1, SBJ-2 e SBJ-3).

Seqüência Bom JardÍm I (SBJ-I\

A primeira seqúência deposicional das sucessões wlcano-sedimenta¡es que compõem o Grupo

Bom Jardim foi d:ia€uosticada somente na região da Casa de Ped¡a. Esta seqùênci4 denominada

Seqüência Bom Jardim 1 (SBJ-I) é compostâ pelos depósitos de enchentes em lençol descriros na

Associação de Fácies 2, que recobrem os depósitos de nos entrelaçados basais da Associação de Facies

l. Esta pnmeira seqüência pode ser subdrvidida em 4 ciclos progradacionars, compostos pela anrlsão

de depósitos fluviais mars finos durante er'entos de ativação tectônica e posterior progradação de leques

aluviais durante períodos de calmana tectônica (Fig. III.61)_

O padrão de empilhamento do conjunto destes ciclos progradacionais sùgere um progressivo

aùrnento do espaço de acomodação, marcado pela dimiauição da espessura e gralulomefia dos

depósitos de leques aluviais de cada ciclo. Por outro iado, de acordo com as considerações de Shanley &
Mccabe (1994), a ausência de corelações regionars para esta seqúência (sBJ-l), e seu ca¡áter

estritamente aluvial, dificultam a caracterização de tratos de sistemas deposicionars. Como os limites

entre os ciclos refletem eventos de aumento brusco das taxas de geração de espaço de acomodação em

função de eventos de ativação tectônica, e não çisódios de queda do nivel de base relativo, não foi
utilizada a nomenclatura de seqùências deposicionais de hierarquia menor.

Ciclos Progradãcionais da SBJ-l

O primeiro ciclo progradacional da SBJ-I (CP-l) inicia-se com os depósitos basals de rios

entrelaçados (descritos na Associação de Fácies 1) que passam para os depósitos de enchentes em lençol

da Associação de Fácies 2. Desta forma obse¡va-se um padrão progradacional nesta primeira sucessão

da sBJ-l, analogo a um 1oato de hryhstand, com progressiva diminuição da tÐ(a de geração de espago
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de acomodação ern relação ao suprimento sedimenta¡..

O segundo ciclo progradacional (CP-2) inicia-se pelo contato brusco de camadas de a¡enitos
¡nicáceos sobre os depósitos de enchentes øn lençol do CP-l ma¡cando, desta form4 uma superficie de
aumento brusco do espaço de acomodação (s-1 - vide Fig. trL61). Estes arenitos micáceos,
interpretados como depósitos flúviolacustres na associação de Fácies Z, também transicionam em
diregão ao topo para depósitos de gnchente ern lençol. Desta form4 pode-se considerar que os depósitos
flúvio-lacushes sejam equìvalentes a um trato transgressivo e os depósitos de enchentes em lençoì a um
tlafo de highstqnd.

os dois ultimos ciclos progradacionais que compõem a SBJ-I (cp-3 e cp-4) também iniciam-se
a partir de superficies de aumento da geração de espaço de acomodação (S-2 e s-3), com pacotes de
arenitos micáceos maciços (Fácies Am) e laminados (Fácies AI), que foram interpretados como
depósitos lacustes costei¡os que ocorÌem subordinados na Associação de Fácies 2. Estes depósitog
análogos a tratos ta^gressivos, são sobrepostos pelos depósitos de enchentes ern lençol.

A origem destes quatro ciclos progradacionais foi interpretada com base nâs propostas de Leeder
& Gawthorpe (1987) e de Blair & Bilodeau (r9gg), bem como uos trabalhos de (paola l9sg, wrighr &
Ma¡riott 1993, Shaaiey & McCabe 1994),

Leeder & Gawthorpe (1987) analisaram o padrão deposicional d.e uma bacia em contexlos
distensionais e considera¡ram qug em bacias do tipo hemi-graben, urna dada taxa de ativirtâde tectôruca
provocarì4 nurn primeiro instante, a avr são dos canais de ¡ios axiais em direção à falha de borda da
bacia e, com a diminuição das taxas de movimentação da ràrh4 os depósitos fluviais senam
prog.ressivamente sobrepostos pelos depósitos de leques aluviais.

De acordo com Blair & Bilodeau (1988), episódios de atividade tectônica em bacias limitadas por
falhas result¿m el¡ eventos bruscos de inundação, com diminutção da capacidade de transporte dos
sistemas deposicionais e conseqüente confinamento das flícies de granulometria mais grossas junto :às

falhas de borda ativas. Os autores esclarecern arnda que padrões progradacionais na sucessão

sedimentar, tradicionalmente iûterFetados como evidência de ativação tectônica na realidade
correspondem a períodos com dimrnuição da atrvidade tectônica. Desta form4 a progradação dos
depósitos de enchentes em lençol n¿ realidade representa dirnimução das taxas de movrmentação das

{alhas principais da bacia.

Adaptações dos conceitos da Esnatigralia de seqúências para sistemas fluviais (wright &
Mariott 1993, shanley & Mccabe 1994) e modelos matemáticos que sim,lam üstribuições
grannlométrìcas em sistemas aluvi ars (Paola et al. 1992) chegaram a conclusöes sernelharites, mostrando
que aumento nas tâxas de subsidência resultam ern diminuigão da granulação de sistemas aluviais sm
uma dada porção da bacia.

Assim, os ciclos de hiøarquìa menor reconhecidos na SBJ-I teriam origern tectô ca e seriam
decorrentes de curvas de espaço de acomodação ma¡cadas por eventos de geração repentina e gradual
atenuação, implicaldo na não formação d.e superficies erosivas característicos de c¡rvas senoides.
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Seqüência Bom Jardìm 2 (SBJ-2)

A segunda seqùência deposicional diagnosticada na região da Casa de Pedra (SBJ-2) apreserntâ

um trâto de /o)rs/dnd bem defi¡ido e, os tratos hansgressivo e de highstand.

Os dspósitos superiores da Associação de Fácies 28 e as sucessões iniciars da Associação de

Fácies 3 apresentam um padrão retrogradacional de sertimentação (vide Fig.III.61), com a passagem das

camadas pareadas de brechas e de arenitos dos depósitos de enchentes em lençol para os a¡enitos de rios

enhelaçados quei por sua vez, tralsicionam para os depósitos areníticos lacustres costei¡os de frente

deltaica-

Mesmo ocorrendo de forma localizad4 a passagern dos depósitos de enchentes em lençol para os

depósitos fluviais (que ocoÍe em poucas dezenas de metros verticalmente) representa run ciclo

retrogradacional anterior à superficie transgressiva e, poÍanto, corresponderia ao início do trato de

lowstand ([L-2).

Desta form4 interpreta-se um limite de seqüência na porção de topo da associação de fácies 2,

com a mudança dos padrões progradacionais que o ciclo cP-4 vinla apresentando para padrões

refogradacionais aqui descritos. A superficìe limitante basal da SBJ-2 não foi diagnosticada no canpo
mas inferida e denominada como L.S.1 (vrde Fig. III.6I).

O início do aparecimento dos depósitos de ftente deløica (Fig. III.58) sobre os arenitos fìuviais

marca a superficie transgressiva (ST-2) e, portanto, o início do trâto transgressivo (TT-2).

o trato transgressivo da SRJ-2 finaliza eom uma pequena progradação que foi obsewada na

porção intermeüária da associação de fácies 3, com o reaparecimento de camadas decimétricas a

métricas de brechas de seixos a calhaus que se sobrepõern aos depósitos interpretados como lobos

drstais deltaicos (Fig. ill.59). Desta forrna, considera-se que estes depósitos de gramrlometria mars

grossa representem o trato de highstand da SBJ-2 (TH-2).

Seqüêncía Bom Jørdim 3 (SBJ-3\

Logo após a pequena progradação obse¡vada na porção intermediiá¡ia da associação de fácies 3,

tem-se a retomada da sedimentação de padrões retrogradacionais, com a deposição de sucessões rítrnicas

atení¡cas e pelíticas dos depósitos de frente deltaica que se sobrepõm aos depósitos conglomeráticos

basais de leques deltarcos desta seqùência e passaÍL em direção ao topo, para os depósitos com

predomínio de fácies de decantação, englobadas na associação de fácies 4 (Fig, m.60).

Desta form4 foi inferido um segtmdo limite de seqüência (L.S.2) posicionado no nível

estratigrií{ico em que ocone as sucessões conglomeráticas de frente deltaic4 que apresenta padrões

retrogradacionais, ma¡cando o inicio do trato de lowstdnd da SBJ-3 (TL-3).

Conforme descrilo na associação de fácies 3, as sucessões a¡eníticas intermediárias dos depósitos

de frente deltaica apresentam gretas de contração. Porern, ern direção ao topo, estâs sucessões já não

apressntam estruturas de ressecamento e, desta form4 pode-se hferir uma superficie transgressiva (ST-
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3), marcando o início do traro trarìsgtessivo da SBJ-3 (videFig.Itr.61) (T-I-3).

O tato de highstand da SBJ-3, bem como outras seqüências deposicionais que possivelmente

teriam sido geradas na região da Casa de Pedr4 não puderam ser diagnosúcados ern fimção da falta de

conti¡uidade vertical das sucessões sedimentares que aflorarn na região.

Considerações Finais

Foram ¡econlecidas três seqüências deposicionais para o Grupo Bom Jardim na região da Casa de

Pedra, denominadas como Seqüências Bom Ja¡dim 1, 2 e 3 (SBJ-1, SBJ-2 e SBJ-3).

A primeira seqüência (SBJ-l) conesponde aos dçósitos fìuviais da associação de Fácies 1, que

encontram-se sobrepostos pelos depósitos de leques aluvìais da Associação de Fácies 2. Esta primeira

seqüência pôde ser subdividida em 4 ciclos prograclacionais de hierarquia menor- A segunda seqüência

(SBJ-2) corresponde ao topo dos depósitos de enchentes em lençol, que passam para depósitos fluviais,
bem como às sucessões basais dos depósitos de fiente deltaica da associação de Fácies 3. A tercetra

seqüência diagnosticada (SBJ-3) conesponde ao topo dos depósitos de frente deltaica da Associação de

Fácies 3 e aos depósitos de pró-delø da Associação de Fácies 4.

As ca¡acterísticas e os padrões de empilhamento do Grupo Bom Ja¡dim na região da cas¿ de

Pedra pemitem interpretar um progessivo aumento dqq taxas de gøação de espaço de acomodação,

Desta forma, considerando ss propostas de P¡osser (1993), as três seqùências deposicionais do Grupo

Bom Jardim na região da casa de Pedra (SBJ-l, SBJ-2 e SBJ-3) conespondem ao início da fase de

clímax do rfl, coincidindo com as fases de grandes taxas de movimentação das falhas de borda da

bacia.

Os depósitos de leques aluviais observados na SBJ-I caracterizam uma sedimentaçào em

contextos distensivos, permitindo descartar a hipótese de geração do Grupo Bom Jardim em ambientes

de fòreland. A análise de proveniência dos depósitos de leques aluviais revela a correlação direta entre

os litotipos dos clastos e as á¡eas-fonte imediatamente adjacentes, caracterizando rejeitos
predominantemente normais nas falhas de bord4 contrários à hipótese de urna bacia do npo strike-stip.

A análise de paleocorrentes sugere o predomínio de ta-nsporte axial e, desta form4 indica um eixo

aproximadamente N-S para a bacia.

Por firr! os elementos descritrvos apresentados e, principalmente, a cæactenzação das seqùências

deposicionars e superficies com signi{icado cronológico, são diretamente correlacionáveis às sucessões

do Grupo Bom Jardrm aflorantes na área-tipo, detalhadas no item IV.2.
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IlI.5 - O Gnupo Bolu .Iepoltr xe RrcrÃo on L¿yRÂs Ðq Sul,

O Grupo Bom Jardim na região de Lawas do Sul a{lora em rmra iîrea de aproximadamente 230

kn' (Fig III.62A), Nesta região a rmidade é constituída predominantemente por rochas n¡lcârúcas

basicas a andesiticas e por rochas piroclasticas que variam de tufos a brechas piroclasticas, sendo

engiobadas na Formação Hìlá¡io (Ribeiro & Fantinel 1978). Pequenos corpos intrusivos de composição

básica também foram observados n€sta região.

A Formação Hil:ário, na região de Lawas do Sul, apresenta-se intensamente falhada e a ausência

de sucessões sedimentares impede a determinação de uma espessrua segura para esta rmidade. Estima-

se, €ntretanto, que sua espessura seja de aproximadamente 2.000m.

O contato com os grupos Mancá e Sant¿ Brí'rbara dá-se por discordância angular e,

predominantemente, por falhas. Ressalta-se que não foram encontradas as demais r¡nidades do Grupo

Bom Jardim e a Formação Acampamento Velho na localidade em questão encontra-se somente na parte

sul da Serra de Santa Brirbar4 limitada por falhas.

fff-5-1 T¡¡¡n¡ ¡ ¡¡r¡c Àr¡rn.'^'."

As roch¿s vulcânicas e pirockisticas da Forrnação Hìlário na região de Lalras do Sul foram

estudadas por Nardi & Lima (1985), Lima & Na¡di (1985) e Lima (1995), que realizaram análises

petrogliifrcas e química mineral, caracterizando as rochas vulcâ¡icas como fiaquibasaltos e

traquiandesitos e as rochas piroclasticas como depósitos de queda. Estes autotes atestaraÍt um ca¡áter

shoshonítico pata estas sucessões vulcânicas, e agruparam-nas na "Associação Shoshonítica de Lav¡as

do Sttl -ASLS-" jìmtâmente com as rochas efaníticas que compõem o denominado Complexo Gra¡ritrco

Lawas do Sul, composto por monzogranitos e anfibólio granodioritos, de afrnidade shoshonític4

envoltos por pertita $anito, de afinidade alcali¡a.

Assim como Fragoso-Cesar (1991) e 'üy'ildner ¿¡ al. (1994), que consideraram as sùcessões

'çr¡lcânicas das fonnações Hilário e Acarrìpamsnto Velho como cogenéticas aos Granitos Lawas do Sul e

Caçapava do Sul, Lima ¿¡ al (1995) e Soliani Jr. et aI. (2000) considsrararn as rochas da "ASLS" como

cogøréticas as rochas hipoabissars e intrusivas do Complexo Granítico de Laltas do Sul e Monzogranito

Santo Afonso. Nardi & Lima (2000) ciassificaram as rochas vulcânicas desta legião como traquibasaltos

e traquiandesitos.

Depósitos de tufo a pó, tufo líticos e de cristal, lapillþIùfos líticos e brechas rdcânicas foram

desc¡itos por Lima (1995) nesta região, interpretados como depósitos de qued4 em proposta similar à

de Robertson (i961) para os hrfos desta regrâo- Lima (1995) descreve ainda estatificações plano-

paralelas e cruzadas de baixo ângulo, ern pacotes com granodecrescência para o topo, e textur¿ìs
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polfi¡Íticas com fenocristais de feldspato e quartzo em uma matriz hrfácea- As evldências de colocação a

quente são dadas através da descrição de um ignimbrito obtido em furo de sondagem, que apresentou

textua eutaxítica (com achatamento de vitroclastos e púmices) sendo, desta forma, considerado

ambientes subaéreos para a geração da Formação Hilário na região de Lalras cio Sul_

Diversos autores (e.g.. Na¡di & Lima 2000) consideram este magmatismo como tardi a pós-

orogênico, correspondendo ao período de estabilizagão rie r¡nidades afetadas pelo Ciclo Brasiliano.

ITt 5.2. Lrrorsrnlrlcn¡n¡a nr tr'opMÂ.Àô FÍû ÁÞ¡rì

As pesquisas na região de Lavras do Sul envolveram a descnção de 150 afiorarnentos (Fig.

iIi,62B), considerando as sucessões do Grupo Bom Jardim na região, além de ùma pequena parte dos

granitos associados, do embasamento e de litotipos dos grupos Maricá e santa B¿í,¡ba¡a, As pesquisas

também contaram com o levantamento de diversos perlis geológicos que, juntamente com as

interpretações de fotografias aé¡eas na escala de 1:60.000, possibiìitaam a realìzação de urn mapa para

a Formação Hilário na região (Figs. III.62A). Dois perfis geológrcos (Figs. m.63A e 638), com direção
geral E-W, mostram a disposição dos litotipos enconhados na região de Lawas do Sul.

A Fonnação I{ilário apresenta o'n contato por falh4 a oeste, com o Grupo Mancá e o Granito
Lawas do sul (que intrude o Grupo Maricá na região), a norte com o Grupo santa Bárbar¿ a leste com
o Grupo Guaritas e, a sul, com as rochas metamórlìcas da Formação lbaré.

O reconhecimento do empilharnento esfratigr:i,fico da Formação Hilá¡io na região de Lawas do

SUJ é prejudicado principalmente ern fimção da escassez de litotipos acamadados tendo-se, desta form4
levantado uma coluna litoestratigriifica da unidade somente na porção central da região, onde ocorrem
carnadas tabula¡es de tufos grossos intercalados aos demais litotipos (Fig. m.63C)

Desta form4 a Formação Hil¿iLrio na região de Lawas do Sul é constituída pelas seguintes

unidades, a partir da base:

(i) rochas ltlcânicas básicas a andesíticas;

(ii) rochas piroclástrcas de caráter intermediråLrio a ácido, com tufos, /apil/t-tufos e brechas pirociiísticas;

e (iii) rochas ltJcânicas biísicas a andesíticas e, subordi¡adamente, úolíticas.

Esta sucessão litoestratigriifica para a Formação Hil:írio na região de Lawas do Sul assernelha-se à

proposta de Lima (1995).

De acordo com nossos trabalhos, a espessrra estimada para a Formação Hiliíno nesta região é de

2.000m, tendo sido estimada por Nardi & Lima (2000) em até 4.000m.
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(i) Rochas Vulcûnicas

Os litotipos lrrlcânicos encontrados na reg¡ão de Lalras do Sul foram classificados

petograficamente como basaltos e andesitos. Forarn observados também pequenos corpos

subvulcânicos, de caráter básico, que innudem estas rochas.

Estes litotipos ltlcâmcos apresentâm-se associados tanto na suc€ssão sotoposta quanto na

sobrsposta aos litotipos piroclasticos. Entretânto, Lima (1995) constatou que os termos bas¿á.lticos

predominam na pafe basal da coluna esnatigr:iûc4 enquânto qùe os ternos andesíticos oco¡renr

PrinciPal msnls ¡ç 1.t..
Os litotipos básicos comumente apresentam coloração vsrde esoura a avermelhadâ, com tgxtura

fanerítica muito fina e fenoc¡istais miíficos e de feldspatos. Em a¡rálise petrogrrific4 este htotipo

apresenta-se com fsnocristais prismáticos de plagiocl:isio (-50o/o) e de clinopiroxênio (.-302o), que por

vezes apresentam-se alterados e substituídos por clorit4 além de minerais opacos (-20%). A mabiz
destes litohpos enconha-se muito alterada, apresent¿ndo-se oxidada cloritizada e devitrificada.

As rochas andesíticas ap¡eseútâm-se com coloração rosada a arroxeada e textura fa¡erítica fi¡a e

fenocristais de plagioclasio (40-'70o/o) e de máficos (20-3Oyù, ern matriz com textuta traquitóide (Fìgs.

Itr-64A e 648). Os megacristais de plagioclásio são compostos por labradorita e andesina e, os cristais

de máficos, por clinopiroxênio. Também é muito comum nesta¡; rochas a presença de minerais opacos e

plagioclasio com zonamerito (Fig. III.64C). C¡istais de plagioclasio ern bom estado de conservaçào

folam selecionados para a realizagão de datações radiométricas pelo método Ar-Ar (Fig. IIÌ.64D)

Frequenternente a matriz apresent¿-se alterad4 sendo substituída por clorita e carbonato, que

também substituern os megacristais, É como* também texturas de devitrificação na mariz que

apresenta mic¡oesferulitos fibroradiados e amígdalas preenchidas por quartzo, clorita e carbonato (Fig.

rrr. 64E).

(ü\ Roc h as Pir o cListicas

Foram observados os seguintes tipos de rochas piroclásticas na região: brecha pÍocliistica, tufos

grossos a cristal e líticos e /aprl/r tufos rico ern cristais.

Em afloramento, os tufos apresentam-se maciços e lanrinados, com coloração esverdeada a ocre.

Em lâmina delgada observa-se predomínio de cristais de plagioclasio, clinopiroxêruo e quartzo,

fragmentos líticos de rochas nrlcânicas básicas, bem como a presença de shards, em menor quanûdade

(Fig. iII.65A). Estes depósitos foram classificados como tufos grossos a cristal e lítrcos (Figs. III.65A e

III.658), com evidências de colocação a quente pela presença de feições de devitrificação na matriz
(Fig. III.65C), comumente de textura micropoiquilírica (Fig. III.65D).

Frequsntemente os tufos encontrarrì-se intercaiados aos de¡rames r,ulcánicos. Na localidade da

fazenda Vista Alegre os depósitos de tufos encontram-se sobrepostos pelos depósitos de brechas
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piroclií6tic¿s.

Os depósitos de brechas piroclísticas apresentam os clastos subangulosos a subarredondados que

variam de seixos a calhaus (Figs. III.65E e 65F). Nas partes basais destes depósitos a rocha é sustenrada

pelos clastos e o arcabouço constitui-se de rochas nrìcàúcas de composição ácida e interrnediá¡ia.
Localmente observou-se arcabouço com clastos bem arredondados.

A matriz da brecha piroclastic4 de coloração rósea a esyerdead4 apresenta-se nas frações tufo e
lapilli, sendo rica em cristais (Fig. 1II.65G) Evidências de colocação a quente podem ser inferidas pela

ocorrência de feições de devitrificação observadas na matriz da brecha piroclastic4 com a presença de

microesferulitos fibroradiados (Fig. lIL65H).

Em direÉo ao topo, os depósitos de brechas piroclfuticas apresentam diminuição na granulação

do arcabouço, predorninando seixos, e passåm para depósitos ðe tapilli tufos com megacristais de

plagioclásio e clinopìroxênio. Este padrão gralodecrescente ern direção ao topo possivelmente

representa uma diminuição dos evsntos explosivos.

As ca¡acte¡isticas textuais observadas, tanto nos depósitos de b¡echas piroclásticas quanto nos

depósitos de tufos e de lapilli tr-rfos, possibilitam considera¡ os depósitos pirocliásticos da região de

Lavras do Sul como depósitos primários, com evidências de colocação â quente em firnção das feigões

do devitrìficação obsewadas.

Vale ¡essalt¿¡ que Lima & Nardi (19s5) e Lima (1995) já sonside¡avam um ambiente subaéreo

pa¡a a geração destes litotipos, classificados como depósitos de qued a e lahars.

139



Figuras Itt.64A e lll.648: Fetrocristais de plagioclásio (Pl) e cle clinopiloxênio (Cpx) enr uratriz
conr texhrra traquitóide. Polarizadores cmzaclos (lìg. 644) e ¡ralalelos (fig. 64t])

Figura IIl.ó4C: Fenocristais de plagroclirsio com zorlament"o.
Pol arizactorcs c ruzadrls.

Figur:rs lll.64D e Ill.ó48: Amígdalas preenchitlas por carbonato, quartzo e nraterial cloritizarlo (lìg. ó4D)
Qualiclaclc tlos cristais clc plagioclásio utilizatlos nas análiscs gcocronológicas

pc'lo ntótotlo Ar-Ar ( fìg. 648). Polalizadorc's cluzatlos.

140



c tlrfo lítico, com clastos dc rocha básica (L) c cristais dc
Figuras IlI.65A e ó58: Tulo a cristal ( fìg, 654) com prcsença subordinacla,shunls cr"rrvos (scta)

Figuras lll.65c e 65D: Tulbs ¿r cristal com l'ciçõos dc clcvitrificação (sctas. figs. ó5C c 65D)
c nlatriz rnicropoiquitítica (hg. 65D). Polarizadorcs cruzados

lcldspato (ld) (fig. 65tì). Polarizadorcs

--Ã,-^re_.

Figuras lll.65E e 65F: lJlcchas piroclásticas coru clastos subangulosos c subarrcdondados

'b*ffir$iÄ3,g,iij:rli,i
Figuras Ill.65C e 65H: Matriz na fiação lupillirla lrrccha piroclástica (fìgs. 65Cì c 65ll). conr

microcsf'crulitos fìbroradiatlos (scta, lìg. 65ll). Polarizadorcs paralclos (G) c cruzarlos (ll)
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III.6 - Denos Grocno¡rolóc¡cos oo Gnupo Bou Janorm n oe
ForuuecÃo Acaupau¡¡¡ro Vnr,xo

As análises geocronológrcas realizadas flos termos u¡lcânicos e pirocliísticos do Grupo Bom
Jardrm e Formação Acampamento Velho constituftam importantes ferramentas de co¡¡elação enûe essa:;

sucessões ahralmente segrnentadas em sub-bacias.

Estas análises envolveram os métodos U,Pb em zircões, AriAr ern plagioclasio e Sm/Nd em rocha
total, nas rochas n¡lcânicas e piroclásticas do Grupo Bom Jardim e nas lulcânicas ácidas da Fomução
Acampamento Velho, conforme moskam as tabelas IIL08 e III.09, que apresentam os ¡esultados ¿as

aniilises realizadas e a localidade da coleta (localizadas nas Figs, III.66 e III.67).

Em coqiunto com o arcabouço de seqúências deposicionais estabelecido para o Grupo Bom
Ja¡drm e a Formação Acampamento velho, discutidos nos itens rII.2, m.3 e III.4, os resftados
geocronológicos obtidos possibilitaram correlações regionais mais seguras para as sucessões destas

ruridades nas drve¡sas localidades estudadas.

. xrr"6.1 " comrr,acÕu. nstoar¡cnÁ¡'r"as n oo¡os c¡ocnoroor,ó"¡cos oa, urcrs.Ões vor,.urr*
SEDT¡"DI{TÁR¡S DO SIJPERGRUPO CÄMÀOUÂ fNEOPROTEROZÓICO III-EOPÀLEOZÓICO).
cB¡¡rnosur, po Rro Gnano¿ ¡o Stn

Artigo em preparação

INTRODUÇÃO

O embasamento da Bacla Camaquã, nas porções centro-sul e sudeste do Estado do Rlo Grande do

Sul, que se extende para o sul e leste do Uruguar, é contituído por gnaisses, milonitos e metassedrmentos

de idades paleoproterozóicas e arqueanas, que apreseritam d.istintos graus de metamorfismo e

deformação decoñ€ntes dos eventos colisionais do Neoproterozóico, além de rochas metaígneas e

metassedimentos de baixo grau metamórfico de idades neoproterozóicas (Fig. IL02). Estas unidades

orogênicas organizam-se, segundo Fragoso-Cesar (1991), em três entidades tectônicas i¡dividualizadas
no Neoproterozóico: Cráton fuo de La Plat4 Cinturão Dom Feliciano e Terreno Rio Vacacaí (virte Fig.
Irr.02).

Sobre este embasamelìto ocorrgm rochas sedimgntares e nfcânicas geradas do Neoproterozóico

IIJ ao Eopaleozóico, que constituøn o Supergnrpo camaquã (Figs. II.03A e 038). Denhe suas unidades

constituintes, destacam-se o crrupo Bom Jardrm e a Formação Acampamento velho, que permrtern a
caJactenzação da idade desta bacia por possuírem abundantes ¡ochas lrrlcânicas e qrlcanoclásticas

inte¡caladas as sucessões sedimentares.
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A maior parte das interpretaçõ€s sobre as idades destas urudades r,llcanogêrúcas do Suporgrupo

Camaquã baseiam-se em dados das intrusões graníticas considsradas geradas aos vulcanismo das

formações Hüário e Acampamento Velho, sendo representadas pelos gaûitos cagapava do sul, Lawas
do Sul, Santo Afonso, Rmrad4 Ceno da Cria e São Sepé (Fig. II.03B).

Este itern apresenta um conjunto de dados geocronológicos obtidos e¡n rochas lllcânicas e

vulcanoclásticas do Grupo Bom Jardim e da Formação Acampamento velho, que ar¡xi.liaram nas

correlações estratigr:íficas entre as ¿ireas de exposição dessas unidades, bern como no estabelecimento

seguro de sua reiação temporal com os granitos considerados cogenéticos.

RE\TSÄO DOS TRABALHOS ANTTRIORES

considerando-se a importância do estudo do supergrupo camaquã para a geologia econômic4
por conter a rnrna de cobre localizada na região d,s Mi¡as do camaquã (Fig. IL03B), e principalmente
para a compreensão da evolução geológica desta porção da Platafo¡ma Sul-americana, os dados
geocronológicos eústentes pæa as rochas ltlcânicas ¡lqs f6¡¡1¿çfiss Hikário (Grupo Bom Jardim) e

Acampamento Velho são esc¿lssos na bibliografia estardo os principais dados resumidos na tabela
III,O7A.

Os poucos dados geocronológicos obtidos para as rochas r,rlcânicas cla Formação Hi¡ário
incluern os de Ribeiro & Teixeira (1970) e Minioli & Kawashita (1971), que obriveram idades (K-Ar)
em torno de 520 Ma. Estes autores consideraram ser esta idade resultante de supostos processos

metamórficos e subseqùente mineralização, concluindo uma idade superìor a 560 Ma. Recentemente,

Rernus er a¿ ( I 999) obtiverarn uma idade (u-pb ,stiÃIÀ,np) em tomo de 5 g0 Ma para estas rochas.

Para a-s rochas lulcâmcas ácidas da Formação Acampamento Velho tem-se um maior número de

dados geocronológicos, tendo sido inicialmente obttdas idades em torno de 510 Ma por Minioli &
Kav¡ashita (1971 - método K-Ar), de 525 Ma por cordani et al. (1974 - método Rb-Sr) e de 530 Ma por
Soliani Jr. (1986 - método Rb-Sr), Recentemente, Alrneida et al. (1996) obtiveram idades (Rb-Sr em

rocha total) de 545+12,7 Ma e Chemale Jr. (2000) obteve idade de 573+lB Ma (U-pb ern zircão).

De u¡na fo¡ma geral, a idade das formações Hilário e Acampamento Velho têm sido inferida
através de dados geocronológicos obtidos nas intrusões graníticas consideradas cogenéticas a estes

eventos urlcânicos por diversos autores (e,& Na¡di & Lima 1985, Fragoso-cesar 1991, wildner ¿¡ ¿l
1994, Lima et al- 1995, Soliani J¡. et al.2000). Dentre estes grarútos, destacam-se os granito Lawas do

sui, caçapava do sul, Rarrad4 cerro da cri4 São sçé e Santo Afonso (Fig. Ir.03A). os princþais
dados geoøonológicos referentes a estes granitos encontram-se resumidos na Tabela IIL07A.

Apesar dos termos r,r canogânicos da Formação Hil¡fio serem considerados cogenéticos aos
granitos Lawas do Sul e Caçapava do Sul, até o momento o único dado geocronológico existerÌte nâ
bibliografia que apresentou um resultado compatível ao destes ganitos foi o de Remus et al. (1999),

143



Jânikiâ¡ L' 2004 - s¿@ êtrcìas DePosicionais e Evotução Pateoenbientat do Gdeo Bot t Jøtdtù e ¿a Fonnação Acø¡p¿tnento velho

que desffeve¡am urna idade U/Pb (métoclo shrimp) øm tomo de 580 Ma para as rochas vulcânicas da
região de Bom Jardim.

Desta form4 a idade do cnupo Bom Jardrm tem sido estimada en¡.e 592 e 5g0 Ma (e.g. patm et
al- 2000), considera¡do as idades obtidas pelo método u-pb (,9riR1À1p) por R emus et al. (lggi , zoo0)
para os granitos Lawas e Caçapava do Sul (vide tabela IÌL07A). Para a Formação Acampamento Velho,
a idade considerada tem sido a de 573+18Ma (Chemale Jr. 2000).

Aralises isotópicas pelo metodo Sm-Nd realizadas por chernale Jr. et al. (em preparação - apud

Chernale Jr. 2000) nos termos vuicânicos do Grupo Bom Jard.im apresentam valores de tN¿ de _1,52 e

-2,34, com Torr1,2 G4 e Ðv¿ de -8,98 com Ton-l,g Ga- Os autores sugerem que estes valores indicam
uma contribuição juvenil com diferentes proporções de contarrrinação crustal.

Para as rochas r,tlcânicas e pirocLásticas da Formação Acampamento Velho, Chemale Jr. (2000)

apontam valores de t¡¿ de -9,34 e -9,37, com Tpv:1,7 a 1,9 G4 para t=570 Ma. pa¡a a mesma ¿nidade,

Nmelda el al. (2003) apresenøram, tatto para os termos 'lr¡lcânicos basicos e ácidos quanto para rochas

piroclrásticas, valores de t¡r¿ variærdo erllrle -2,97 a -10,31, com idades-modelo (Tou) entl.e 1,Il e2,17
Ga considerando t=550 Ma

Diversos trabalhos recentes concluem que o lerlcanismo Acamparìento Velho foi gerado em
contexto anorogênico, com forte contribuição crustal (e.g. chemale Jr. 2000, wildner e¡ al. 2002.
Almeida et al. 2003, Sommer ¿/ al. 2003).

os res.ltados apresentados nestes ûabalhos enoontram-se resumidos na tabela III.07B_

MÉToDos

Para a datação U-Pb em zircão foram selecionadas 9 amostras rcpresentativas das unidades que

compõem o Grupo Bom Ja¡dim e outras 4 aÍrostras da Formação Acampamento Velho. Os cristais de

zircão foram separados no laboratório de geoøonologia do lnstituto de Geociências da Universidade de

São Paulo e postsriormente analisados no laboratório de geocronologia da Universidade Federai de

Brasília.

As análises geocronológicas pelo método A¡-Ar foram realizadas em 4 amostas pertencentes às

urridades do Grupo Bom Ja¡dim. A análise foi realizada a parhr de cristais de plagioclasio obtidos em
rochas a¡desíticas coletadas na região de Lalras do Sul e em peperito na região de Bom Ja¡dim. Todo o
procedimento de separação dos cristais, irradração e aniálise foi ¡ealizado pelo laboratório de
geocronologia do lnstituto de Geociências da Universidade de São paulo.

Dsntre as amosÍas analisa¡tas pelos métodos Ar/Ar e U/pb em úrcão, foram selecionadas 9
amostas para a análise geocronológica pelo método sm/Nd. o procedimento de preparação das

amostras e análise ¡6i ¡saliz¿do no labo¡ató¡io de geocronologia do I¡stituto de Geociências da
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unive¡sidade de são Paulo. Forarn obtidos dados preLìminar.es da idade modelo (idade do magma
progenitor) e os parâmetros de eNd, para rnferências sobre a petrogênese dos lìtotipos lr-rlcânicos.

,^^ _11!:¡:lftoto: ft¡rcipais dados geocronológicos das formações Hilário (Grupo Bom Jardim) e Acampamorro velho e
dos gra¡rtos Laçapava do st¡l- Laçîas do,su], R:g1d1çTo da Cria c Sào Scpe. considerados cogenétjcos a essas formaçoes

vulcanismo andesitico
da

Formação Hilório
(G¡upo

Bom Jardim)

Unidade

rtlcanismo ácido
ð^

Formação Acampa.
mento Velho

Ribciro & Teixeira (1970)

Minioli & Kawashira (1971)

Autor(es)

C¡¡anito Ra¡rad¡

G¡anito Cs¡ro da Cria

Minioli & Kawashita (1971)

Re¡nus et ¿7¿ (1999)

Granito
Caçapava do Sul

Soliani Jr. (1986)

I]-Pb

Alrneida et al (1996)

O¡aniø Lawas do Sul

Chernale Jr. (2000)

Nairne & Nardi (1991)

Granito São Sepc

Sommø erat (2003)

K-Ar (rocha toral)
K-Ar (feldspato potrássico)

Mâodo

Naimc & Na¡di (1991)

Minioli & Kawashita (1971)
lÆitc (1995)

Reln¡.ß et al. (1997)

K.AJ

Anidode

UÆb em zi¡câo

Grupo Bom
Ja¡dim

III.07B: Dados isotóoicps Sm-Nd das

L,eite (t995)
Rønus et al. (1997)

K-Ar

Rb/Sr (rocha total)

Rb/S¡

Fomação
Acampa-

mento Velho

Remus ¿¡ a/ (1997)

Litotipo

UÆb em zircâo

Vr¡lcânicas básicas
I intermediiírias

Resuhado(s)

U/Pb em zùcão (SHRIMP)

495+20 Ma e 5l l+20 Ma
523 e 528+20 Ma

512À20 Ma

Rb/Sr

Vulcânicas ácidas

K-Al (K-feldspato // biotit¿s)
U/Pb eE zircão (SHRIMP)
UÆb em zi¡cão (sHRIMp)

Vulcânicæ básicas

cerca dc 580 Mâ

504+20 e 533+20 Ma

Rb/S¡

Autor(es)

U,4Pb em zircão (sHRIMp)
U/Pb cri zircão (SÉlRn'P)

Vulcânicas ácidas

Chemale Jr. (2000)

Tufos

52913 Ma

U/Pb em zircào (SHR¡\4P)

545+12"7 Ma

Chcmale J¡ (2000)

Almeida et al. (2003)

573+18 Ma

Altlteida ¿¡ a/. (2003)

Idade de crìstølix,açdo
adotdda (Ma)

464t13 Mâ

556+30Ma// 5 83+30,593*35Ma
541+l I Ma,56t+6 Ma

540+11. 565+14 e 589+5 Ma

549,3+5 Ma

Almcida ¿/ a¿ (2003)

564+4 Ma

Ent¡e 592 e 573

58GÌ7Ma
58Gr7Ma, 592+5Ma, 597+5Ma

559r7Ma 542+6 Mq 562t7Ma

570

s50

$ta(Gø)

550

1,52 e -2,34

-8.98

-9,34 e -9,37

de -2,97 a -10.31

de -7,2 a -9,8

T¡t¡Ga

dc -5,36 a -9,56

t,2

1.8

1,7 a 1,9

l,l I e 1,78

1,33 e 1,92

1,35 e 2,1'7

l4s
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RESULTADOS GEOCRONOLÓGICOS OBI'IDOS E CORREI,AÇÕES ESTRATIGR/4.FICAS

Os diversos métodos geocronológicos utilizados neste trabalho para a obtenção das idades do

Grupo Bom Jardim e da Formação Acampamento Velho foram essenciais na correlação estratigriifica de

suas unidades, principalmente entre as sucessões atualmsnte segmentadas em sub-bacias. Para tanto,

forarr selecionados litotipos wlcânicos e piroclásticos pertenc€ntes a cada nível estatigráfico destas

uridades tarìto na Sub-Bacia Camaquã Central quanto na Ocidental.

Desta fonna como destacado nas Figs. III.66 e III.67 e na tabela lII.08, foram selecionadas 3

amostras para a obtenção das idades m:ixina e r¡rínima da Formação Cerro da Algélic4 5 amoshas da

Formação Hil¡irìo na Sub-bacia Camaquã Cent¡al e 3 na Sub-Bacia Camaquâ Ocjdental, 1 apost¡a <ia

Formação Picada das Graças na Sub-Bacia Camaquã Central e I na Sub-Bacia Camaquã Ocidental. paa

a Formação Acampamento Velho foram selecionados 4 âmostras, coletadas nos cerros do Bugio e Perau

e no Platô da Ramada (vÌde Fig. III.66).

A tabela III.09 apresenta os parâmetros preliminares obtidos para os valores da idade modelo

(TDePaolo) e de e(Nd).

Resubados G¿ocronohíøicos ¡|a linrmn¡ão f¡'¡¡n àn Ánctótìna

Na região da Casa de Pedr4 a Fonnação Cerro da Angélica apresenta intrusões d.e corpos sub-

lulcârúcos de composições b:ásica a rntermedi:íria e rxna pequena apófise de granito grosso,

hololeucocrático. F'oram coletadas amosFas da apófise granítica (Amostra A) e de sub-lr¡lcânica

basaltica (Amostra B) para a obtenção da idade mínima da Formação Ceno da Angélica. Estes litotipos,
porém, não apresentavam condições para a utilização do método Ar/Ar. Desta form4 foram separados

cristais de zircão, com formas prìsmáûcas e colorações amareladas e transpa¡entes, para a obtenção da

idade pelo método U/Pb em zi¡còes.

A idade obtida no litotipo granítico (Amosha A) foi registrada por uma reta discórdia que

intersepta a crÌrva concórdia em 5%,712,8 Ma (Grá{ico III.03A). Aproxirnando de zero, a reta discórdia

intersepta a curva concórdia em 0t20 e 603t1 1 Ma (Grafico Ili.O3B).

Este resultado é bastante elucidafivo, pois correlaciona-se perfertamente as idades de rochas

andesíticas da Formação Hil¿irio, a seguir descritas, além de coincidi com as idades disponíveis na

bibliografia para o Granito Lav¡as do Sul que, segrurdo Remìrs ¿/ al. (1997), apreserìta idade u/pb

6HRIMÐ de 592t5 e 597+5 ìr4a.

O outro lìtolpo amostrado, uma rocha sub-vulcârúca básica (Amostra B), apresentou uma idade

U/Pb em zircão mais jovem que os resultados conseguidos para a Fomração Hilário e com grande erro,

com tuna reta discórdia que htersepta a curva concórdi a em 555122 M4 alern de muitos zircões

herdados do ernbasamento paleoproterozóico, com a reta no intersspto superior de 24ol+77 Ma
(Grr{Lfico III.04).
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Tabela III.0B: liøtipos

Forrnação
Acam-

pamento
Velho

AMosrR^ /

amosûados e result¿dos geocronolôgicos do Grupo Bom Jardim e da Fo¡mação Acampame¡to velho
nas Sub-Bacias Canuquã Ocidsntal (SBC-Oc) e Cenral (SBC]-C)

o

P

Ceno do Bugio
(sBC-Oc)

LOCALIDÄ}E

o

Ce¡ro do Perau
(SBC-Oc)

Formaç¡Io
Ficada das

GrÀças

Leste do Platô da
RanadÂ (SBC.Oc)

LITOTTPO

O€ste do Platô da
Ramada (SBC-OG)

M
f.

Faz. Taleira (SBC-Oc)

riolito

K

Faz, Fomento(SBC-C)

riolito

GEOCRONOLOGTÀ
t¡¡étodo Sm^fd

.I

Fazendå Fomento
(sBc-c)

Formação
Hilário

dolito

TDe Paolo= 1,84Ga
tNd = -9.72

l

Cerro dos Lopes
(sBc-c)

Ignimbrito

H

TDe Paolo=1,93cs
eNd = -9,85

Tufo viûco grosso

BR-r53 (SBC-C)

Região de Bom Jardim
(sBc-c)

Tufo vítrco g¡osso

G

TDe Paolo=O,83ca
€Nd = +4.38

GNOCRONOLOGIA
método U/Ptl (Ma)

Regiâo de Bom Ja¡dim
(sBc-c)

Aùdesito
sub1ùIc,âr¡ic¡

TDe Paolo=2,(Xlca
eNd = -13,19

F

Em andame¡to

Região de Lawas do
Sul (SBC-Oc)

E

aûdesito

Fornaçâo
Cerro da
Angélica

Ern ondornento

lappili Tùfo

D

Passo do Hilário
(SBc-Oc)

TÐe Paolo=2,l2ca
eNd - -13,17

Bræha tufo
(? de iamrsão)

GEOCRONOI¡GL4
método ArlÂ.¡

Região de Lavras do
Sul (SBC-Oc)

C

574+1

Em øndamenlo

Bæe do Ceno da
A¡gélica (SBC-C)

B

nolrto

| Ámostra

Em andamento

Região Casa de Pedra
(sBc-c)

a¡desito

A

TDe Paolo= 1,92ca
ÊNd = -14.09

Eñ aùdømedlo

Região Casa de Pedra
(sBC-C)

and€sito

Gr.
Caçapava

Tl =590N,f¿

III.09: Resultados geoc¡onolósicos (nétodo Sm-Nd) do

TDe Paolo=2,O6cs
eNd = "ì2.85

55ùÌ21

a¡desrto

TDe Paolo=1,3¿tcs
¿Nd = -2 93

Err, andømentÒ

Ëorm,

p¿.Ûtento

Velho
(rl=

565Ma)

Sr¡¿

(ppm)

R

S8È5J e 59û15.7

peperito

TDe Paolo=1,38ca
eNd = -3,22

0.869

Intrusão Biisicå

(ppln)

o

547 J,tg,l

I¡fus.âo graniùca

8.941

Ern ¿ndamertlo

P

1475,11/
144Nd

Ëo¡m,

o
9.050

34.31I

Gl=
59oMa)

N

0.1675

8.437

ERRO

45.863

K

2.963

14.341

35.781

E

0 t576

0.0006

G

3.120

to o37

0

143Nd./
141Nd

76.959

193

F

0

0.0005

0.511568

426

5E6+8 Ma
(plagioclásio)

8 043

20.564

E

0

0 0004

78s

ERRO

8.093

17.625

o I t2'7

0.0005

588+7Mâ
(plagioclósio)

0.5ì2000

0.0918

555+22

2.548

0.000012

0.0006

0.511845

41 't2',7

0.155t

59(Èl Ma
(plagioclásio)

0.0004

,Ánì/Nd

593,7+2,8

0.512670

0.1143

0.0003

0.000009

Ern øndatfienlo
(plagioclásio)

0.511897

eda

0.t173

-0.r5

0.0005

0.000008

0.511639

fdePaolo
(cu)

0.0004

0.0000t I

0.51 l5l I

0.0000¡ 3

0 0004

-0 20

0.511831

0.000010

-0.39

fdePaolo
(comg-ldo)

0.5r2ì70

0.000013

-0.28

0.5r2161

2.88

0.000009

.0.09

2,49 GÃ

1,93

0.000012

-0,43

€(0)

0 8l

0 000014

-0.53

1.84 Ga

20,88

.0.21

e(Tl

t,93 Ga

-0.42

0,83

lq?

-18-85

-0.40

t2.44

2,@ GÀ

3,23

t5_47

2,12 Ga

1,34

+0.62

I,92 G¿

r.38

-14,45

9,8S

2.(X Ga

-t9,49

+4¡8

lJ4 Ga

-21,v)

-13,19

1t8 Ga

-15.74

13,17

-14,(D

-q l1

-12,85

-9,20

-2,93

'322
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Desta fonna, confirma-se o posicionamo:nto estratigráfìco da sucessão sedimentar a{lorânte na

região da Casa de Pedra como correlata à sucessão sedimentã da Formação Cerro da Angélica aflorante

na região de Bom Jardi¡q considerando-se que a idade mínima desta formação estâ em torno de 593 Ma

e, a idade máxima, em tomo de 600 Ma.

Por outro lado, tambám é possível a obtenção da idade m¡íxima do Grupo Bom Jardrn, a partir de

camada de peperito que ocoÍe na parte basal da lormação Ceno da algélic4 na reg¡ão de Bom Jardim.

Para tânto" foram coletadas amostras da porção intrusiva do peperito (Amosta C), que é constituído por

uma brecha sediment{ com intrusões de rocha de composição b¡ísica com fenocristais de plagioclasio

(85o/o) e de potassico (-107d, em matrÞ com textura fanerítica flna com cnstais de quartzo (-5%o).

ApÌeserta aspecto maciço, oom bolsões rregulares de sedime,ntos isolados pelas porções ígneas,

proveniente da intrusão nos sedimentos ainda inconsolidados.

O baixo intemperismo do plagioclasio permitiu a utilização do método ArlA¡ para a obtenção da

i¡lade de crisrâliza9ão da rocha. Enüetanto sua anáilise encontra-se ainda sm realização, não tendo sido

possível a obtenção do resultado para a apresentação neste volume.

Rpsultn¡Ins Geoe¡nnolÁøìros ¡In l?ntmnrñn Hìlá¡ín nn ,Íuh-R'r?;lt anmDnttã ô?iÃ¿ñtnl

Para a obtenção da idade das rochas urlcânicas e proclasticas da Formação Hilfio aflorartes na

Sub-Bacia Camaquã Ocidental, foram coletadas 3 amostras de a¡rdesitos, que apresentayarn fenocristais

de plagiocliásio e rnatriz com textura traquitóide. A excelente quahdade das afnoshas permitiu que zs

análises geocronológicas fossun realizadas pelo método Ar/Ar a partir dos cnstais de plagioclásio.

A anostra D (vide Tabela III.08) foi coletada de uma posição estraùgrri'fica inferior aos depósitos

pirocliásticos, representados na Fig. IIl,67 como tufos grossos a cristal e brechas tufos e brechas

piroclasticas. Obteve-se uma idade (idiograma) de 590+6 Ma (Gr:íñco III.05).

As amostras E e F foram colotadas em níveis esfatigráficos superiores aos dçósitos

pirocliásucos, tendo-se obtido idades (idiograma) de 588t7 Ma (Grrífico III-06) e 586t8 Ma (Gráfico

Ilr.07).

Desta form4 estima-se a idade da Formação Hiftfu:io entre 590 Ma e 580 Ma.

Nas âmostras E e F foram realizadas também análises geocronológicas pelo método Sm-Nd (vide

Tabelas III.08 e IIL09), tendo-se obtido valores de Xp¿= -3,22, com Tp¡1=1,38 Gaparaa amostra E e

Ðv,r= -2,93, com To¡"r=1,34 Ga para a amosha F, considerando-se uma idade de cnstahzação de 590 Ma.

Estes resultådos indicam pouca mistura de material mantélico com o material crustal, de idade

paleoproterozóica (1,8-2,5 Ga), considerando-se que esta localidade encontra-se próxima ao limite do

teneno Rio Vacacaí com o Crfuon Rio de La Plaø 6,ide Fig.11.02).

l5l
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Resulfados Get¡cronol¡ieicos da Íbrmacão Hihiriø na Sub-Bacia Ctamaquã Centlal

Na Sub-Bacia Camaquã Central os termos wlcânicos da Formação Hi|írio aflorarn somente na

regtão de Bom Jardim. Nesta região foram selecionadas amostras representativas das porções basal,

futermediá!'ia e superior da Formação Hiláno. As análises geocronológicas foram realizadas pelo

método U/Pb em zircões.

A Fomração Hiliário aflorante nesta região inicia-se com rochas vulcânicas riolíticas e rochas

piroclasticas associadas, sobrepostas por rochas bas¡ilticas (Fig. III.67). Desta forma, foi analisada I
amostra de riolito (Amostra G) e outra de brecha tufo (Amostras H).

O laboratório de geocronologia da Universidede Federal de B¡asfia ainda não fomeceu o

resultado do riolito (Amostra G).

O segundo litotpo arnostrado nesta porção basal, que corresponde a uma brecha tufo (Amostra

H), apresentou uma idade UÆb e¡¡l zircões mais jovem que os resultados obtidos para a Formaçâo

Hilário, com uma retâ discórdia que intersepta a cruva concórdi a em 547,2i9,1 Ma além de muitos

zircões herd¿dos do embasamento paleoproterozóico, com a reta no intersepto superior de 2243x260

Ma (Gr:áûco IIL08).

Possivelnente a idade da amostra H conesponde a ùm evento mais novo que o Grupo Bom

Jardim, sendo possivelmente intrusiv4 dada à sua proúmidade com a falha regional (denominada Falha

da Angélica por Ribeiro 1970).

A porção i¡te¡mediária da Fomração Hilário na regrão de Bom Ja¡dim é composta por tgrbiditos

deltaicos, sobrçostos por depósitos pirockísticos (fifos e tapilti tufos) e, por frm, por rochas biásicas a

intemledrá¡ias, que prevalecern no topo da rmidade nesta ¡egião. A análise geocronoiógica realizada em

um depósito de lap li tufo desta porção (Amostra f) apresentou um excelente resultado, com idades

concórdia de 589*5,3 Ma e 590,5t5,7 Ma (Gr'áficos Il109.4. e 09B). Este resultado possibilita uma

correlação segura desta sucessão lrrlcano-sedimentar com a sucessão essencialmsnte nrlcanogênica da

regrão de Lawas do Sul e mostra a contønporaneidade destas duas sucessões.

O laboratório de geocronologia da Universidade Federal de Brasilia também não fomeceu o

resultado do andesito coletado no Cerro dos Lopes (Amostra .I), que corresponde à porção intermediaria

da Forrnação Hrirário na região de Bom Jardtm.

Análises geocronológicas pelo método Sm-Nd foram realizadas nas amostras de ¡iolito (Amostra

G) e da brecha tufo (Amostra H). Os resultados obtidos mosfam valores de t¡ra: -i2,85, com Tpu:2,06

Ga para a amostra G (considerando-se uma idade de cnstalizagão de 590 Ma), e de tra: -14,09 com

Tonr1,92 Ga para a amosha H (considerando-se uma idade de cristalização de 565 Ma).

Estes resultados possibilitam inte¡pretar uma forte contribuição do smbasamerito

paleoproterozóico no n¡lcanismo da Formação Hilário ocorrido na região de Bom Jardim.
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Ilesultad¡ts (ie¡nronoltísicos do. Iìormocä¡t Picndn ¡l¡ts G*trns

Para a obtenção da idade m¿ixima da Formação Picada das Graças foram selecionadas 2 amoshas

(Amostras K e L) da porção basal da unidade aflorante na região de Bom Jardinr, e I amosÍa (Amosta

FT) da unidade aflorante na parte úorte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental.

A arnosha K corresponde a uma sub-r,r¡lcânica andesítica que intrude os turbiditos deltaicos da

porção basal da Formação Picada das Graças na região de Bom Jardim (Fig. III.67). A idade obtida

nesta amostra foi de uma røa discórdia que intersepta a curva concórdia em 550:t21 Ma e 2218t10 Ma

(Gráûco IIL 10). A amostra revelou a presença de murtos zircões herdados e uma idade mais jovorn para

este litotipo, em relação as rochas da Formação Hilirio.

A a¡nostra L corresponde a um níve1 decimétrico de tufo grosso a cristal, que i¡tercala-se aos

tu¡biditos deltaicos da porção basal da Formação Picada das Graças na região de Bom Jardim (Fig.

Ill.67). o resdtado, ertretanto, ainda não foi fomecido pelo laboratório de geocronologia da

Universidade Federal de Brasília.

A amosha M corresponde a um nível decimétrico de tufo grosso a c¡istâl, que intercala-se aos

tu¡biditos deltaicos da porção basal da Formação Picada das Graças na porção norte da Sub-Bacia

Camaquã Ocidental, localìzado a oeste da Sena do Espinilho (Fig. III.67). Não foi possível a obrenção

desta idade até o presente momento.

Com os resultados obtrdos até o presente momerito, ai¡da não é possível estabelecer uma idade

segura para a Formação Picada das Graças.

Foi realizada arnda an:ílise Sm-Nd na rocha sublr¡lcânica (Amostra K), tendo-se obtido os valores

de er¿: -i3,17, com Tr¡n:2,12 Ga (r,lde Tabela III.09).

Comparando-se estes resultados aos obtìdos para as rochas r,rrlcânicas da Formação Hilário

aflorantes na região de Bom Jardiq observa-se também uma forte contribuição do embasamento

paleoproterozóico neste litotipo.

Resultados Geocronohípicos do Fotmooãn,4rnmnnmentn V¿lh¡¡

As anosFas referentes à Formação Acampamerìto Velho foram coletadas nas pafies ooste e leste

do Platô da Ramada e, r€spectivamente, correspondem a rocha piroclástica (ignrmbrito, amos[a N) e 3

de riolito (amostas O, P e Q). As amostras N, P e Q, entretanto, enconü¿un-se em fase de separação de

zircões, tendo-se obtido somente os resultados das aniílises pelo método Sm,¡ì{d realizadas nas quatro

amostras.

A idade obtida na amosha O foi de 57 4+7 Ma (Grafico lll.1 1).

Desta form4 pode-se sugerir uma diferença de aproximadamente 10 Ma em idade e.nÍe o início

da Formação Picada das Graças e o da Formação Acampaûìento Velho, atém da evidente mudança

paleogeogriifica ocorrida entre a deposição destas lmrdades, com a substituição dos ambientes lâcustres

ls9
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deltaicos pala ambientes subaereos durante a geração da Formação Acampamento Velho.

Análises geocronológicas realizadas pelo método Sm,ô.ld revela¡am importarìtes resultados.

Observa-se na tabela III.09 que as amoshas N, P e e apresentam valores de Eu¡: -9,72 a-13"17,

com Tov:1,84 a 2,12 Ga. Estes valores indicam forte contribuição crustal durante a geração clesses

litotipos.

Por outro lado, a amosha O apresentou valores de t¡.¡¿: +4,38, com Tu,¡ 0,83 Ga (vide Tabela

III.09). Estes valores, até o momerito, só hanam sido obtidos em ¡ochas do complexo cambaí, por

Babisnki et al. (1996), que obtiveram valores de Ðr¡¿= enhe +2,8 e .r4,5 com idades modelos (Tor,r)

variando de 0.86 a 1.03 G4 além de uma idade de c¡istalização Pb/pb de 704+13 Mq sendo estas

rochas classificadas como provenientes de material juvenil.

Conclusões

As análises radiométricas reahzadas nas rochas vulcânicas e piroclásticas do Crrupo Bom Jardim e

da Formação Acampamelrto Velho possibiütara¡n u¡n maior refinamento na døerminação da idade de

geração de suas I'nidades. Estes resultados possibiliørarn tambán a correlação das unidades em suas

diferørtes a¡eas de ocorrênoia.

Desta forma, foi possível correlacionar os depósitos alunars e deltaicos da região da Casa de

Pedra à sucessão hr¡bidítica e deltaica da Formação cerro da Angélica em sua iårea-tipo, que

corresponde à região de Bom Jardim. com isso, é possível estabelecer que o início do crrupo Bom

Jardim esteve restrito a uma área de ocorrência limitada a atual SBC-C, em um contexto distensional

com trend aproxirnadamente NE-SW, tendo sua sedimentação ocorrido enÍe ?600-593 Ma.

Os resultados geoøonológrcos obtidos nas rochas da Formação Hil¡í,rio apresentaram ¿rs mesmas

idades, tanto nas sucessões aflorantes na Sub-Bacia Camaquã Central como na Sub-Bacia Ocidental.

Estes dados evidenciam uma expansão da bacia durante a geração desta unidade, com colocação de

rochas ltlcânicas e piroclásticas sobre a Formação Cerro da Angélic4 na Sub-Bacia Camaquã Central,

bem como sobre o embasamento ou sobre o crrupo Ma¡icá na porção sul da Sub-Bacia camaquã

Ocidental (Fig. III.66). Sua geração corresponde ao período entre 590-580 Ma.

Com sua área-tipo na região de Bom Jardrm (Sub-Bacia Camaquã Centa.l), as idades obtideq

permitem posicionar a geração da Formação Picada das Graças entre 580-574 Ma. A ausência de dados

geocronológicos das sucessões sedìmentares aflorantes na parte norte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental

não prejudrcam a correlação sntre est¿rs sucessões, que consútuem-se de rochas pelíticas e areníticas de

pró-deþ sobrepostas por depósitos a¡eníticos e conglomøáúcos de frente-deltaica aluviais e, no topo,

depósitos flúvio-deltaicos (Fig. IIL67). Desta form4 esta coûelação é perfeitanente possível tendo e,m

vista que existe o mesmo padrão de empilhamento nestas duas localidades (ride itefnIV.2.1).

A extensa área de ocorrência dos depósitos da Formação Picada das Graças evidencia que a

160



Jsntkiån L 2004 -.ç¿q¿ ênciat Deposìctorlais e Dvotução Pateoarnbicntal do Gdtpo Boù Jardim e da Fomnção .Ácanpanento Velho

exp¿rnsão do Grupo Bom Jardim continuou após a Formação llilario, porém com taxas de geração de

espaço de acomodação infèriores às observadas para as formações Cerro da Angélica e Hil¿á.rio,

cr¡lminando sua geração já num periodo de quiescência tectônica (item IV.2. 1).

A oco¡¡ência de sucessões sedimentares conglomeráticas aìuviais sobrepostas por depósitos

flúvio-deltaicos, sempre sotopostos à Fonnação Acampamento Velho, na Sub-Bacia Camaquã

Ociderìtal, permrtiu ainda o reconhecimento da progressiva expansão desta unidade em direção à porção

oeste do Escudo Gaúcho, chegando hclusive ao Platô do Taquarembó, na região de Dom Pedrito (vide

Fig. iIL66).

Para a Fonnação Acampamento Velho, que apreseûta ambientes dçosicionais exclusivamente

subaereos, estima-se tmla idade de formação entre 574-560 Ma.

De acordo com os dados geocronológicos obtidos pelo método Sm-Nd (vide tabela III.09), foi
possível constatar quc os valores preliminares de eNd obtidos para as rochas riolíticas da Formação

Acampamento Velho va¡iam de +4,38 a -13,19, indicando origem mantélica com diferentes graus de

contriburção crustal.

Os valores negativos obtidos nos litotipos da Formação Acampamento Velho coincidem com os

valores obtidos por Akneida et al. (2002) em titotipos semelhantes, que classificaram esta unidade como

formada por maqmas provenientes de um maûto diferenciado e contaminado por componentes crustais.

Por outro lado, o valor positivo, obtido na arnosta O, poderia sugerir m retrabalhamento do material

pertericente ao embasaÍìento, seja ele Paleoproterozóico ou Brasiliano, ou a mistula deles, na geração

das rochas da Formação Acampamento Veiho, reforçando sua caracterização como uma unidade

anorogênica.

Os litotipos da Formação Hilário, que aflora:n na região de Bom Jardin! apresentam valores de

¿Nd mais negativos (12,85 a -14,09) e valores Tou mais altos (entre 1.92 e 2.06 Ga) øn relação aos

litotrpos desta mesma wridade analisados na região de Lawas do Sul, onde obtivemos valores de t¡¡¿:

-2,93 e -3,22, com Tpv de 1.34 e i-38 Ga. Estes valo¡es indicam influência de difermtes litoùpos do

embasamento que ocorrem nestas localidades (vÍde Fig. 11I.66).

l6l



Jâ¡dki¡n L. 2004 * .S¿q¡i¡ ên¿io.s Deposìcio ajs e Evolução Poleoor bieìfa! do Grupo Bon Jardin e da Fonnação Aca pãmenlo Velho

Levantamentos geológicos e eshahgr:íûcos das unidades sedimentares e lrrlcanogênicas do Grupo

Bom Jardim e da Formação Acampamento Velho, desenvolvirlos durante os trabalhos da presente tese

de doutorãnento, possibilitaram uma redefenição Litoestlatigráfica e, principalmente, o reconhecimento

da evolução paleoambiental destas unidades nas sub-bacias camaquã central e ociclental.

Em coqiunto com os levantamentos iitoestratigráfrcos, faciológicos e paleoambientais, foram
diagnosticadas seqúências deposicionais para o Grupo Bom Ja¡dim e Forrnaçâo Acampamento Velho,
prircipaLnrente nas regiões de Bom Ja¡dim e da Casa de Pedra (Sub-Bacia Camaquã Central) e a oeste

da Serra do Espinilho (porção norte da Sub-Bacia Camaquã Ocidental), que constituerr regiôes com
predomínio de sucessões sedimenta¡es e lrrlcanoclásticas com espessuras de centenas de metros.

O arcabouço de seqùências deposicionars estabelecido, au-xiliado pelos dados geocronológicos

obtidos e os dados de paleocorrentes e de proveniência possibilitâram correlações ente as sucessões do

Grupo Bom Jardim aflo¡antes nas sub-bacias Camaquã Central e Ocidental, incluindo as localìdades

com predomínio de litoûpos vulcânicos e piroclasticos, como região de Lavras do Sul, Plæô da Ramad4

Se¡ra de Santa Barbara e c€rros do Bugio e Perau.

[V.1 - Lrronsrnerlcna¡rA Do GRUpo BoM JARDTM E DA

CarÍr¡'r,o fV - Conner,açÕrs nsrRlrrcRirrcAs

f,'onl,rac,{o .dcaupaurxro Vr¡,no

As suc€ssões vdcano-sedimentares do Grupo Bom Ja¡di¡n apresentam excelentes exposições na

Sub-Bacia camaquã central, aflorando nas regiões de Bom Jardim (área-tipo do Grupo Bom Jardim) e

Casa de Pedra (a sul do Rio Camaquã), bern como na Sub-Bacia Camaquã Ocidental, nas regiões a oeste

da Serra do Espinilho, exfemo sudeste do Platô da Ramada e, principalmentq na região de Lavras do

Snl (r,rde Mapa Geológico, em anexo).

os resultados apresentados na presente tese evidenciam que o Grupo Bom Jardim, com mais de

4.000m de espessura em sua área-tipo, foi gerado em ambientes subaéreos e lacusûes, com grandes

taxas de subsidência gøadas por atividade tectôdca distensiva.

As sucessões da Formação Acampamento Velho, que recobre em discorclânica angular os

depósitos do Grupo Bom Jardim na Sub-Bacia Camaquã Ocidental, afloram somente na Sub-Bacia

Camaquã Ocidental e apresentarn-se bem expostas nas regiões dos ce¡ros do Bugio e Peraq serras do

Ëspinilho e santa Barbar4 Platôs da Ramada e do Taquarembó (vide Mapa Geológico, em anexo).

A Formação Acampame[to velho, com espessura acima d.e 700m na região do cerro do Bugio e
Platô da Ramad4 é constituida predominantemente por rochas piroclásúcas prirnárias (tufos grossos

lami¡ados e maciços, lapilli tafos e brecha tufos) geradas por flrrxos piroclasticos, bern como rochas

piroclrístrcas reÍabalhadas (lapilli tttfos e brecha tufos) geradas por fluxos de gravidade. Rochas
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vtrlcinicas riolilicas prccLorriin¿Lr¡ ¡r) toPo alesta Lrnid¡tl¡:. assoi:iarrrlo-sc a rt¡ch¿rs anrlsrsítrc:rs
sLtboldinadas, colocadas cxclusj v¿urIr.tnte etrì aûìbiej)tes su[raér.cos.

--_äY. i J-Ll1jÌ!:1 t&-r-t j e!!U:_lr\t¿ol-;-ßU-to ëo!4,,|A.ßr¡rvr

Na Sub-Baoìa ClarrtoQu^ Cenlr¿ÌI, o (irupo Bom Jarclinr ir:icia-se corn r Fe¡tnaçàur Cerro tla
Angélìca. atlor¿ìntç) rtas t e¡4iâo c¡uc oorn¡rreencle rn a iuctr-trpo cieste gmpo c a Casa rle pec¡.a, se n¡.
sobreposta poles f'onìações [{ilíuio c {)rcacla clas (ifaças quo ttão ocorîcnì na r.egião da Casa cle l)edr¿r

Nlr Srrb-lJrrci¡ ('rttttrtqttlì ()cirltr:t¿tl. o ( irupo [],rrn Jardi¡n irricia-sc peìa l-t,rrnaç¡ìo llilrirro. q'c
aflora na região tlc [-¿tvtas tìo SLrl, e tìnaljza-sç corn as suoossÕes sedirÌcntares tla Forrnação pìcada clas
(ìraças, irflorantes a oeste cla Serra do lispinilho e no extrerno sudeste do platô da lìam¿rda.

O lev¿ìntanìsnto dc seçõcs ¿ieológicas e seções colunares, com análises cle llrcies e ¿e associações
de fäcies' peru tilan o rcconheci¡nc¡lto dos lìtotìpos e caractcrístic¿rs dos alnbientes deposicionars quc
cada Lt¡na dcstas fìrrt]1ações aprcsenta l¡em comc¡ das espessulas apresçrtiìdas enr todas ¡s locahclades
estudaclas.

!'olrnação C'er¡ o da Angólica

Com exposìçòes sorrlÐrlte na SLrb-Llacia CamatlLriì CcnÍal, a I orûraçeìo Clerro cla Argélica possr
cerca cle I 500nr <le espossrlra tta regiíio de Born .lirdirn, que constit(ri Ír ¿iIcír-tipo cla unicì¿tle, e

trploxirnadarncnte I 70011 ua região da Clasa de lleclra.

llsla LLnidadc ó corìstituída por int(jrcalações r'ítrnicas de alcnitos. siltikts e nLgilitos, além dc
zuenitos cougl<xneráticos e tochas vLrlcanoclásticas subordinaclas (pepcritos), tenclo-se ¡eco.heci¿o
sistern¿rs de leques strb-larcustres e sistem¿rs deltaicos na legião cle fìorn J¿rrdim, e lec¡ues aluviais e

deltaicos na região da Casa cle pcclra.

O reconhecimento cle scqüêncitrs cleposicionais l'ìestas stÌoossões, aliaclo a dataçties râdiomét[icâs
¡ealizaclas pelo nótodo L/-Pb err zit'cões e¡n uma apóf'isc grzurítica que intr-udc as por'çÕes superiorcs cln

librmação Cetro da Angólica na tegião da Casa cle Pecha, possibrliteLrarn a con.elação mnis segura entre
as sucessões sedimentffes aflolantcs nas regiõcs da Clasa cle Pedra e cle Rorn Jar.clinr, cviclencian¿o que
sua sedirnentação oco'e'¿xìterìoflrìente aos eventos vLrlcâ.icos cla rormação iláno.

Datações radiométrtcas realizadas em crìstais de zircão de apófìse granítica que cortâ o topo (la
lìonnação Cerlo t1a Angéìica na legião cla Casa cle lredla atr:starn r¡nla id¿r¡le nlíninr¡ rle 59-l:.-ì Ma c
sugcrcrn uma ìd¿de lnáxirn¿r dc 600 lvla pâra esta sLtcessiio.

Ilormação f{ikirio

A lronnação Llìl1uio. deliuida por Ribeilo & F¿rntinel (1978), apresenta cerca rle l.000rn cle

espcssura tta rcgião de Ilom Jardi¡n (Sub-lìacia Camtrquâ Centlal), e uma êspessrla superior a 2.500¡r
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na região cle Lawas do Sul, que constitui a :irea-npo desta formação.
A Fomração ËIil¡irio é constituída por rochas vulcânicas de composição basic4 i'tennedi:íria e

ácida (basaltos' latito-basaltos, latitos, andesitos e riolitos) colocadas em ambiente subaquático na região
de Bom Jardirn e em a¡nbientes subaereos na região de Lawas do sr¡Ì. Associam-se rochas piroclásticas
(lapillt-htfos' tufos grossos líticos e vitreos) coìocadas por processos de fluxos piroclasticos primråLrios,
fluxos de gravidade ou decantadas ern água,

Na região de Bom Jardim estes litotipos nrlcanogênicos oco¡¡em intercalados à sucessões
rítrnicas de pelitos e æenitos fi-nos, gerados em arnbiente de pró-delta lacustre.

A grande diføeîça de espessura €nhe as sucessões expostas nas duas regiões pode sugerir a
proximidade da região de Lar'¡as do Sul em relação aos centuos rulcânicos, dada a grande espessura das
sucessões pirockâsticas encontrada nesta regrão. Em contrapartid4 a região de Bom Jardrm poderìa
lep¡esentar o depocentro da bacia du¡ante este período, com a chegada de pouco materiâl l,ulcânico em
ambiente de pró-delta.

Datações radiométricas realizadas pelos métodos A¡-A¡ e u-pb em cristais de zircão atestam uma
idade de geração enre 590 e 5g0 Ma para a Fomtação Hiliário.

Formação picada das Graças

A Fo,-ação p:icada das cìraças apresenta ce¡ca de r.g00m de espesswa na região de Bom Jardim
(Sub-Bacia camaquã central) e cerca de 700m na localidade a oeste da Sena do Espimiho (sub-Bacia
Camaquà Ocidental).

Esta unìdade inicia-se com camadas rí¡mcas de a¡enitos finos, siltitos e argilitos, geradas em
ambiente de pró-delta lacustre, sobrepostas por espessos pacotes conglomeráticos e areno-
conglomeráticos de fiente dertaica que cafactei,züno fm da tàse rifr do Grupo Bom Jardim. Estas
sucessões pelíticas de ambientes de pró-delta e a¡eno-seixosas e conglomeráticas de frente deltarca são
encontradas taûto na Sub-Bacia Camaquã Central quaato na Ocidental.

As sucessões sedimentares que compõem o topo da Formação picada das Graças diferem nas
duas sub-bacias. Na sub-Bacia camaquã central, o topo da Formação prcada das Graças é constituído
por depósitos areno-seixosos e areno-pelítìcos, interpretados como depósitos deltaicos dominados por
rios Na Sub-Bacia camaquã ocidental, estes depósitos de topo rniciam-se com conglomerados fluvìais
e ha¡sicionam verticalmente para arenitos e silfitos de arnbientes flúvìo-deltaicos.

As caracteristicas deposicionais desta sucessão de topo da Formação picada das Graças sugerern
tnfluências de sistemas fluvrars no preenchimento da bacia e o fim da ação de processos de fluxos de
gravidade Desta fo¡ma estas sucessões de topo poden ser cor¡elacionadas à fase posterìor ao riJi, ondeo predominio de sistemas fluviais no preenchimeato da lracia estaria ¡elacionado à progressiva
dimunuiçãoda ativrdade tectônica nas falhas de bo¡da da baci. corncidindo com o periodo de
diminuição das taxas de subsidência na bacia.
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Alâlises geocronológicas realizadas ern camada de tuftr próxima às porções basais da uaidade
permitiram identifical uma idade m:íxima de 5g0 Ma para a Formação picada das Graças. A idade
mínrma considerada é, de 57 4M4 que constitui a idade miíxima da Formação Acampamento velho,

com ocorrência restrita à sub-Bacia camaquã ocidentâr, a Forrnação Acampamento velho
(sensz Ribeiro & Fantinel 1978) constitui-se predonunantemente de rochas lulcanoclásticas
(piroclasticas primarias e rerabalhadas) e rochas lulcânicas de composição ácida, colocadas em
contextos subaéreos, além de subo¡di¡adas rochas andesiticas e basaltos sub-vulcânicos. Esta uridade
afìora nas regiões que compreendem os cerros do Bugio e Perar¡ serras d.e Santa Brárbara e Espiniìho e
Platôs da Ramada e Taquarernbó. e seus depósitos vulcanoclásticos apreseûtam merguihos que variam
de sub-horizontais a 50..

A r¡nidade, que apresenta espessur¿rs superiores a 600n¡ enconta-se em discordância angular
sob¡e os depósitos flúvio-deltaicos do Grupo Bom Jardirn, aflora¡rtes no flanco oeste da serra do
Espinilho, e sobre os depósitos do Grupo Maricá, na parte oeste do platô da Rarnada.

Os dçósitos basais da Forrnação Acampamento Velho, aflora:rtes no flanco s¡rl e oeste do Cerro
do Bugio, constituem-se de tufos grossos gerados por fluxos piocrásûcos (ignimbritos), apresentaûdo
cerca de 100m de espessura Estes depósitos foram classificados como tufo grosso vítreo, rico em
c¡istais e licos em líticos, e tufo grosso â cristal, pouco a fortemente soldados.

verticalmente, estes tufos transic.ionam para camadas tabula¡es e maciças de rapiüi tufo, de
aproxlmadamente 15m de espessura. Evidências de colocação a quente ûeste litoúpo são infeddas pelo
predomínio de matriz com texturas micropoiqu íticas e, princþalmente, pela ocorrência de
rntercalações de camadas centiméarcas de tapilh tufos mediana a fortemente soldados. Estes depósitos
de lapilli tafo voham a ocorrer intercalados aos depôsitos de brecha tufos, que predominam na sucessão
ptocliística desta formação.

os depósitos de brecha tufos apresentam-se em uma sucessão de camadas amalgamadas com
cerca de 200m de espessura. Estes depósitos constituem-se de fragmentos de rochas wlcânicas ácidas e,
pnncipalmente, de rochas pirocliâsticas (tufos). os clastos do arcabouço vanam, em médi4 dez a4 cn,
ocorrendo até rzcm de diâmeno máximo, em uma mafiz g-ossa na fração tufo e lap ri, ocorrendo
localmente níveis sustentados pelos fragmentos maiores.

Desta form4 considera-se que a sucessão de ¡ochas piroclásticas que constituì a porção basal da
Formação Acampamento Velho foi predominantemente gerada por processos de fìuxos p¡ocliásucos e,
de fonna subordilada' pelo retrabalhamento destes depósitos por processos sedimentares comuns.

Rochas ltlcá¡icas de composição ácid4 classificad¿ìs como riolitos, recobrem os depósitos
ptrocftísticos. Estes litotipos lr¡lcânicos possuem textu(a macroscópica afanítica 4 prilcipahnente,
fanerihca fin4 e apresentam cerca de 150m espessura no Ce¡¡o do Bugio. Nas derrais locaLidades
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cstudadas nâo foi possivel estimar a espessura destas rochas extuslvas.
O topo da Formação Acamparnento velho constitui-se de rochas piroclásucas (lãpi i lltfos)

retrabalhadas ,com espessura estimada em csrca de 50m no cerro do Bugio, e por rochas andesíticas
com textura porfirítica com fenocr.istais de feldspato potássico. Diques de rochas b¡isicas são obseryadas
ao longo do Platô da Ramad4 com direção aproxìmada N45E.

w.2-
Fonv¡cÃo Aceupnu¡nro Vr¡,Ho.
NÂs SuB-BAcIAs CAMAoUÃ CENTRAL E OCIDENTAL

A aplicação dos conceitos de eshatigrafia de seqüências permitiu o estabelecimento da correìação
entre as sucessões vulcano-sedimentares do Grupo Bom Ja¡dim e da Fonnação Acamparnento Velho
que encontram-se tectonitamente segmentadas. Esta correlação levou em consideração os seguintes
elementos:

- limìtes de seqüèncias deposicionars

- zuperfi cies transgressivas

- superficies de inundação máxrma

- hatos de sistemas

- dados de provenìência

- dados de paleocorentes

- níveis de tufo

- dados geocronológicos rlqs unialades litoeshatigriíficas

os levantamentos eshatigráficos, reaiizados separadamente em cada regrão, permitiram o
reconhecimento de 6 seqùências deposicionais correspondentes ao Grupo Bom Jardrm e 1 à Fonnação
Acampamento Velho (Fig. Itr.68).

fV.2.1. SroûÊxcHs Drposrcroxnrs ¡o Gnr_po Bou ún¡¡nr_ ISBJ)

Na sucessão equivalente à Formação Cerro da Angélica, foram diagnosticadas três seqüências
deposicionais, denominadas como seqùência Bom Ja¡din r, 2 e 3 (SBJ-I, SBJ-2 e sBJ-3). Esras três
primeiras seqüências afloram somente na Sub-Bacia Camaquã Central.

A SBJ-4 equivale à Formação Hil¿írio e aflora nas sub-bacias Camaquã Central, na região de Bom
Jardirn, e na Ocidental, regrão de Lav¡as do Sul.

As sBJ-5 e 6 equrvalem à Formação picada das crraças, com exposições nas regiões de Bom
Jardim (SBC-C) e paIte norte da SBC-Oo.
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Seqüência ßom Jardim t - (SBJ-1)

A primeira seqùência deposicionar do Grupo Bom Jardim aflora somente na regrão da casa de
Ped¡a e é composta por dçósìtos de leques aluviais organizados em 4 ciclos progradacionais de
hierarquia menor (Figs. Irl 61 e trI.68). Estes ciclos constituem-se de depósitos fluviais, gerados druante
eventos de ativação tectônic4 sobrepostos por depósitos de enchentes em lençol, que progradâm durante
períodos de calnaria tectônica (ver item III.4.2).

o padrão de empiìhamsn16 destes cìclos e suas ìnterpretaçôes, ernbasadas nas propostas de
Leeder & Gawthorpe (i9s7), Blah & Bilodeau (1988) e Shanley & Mccabe (1994), entre ourros,
permite-nos sugerìr um progressivo aumento da taxa de geração de espaço de acomodação, observado
pela ¡{imiu¡ição da espessura e granulometria dos dçósitos de leques aluviais err direção ao topo da
sucessão.

As sucessões sedimentares da SBJ_ I evidenciam uma orige,m tectônica para o Grupo Bom
Jardmo' decorrente de curvas de espaço de acomodação ma¡cadas por eventos de aumento repent'ro de
espaço de acomodação, segu.idos por gradual atenuação dâs t¿xas de geração de espaço ao finar de cada
ciclo Este mecanisrno, ariado à proximidade da sucessão em reragão as farhas de borda da bacia
poderia explicar a ausência de superficies erosivas (Gawth orpe et al. Lgg4).

Desta forma. considera-se que a sBJ-r rq)¡eselrta os estágios inicìais do zrri, contando com o
progressivo aumento da atividade teotômca e geração de espaço de acomodação em direção as
seqüências 2 e 3_

A aniiLlise de paleocorrentes realizada nos depósitos fluviais que predomrnam na parte basal da
SBJ-I mostra paleofl'xo para Nw, com azimute para 324., (Fig. m,a9B), representando a direção
aproximada do eixo da baci4 considerando-se que os sistemas fluviais longitudinais são os priacipais
responsáveis pela entrada de sedimentos em uma bacia limiøda por falhas (Leeder & Gavthorpe r9g7,
Gaxthorpe & Leeder 2000) Depósitos conglomeráticos fluviais tansversais à bacia apreserìtaraÍì
direção média de paleoflÙxo para NE (com azimute para 40) (Fig. III.56E), evidenciando contrìbuições
detríticas importantes a partir da borda oeste da baci4 como confi¡rnado pela presença de Íìagmentos
carSonáticos provenientes desse ernbasamento nos depósrtos da SBJ_I.

A¡iíùises de proveniência realizadas nos depósitos de enchentes ern ler1çol da SBJ-I mosüam a
proximidade das areas-fonte com relação aos depósitos conglomeráticos, revelada principalmente pela
presença de clastos ca¡bonáticos (vide mapa geolíg¡co, em alexo). Estas análises evidenciam a ausê¡rcia
de grandes rejeitos laterais na falhas de borda e atestam contextos distensivos geradores para o crrupo
Bom Jarrlim.

Seqüêncía Bom Jardim 2 - (SBJ-2\

A segunda seqüência deposicionar do Grupo Bom Ja¡dim (sBJ-2) apresenta tratos de rowstand e
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transgressivo bern defirudos na; regiôes de Bom Jar.dim e da Casa de ped¡4 sendo o ¡Iato de highstand
identìficado somente na região da Casa de pedra_

TRAI'O DE InWSTAND DA SBJ-2 (TL-2)

o limite de seqùência basal da sBJ-2 na região da casa de pedra foi i¡ferido no topo do 4" ciclo
progradacional da sBJ-l, com base na mudança dos padrões progradacionais (que esta seqüência vinha
apresentando) para padrões retrogradacionais- A superficie limitante basal na região de Bom Jardim não
foi di agnosdcada.

Na região da casa de pedr4 o trato de rowstand da sBJ-2 inicia-se com a passagem das camadas
pareadâs de brechas e de arenitos (depósitos de enchentes errì lençoì) para os depósitos areníticos de rios
entrelaçados, representando um ciclo rehogradacional. Esta sucessão correlaciona-se aos depósitos
conglomeráticos de reques dertaicos que compõem a base da Formação cerro da Angélica na região de
Bom Jardim e apresenta as mesmas ca¡acte¡ísticas deposicionais e padrões retrogadacionais.

An¡ílises de paleocorrentes realizadas nas sucessões fluviais da SBJ-2 na região da casa de pedra
mostran direções médias de paleocorrentes para N, que correspondem à direção aproximada do eixo da
bacia

TRATO TRANSGRESSIVO E TRATO DE HIGHSTAND DA SB.I_2._(T-1_2 eTÍI-2)
o âparecimento dos dçósitos areno-seixosos de frente deltaic4 tanto na região da casa de pedra

quanto na região de Bom Ja¡dirq ûm¡ca umâ superficie transg¡essiva e, assim, o rnício do trato
transgressivo da SBJ-2.

A superficie de inundação mráxima da seqüência SBJ-2 não foi diagnosticada em nenhuma destas
regrões, tendo sido infe¡ido na região da casa de pedra a partir do reaparecimento de camadas
decimérrcas a métricas de brechas de seixos a calhaus que se sobrepõem aos depósitos de frente deltaica
do trato de lowstand., ca¡acte¡izando uma progradação no topo da seqüência sBJ-2 e, desta forma, o
início do trato de highstand destaseqüência.

o padrão de empilhamento apresentado nas regiões da casa de pedra e de Bom Jardim (Fig.
IIi 68) d'rante a sedimentação da segunda seqúência deposicional do Grupo Bom Jardrm mostra o
cfescente aumento das t¿xas de geração de espaço de acomodação, tendo-se na região da casa de pedra
o progressivo "afogamento" dos depósitos característicos de borda de baci4 rçresentado pero
recobrimørto dos depósitos de enchentes em lençol pelos depósitos deltarcos e, na região de Bom
Jardin¡ a transição dos depósitos areno-seixosos de leques deltaicos para depósitos areniticos e pelíticos
de pró-delta Este padrâo de empilhamento sugere ainda a proximidade em relação as falhas de borda da
bacia da sucessão sedimentar encontrada na região da casa de Pedr4 enquanto que a sucessão observada
na regrão de Bom Ja¡dim conesponderia a localidades mais interiores desta bacia.

Por firq o trato de higstand da sBJ-2 é observado pelo reaparecimento de canadas de robos
deltaicos proximais sobre os depósitos de a¡enitos finos deltaicos distais desta seqüência na região da
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casa de Pedr4 evidenciando uma diminuição das taxas de geração do espaço de acomodação. Na região
de Bom Jardim este trato não está present€ ou poderia estar amaigamado no topo do TT-2, em uma
superficie condensâda.

Seqüência Bom Jørdín 3 - (SBJ-3)

A terceira seqüência deposicional do Crmpo Bom Ja¡dim (SBJ-3) é composta pelos tratos de

lowstand e tansgressivo bem definidos na^s regiões de Bom Jardim e da Casa de Pedr4 sendo o trato de

highstand ideo.tifrcado somente na região de Bom Jardim.

TRATO DE LOWSTAND DA SBJ^J (TL.3)

Na região de Bom Ja¡dim, o llmite de seqùência basal da SBJ-3 foi identificado pelo contato
erosivo de sucessões hubidíticas a¡eno-seixosas diretarnente sobre os turbiditos ditais de leques deltaicos
da SBJ-2, indicando um evento de queda do nível de base relativo. Estes depósitos, que preenchem

estruh¡ras de canyons, possivelnente constituiam os canais alimentadores de sistemas de leques sub-
lacustres e poderiam estar associados à atividades vulcânicas que, se precedidas por domeamentos,
poderiam ser responsáveis pelo rebaixamento do nível de base e, assim, gerar limites de seqüência.

Na região da Casa de Pedr4 o limite de seqüência basal da SBJ-3 foi inferido na transição de

depósitos a¡eno-seixosos de frente deltaicq que compõøn o topo da SBJ-3 nesta região, para .ma
sucessão deltaica aruro-pelític4 irriciada por camadas conglomeráticas e com padrão retoogradacional.

Desta foIrn4 pode-se considerar uma contemporaneidade na deposição de sucessões de fiente
deltaica na região da casa de Pedra e na geração dos depósitos de canyons da região de Bom Jardrm,
resultantes de rebaixarnento do nível de base relativo.

O trato de lowstand da SBJ-3 continua com a rápida transição de turbiditos grossos de canyons
para as sucessões areno-pelíticas de leques subaquáticos na região de Bom Ja¡dim. Esta continuidade é
evidenciada pela recorrência de outros níveis esÍatigráficos com depósitos de canyons, que intercalam-
se aos depósitos turbidíacos de leques subaquáticos, diretamente sobre superficies erosivas de menor
hierarqui4 elìdenciando a recorrência de períodos de rebaixamento do nivel de base d¡rante o trato de
lows tqnd da SPj -3 nesta localidade.

A análise de paleoconentes ¡ealizada nas sucessões de pró-delta da região da Casa de pedra

mostra uma direção médla de paleocorrentes para NNE, reforçando a proposta de uma direção N-s para

o eixo da bacia dnrante a deposição da Formação Ceno da Angéhca.

Não foram encontadas estuturas trativas passíveis de aniíLlise de paleocorrentes na região de Bom
Jardim- Po¡er¡, a análise de proveniência realizada nos depósitos de canyons mostou o predomínio de

fontes graníticas nestes depósitos, com subordirados clastos de riolitos, andesitos e calbonatos,
caracterizando a similaridade das áreas-fonte destes depósitos na região de Bom Ja¡dim com os

depósitos de enchentes em lençol da região da Casa de pedra.
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o trato de lowstand d'a SBJ-3 te[mìna com o aparecimento dos depósitos argilíticos de liuldo de
baci4 na região de Bom Jardrm, e com o predomínio de depósitos de gramrlação mais fina" na regrão da
casa de Ped¡a caracterizando, assim, uma superficie transgressiva e, portanto, o inicio do trato
transgressivo (Fig. lll. 68),

TRATO TRANSGRESSII/O DA SBJ.3 - GT.3)
o trato transgressivo da SBJ-3 apresenta-se bem exposto na região da casa de pedr4 onde inicia-

se com os depósitos de fiente deltaica de granulação fioa que t,ansicionam para depósitos de pró_deþ
evidencia¡rdo aumentos progressivos na geraçâo de espaço de acomodação.

Na região de Bom Ja¡dim, o aparecimento de depósitos argilíticos e sìltosos, classificados como
depósitos de firndo de baci4 caracteriza rápida subida do nível de bâse até a mríxima inundação da
baci4 constituindo assim ltrn trato transgressivo de pequena espessur4 possivelnente devido à retenção
da maror parte de detritos junto as bordas da bacia

A superficie de inundação miáxima diagnosticada nos depósitos argilíticos da região de Bom
Jardim coincide com o aparecimento de sucessões areno-pelíticas de pró-delta no topo da sBJ-3 na
região da Casa de pedra.

Desta form4 a correração entre os depósitos de fimdo de bacia que oco',em na regão de Bom
Jardim com os depósitos deltaicos do topo do Gmpo Bom Ja¡dim aflorante na região da casa de pedra
reforça a evidência de uma paleogeografia de borda para as sucessões sedimentares da Casa de pe.¡a e
de depocentro pa(a as sucessões deste grupo ra região de Bom Ja¡dirr! além de explicar as diferenças de
espessuras do trato trânsgressivo da SBJ-3 para estas duas localidades (vide Fig. I[.6s).

TRATO DE HIGHSTAND DA SBJ-3 * (TI].3)
o trato de highstand da seqüência SBJ-3 foi diagnosticado somsnte na região de Bom Jardim,

com o progressivo aurnento, em direção ao topo, das espessu¡as das camadas areno-pelíticas turbidíticas
logo após a superfìcie de iamdação m¿íxima e o desaparecimento de camadas argilíûcas e de depósitos
de cønyons, caracterizando progradação.

Esta telceùa -îeqüência deposicional limita-se no topo pelo contato brusco de rochas riolíticas e
a¡rdesiticas d etanente sobre os turbiditos de pró-delta do trato tansgressivo da sBJ-3, implicaudo
numa mudaaça paleoambiental brusca para a bacia neste período. Este lirrute de seqüência superior é
corroborado pelo fato de sucessões 'vulcânicas da Formação Hilério, que compõe a SBJ-4, oco¡rerem
di¡etamente sob¡e o ernbasamento da Bacia camaquã e sobre o Grupo Maricá na reBião de Lavras do
Sul, evidenciando uma mudalça de configruação da bacia.

Seqüência Bom Jardin 4 - (SBJ-4)

A quarta seqùênciâ deposicional identificada no Grupo Bom Jardim corresponde à Formação
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Hilário, sendo aqui denominada como Seqùência Bom Jardim 4 (SBJ-4).
A SBJ-4 na região tre Bom Ja¡dim é constituída por uma sucessão de rochas r,'rcânicas

(andesitos' basaltos e subordi¡ados riolitos), rochas vulcanoclásticas (topi i túos e tufos grossos acristal) e depósitos turbidíticos associados.

Na região de Lavras do Sul, esta unidade é constituída por rochas vulcânicas basiíLlticas,
andesíticas e riolíticas, intercaladas por rochas piroclastrcas (tufos grossos yítreos e a cristaì e brechas
tufos) colocadas em ambiente subaereo. Nesta região não ocor¡em sucessões de rochas sedimentares
associadas.

considerando o padrão de empilhamento dos depósitos sedimentares observados na região deBom J¿ndim, foi possivel identificar somente o trato de lovlrtand.da SBJ_4 (TL-4). Nesta região, a SBJ_4 inicia-se com espessas rochas riolíticas e ândesiticas que são sobrepostas por uma sucessão ritrnica
areno-pelíûca de turbiditos deltaicos com 100% de proveniência de rochas andesíticas, o que difere por
completo da sucessão de turbiditos das seqùências sBJ-', 2 e 3, que apresentam'm predonrínio de
clastos com proveniência de rochas graníticas. o padrão granodecrescente desta sucessão é observado
pela rapida transição destes depósitos deltaicos para h[bidltos de granuiação mars fin4 gerados em
ambientes de pró-delta Este padrão de preenchimento da bacia sugere aumento progressìvo das taxas degeração de espaço logo após o limìte de seqüências e, desta form4 representam o tato de rowstand da
sBJ-4 (TL-4).

Estas succssões tu¡bidídicas da região de Bom Jardim são recobertas por depósitos pirocl:ísticos
(lqpi ¡ tltfos e tnfos grossos líticos) que forarrr classificadÕs como depósitos de flrxo de grarrdade
colocados em ambientes subaquáticos.

considerando haver runa sucessão piroclástica que predomina nas pofções intermediárias da
Formação rLliírio aflorante nas regiões de Bom Jardim e de Lalras do sur, mesmo com endências de
colocação subaqur{tica ern Bom Ja¡dim e subaé¡ea em Lawas do Sul, é possíver a correlaçâo direta
destas sucessões piroclasticas Esta cor¡elação ó cor¡oborada pelas datações geocronológicas obtidas
para os d€pósitos pirocliísticos da região de Bom Jardim e para as rochas l'lcânicas imediatamente
sotopostas e sobrepostas à espessa sucessão piroclástica na região de Larras do sur (vile Fig. IrI.67).

Desta form4 é possíver i¡terpretaf que a região de Bom Ja¡dim, ainda neste período, conshftriria
o døpocøttlo da baci4 enquanto que a região de Lawas do Sul represørtaria a borda subaérea da baci4
o que explica ainda as diferenças de espessrua e de graruiometna das sucessões piroclásticas observadas
estas regiões, evidenciando uma possível proxrmidade da sucessão l.lcanogênica de Lalras do Sul em

relação aos centros wlcânicos.

Esta reconstituìção paleogeográfica permite-nos ainda considera¡ uma considerável expalsão da
bacia ern direção a oeste, provavernente causada pela migração das falhas de bord4 enquanto que na
região de Bom Jardim eústiriam elevadas taxas de geração de espaço (ern relação à região de Lawas dos'l) e' desø form4 uma menof contribuição de detritos sedimenta¡es ou pirocliásticos.

uma superficie de imrndação máxinra pod.eria ser inferiaa nos dçósitos periticos de pró-delta
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observados na sucessão sedimerit& que intercala as rochas nrlcanogênicas da Formação Hiliirio na
região de Bom Jardìm, sendo dific sua correração com a sucessão da região de Laltas do sur.

Por fin! a sucessão mlcânica que predomina no topo da Formagão H á¡io, tanto na regrão de
Bom Ja¡dim (onde observarn-s e pirtow ravas), quanto na região de Lawas do Sul, poderiam representar
o trato de highstand da SBJ-4, possivelmente iniciado com a chegada de detritos piocliásticos no
depocenro da bacia e com a continuidade de colocação de uma espessa sucessão de rochas lr¡lcânìcas.

SeqüêncÍa Bom Jardrzr 5 - (SBJ-S)

A seqüência SBJ-5 corresponde ao início da Formagão Picada das Graças, aflorante nas sub-
bacias Cmraquã Central e ocidental. Esta seqúência é caracterizada por sucessões areno-pelíticas de
pró-delta sobrepostas por sucessões areníticas e conglomerátìcas de frente deltaic4 que predominam
respectivamente nas partes basal e rntennediária da unidade nestas duas localidades.

o hato de lowstand da SBJ-5 foi diagnosticado somente na região de Bom Jardirn, sendo o trato
transgressivo e de highs tand bem cancterizados nas sub-bacias camaquã centai e ocidental

TRATO DE LOWSTAND DA SBJ-5 - (TL-5)

Na região de Bom Jardim, a sBJ-5 lnicia-se com depósitos fluviais areno-seixosos (Fig. IIr. r7),
diretamente sobre as rochas andesítjcas da SBJ-4, constiturndo o trato de lowstand.. Estes dspósitos
fluviais apresentam 1007o de provuriência de rochas r,tlcânicas andesiticas e basalticas e dìreção média
de paleocorrentes para ENE, interpretada como direções de transportes transversars ao eixo da bacia.

uma superficie hansgressiva é observada nesta região com a rápida passagem destes depósitos
fluviais para depósitos deltaicos de gramrlaçño fin4 interpretados como depósitos areniticos e pelíticos
de pró-delta Esta sucessão caracterizâ o i¡icio do trato tansgressivo da SBJ-5 (urde Fig. IIr.6g)_

TRATO TRANSGRÊSSIT/O DA SBJ.5 _ (TT-5)

Na região de Bom Ja¡dim, o TT-5 i¡icia-se com turbiditos de camadas grossas, geradas por fluxos
de alta densidade, que rapidairrente passam para depósitos de pró_delta.

A correlação desta sucessão de pró-delta com a sucessão descrita na Sub-Bacia camaquà
ocidental é perfeitamente possíver pois, nesta rocalidade, a SBJ-5 inicia-se também com depósitos de
pró-delt4 que oco..em diretaÍìente sobre os depósitos fluviais de topo do Grupo Maric{ marcando,
assirt uma expansào areal da bacia.

o trato transgressivo da sBJ-5 limrta-se no topo por uma superficie de rmrndação miíxima
(disposncada nestas duas localidades), representada por intercalações de carnadas decimét-icas
tabulares de argilìtos larninados e maciços, com camadas centimétricas a métricas de hrfo vítreo grosso.

Estes depósitos piroclásticos foram rnterpretados como d.epósitos de decantação em ambiente de
pró-delta e englobados na Formação picada das Graças por Janikian el at (2003).
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TIL TO DE HIGr.ISTAND DÀ SBJ-í , (-ïH-5)
o trato de highstand da seqüência SBJ-5 inicia-se logo após a superficie de i'undação maxim4

aoima descrìta com a continuidade de depósitos tu¡bidíticos de camadas finas (observados nas duas
localidades), e o progressivo desaparecimento de fácies de decantação. Estas sucessões rapidanente
tra¡sicionam para depósitos conglomøáticos de frente deltaica (leques deltaicos) na região de Bom
Jardim, e para depósitos areníticos e sílticos tarrrbém de frente deltaica (delta dominado por nos) na
Sub-Bacia Camaqr¡ã Ocidental, caracteriza¡do o t;:ata de highstand.

A análise de paleocoûentes realizada nos depósitos æeníticos de frente deltaica, tanto na regrão
de Bom Ja¡dim quanto na parte norte da sub-Bacia Camaquã ocidental, mostrou direções médias de
paleofluxo para S e SSE Estes dados de paleocorrentes, aliados aos dados de provenìência dos
depósitos conglomeráticos da região de Bom Jardim, sugerem uma reativação tectônica, com o
soerguimento localizado da borda norte da baci4 iniciada com a sedimentação dos depósitos pelítcos e
a¡eníticos dos tatos de lowstand e trarìsgressivo, seguido pela progressiva quiescência tectômca,
indicada pela progradação dos depósitos areníticos de frentes deltaica do TH-5 (na sBC-oc) e pera
progradação dos depósitos conglomeráticos de frente deltaica que compõem o trato de highstand da
SBJ-5 na região de Bom Ja¡dim.

Segundo cohen e¡ ar. (Lgg7), subsidência renta e descontínua é comuns øn condìções de
h¡ghstdnds de bacias do tipo hemi-graben e, neste caso, poderiam representar os ultrmos esrigios de
¡ifteamento do Grupo Bom Jardim.

Na regrão de Bom Jalditq o limite de seqüência de topo da SBJ-S, denominado regionarmente
como limite de seqüência 5 (L.s.5), foi inferido no topo da sucessão conglomerática estratíficada pois,
logo em segurd4 tem-s€ uffa associação de fácies (com cerca de 30 m de espessur.a) de granulometria
mais fin4 com dçósitos areno-seixosos estratificados, que apresenta padrões retrogradacionars de
sedimentâção' caracterizando uma superficie trarsgressiva e, desta forma" amalgarnada ao tmite de
seqüência.

Na sub-Bacia camaquã ocideûtar, o limite de seqùência do topo da SBJ-5 é constatado pera
ocor¡ôncia de depósitos conglomeráticos fluvìais diretarnente sobre os dçósitos de frsnte deltaica do
TT-5.

Seqüência Bom Jardìm 6 - (SBJ-6)

A seqùência SBJ-6 conesponde aos depósitos dertaicos de graaulação fiaa do topo da Formação
Picada das Graças e, na sub-Bacia camaquã ocìdental, aos depósitos conglomeráticos fluviais e areno-
peliticos de ambiente fl úvio-deltarco.

Interpreta-se que a dçosição da sBJ-6 esteja relacionada ao crescente ar¡msnto de área da bacia
em direção ao oeste, conjuntamente com progressiva diminuição das taxas de geração de espaço de
acomodação.
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Nesta seqùência foram identificados o trato trangressivo, observado nas duas sub-bacias, e o trato
de higstand, com exposições somente na SBC-C. O trato de lowstand da SBJ-6 possivelmente não teria
se desenvolvido nestas locâlidades em ñurção da posigão paleogeográficq com predomínio de
ambientes de iíguas rasas antes do evento de queda do nível de base marcado pelo L.S.-5.

TRATO TRANSGRESSTVO DA SBJ-6 _ F.T-6)
Na região de Bom Jardim, o TT-6 constitui-se de wna sucessão reÍogradacional, com depósitos

areno-seixosos que sobrepõem os depósitos conglomeráticos de frente deltaica do topo da SBJ-5 desø
região O padrão de etnpilhamento deste trato e sua passagern para a próxima sucessão sobreposta
permite-nos inferir uma superficie tansgressiva amalgamada ao limite de seqüências de topo da SBJ-5,
tendo-se o inicio do TT-6 diretãnente sobre o L.S, 5.

Na SBC-Oo, o trato hansgressivo da SBJ-6 i¡jcia-se com dçósitos conglomeráticos fluviais que
ocorrem dftetamente sobre os depósitos de ffente deltaica do topo da SBJ-5 desta localidade. Estes
depósitos conglomeráticos sobrepõem também os depósitos fluvials do Crnrpo Maricá na porção SE do
Platô da Ramada (localidade de Cordilheûas). Apesar da sucessäo basal da SBJ-6 ssr composfa por
dçósitos fluviais na SBC-oc, considera-se que represente o trato transgressivo pois foi realizada runa
correlação com a sucessão basal desta mesma seqüência aflorante na região d9 S¡¡1 J¿¡¡iim, de acordo
com modelo proposto por Shanley & MacCabe (1994). Estes autores consideram que a defimção de
tratos de sistemas ern alnbientes fluvrais depende de correlações regionais e que considerar toda
sucessão fluvial abaixo da primeira superficie transgressiva local como trato de lowstand desconsidera a
possibilidade de deposição aluvial na borda da bacia du¡ante a transgressão da linha de costa.

A aniíLlise de proveniência realizada nos depósitos flúvio{acushes do topo da TT-6 na regrão da
SBC-OC most¡a predomínio de fontes nrlcânicas (principalmente riolitos e plroclastos) e as direções
médias de paleoconentes apontâm para ESE, sugerindo o progressivo entulhamgnfo da bacia com
detritos provenientes da denudação de suas bordas, que constituern a principal fontc de detritos ern
contextos pós-/¡lis (Blair & Bilodeau 1988).

TRATO DE HIGHSIAND DA SBJ.6 - (TH-6)

Na regrão de Bom Jardim, o fato de highstand é observado pera passagern da sucessão

retrogradacional do TT-6 para depósitos agradacionais areno-pelíticos de deltas dominados por nos. A
superfìcie de imurdação máxima não foi diagnosticad4 sendo infe'da pela mudança no padrão de
ernpilhamento desta sucessão de topo.

Os depósitos areno-pelíticos deltaicos constituem evidências de progressiva dimiluição da lâmina
d':igua na parte superior da SBJ-6, apreseritando-se erodidos por pequenos canais distribuüá¡ios,
possivelmente decorrentes de eventos de rebaixamsnto do nível de base de pequena amplitude,
relacionados a variações cLmáticas.

A an¿ílise de paleocorrentes rcaltzaÅa nestes depósitos mostra uma direção médra de fl¡xo para
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SE (Fig' IiI 68), cor¡obo¡a¡d.o a intcrpretação tla compreta denudação dos altos ge¡ados arìteriomente
em contextos de atindades tectôrucas.

o 
''ato 

de hghstand da sBJ-6 não foi observado na Sub-Bacia camaquã ocidental, o qìre sugere
erosão do topo da seção entre o fim da deposição das uridades do Grupo Bom Jardim nesta localid¿de eo início dos eventos 

'ulcafiogêmcos da Forrnação Acanparnento Velho, hipótese conoborada pela
brusca passagem, na região, de ambiente subaquático dos depósitos flúviolacusfes do topo da TT-6
para ambiente subae¡eo das rochas piroclístìcas sobrepostas. o contato gntre gstas duas sucessões
ca¡acteriza um limite de seqüências, denominado regionalmente como L.S.6 (Fig, Itr.6g).

A seqùência deposicional de topo, diagnosticada na sucessão mlcano-sedimenta¡ da Sub-Bacia
camaquã ocidental, corresponde aos depósitos piroclásticos e vulcânicos da Formação Acampamento
velho, limitada na base por uma superficie erosiva regional (L.s.6), acompanhada por contato brusco de
tufos larnilados sobre os depósitos flúvio-lacushes do T¡ato Transgressivo da seqüência anterior (sBJ-
6).

os depósitos lrrlcanocr¿ísticos desta seqüência apresentam um padrão progradacionar,
apresentando øn sua porção basal tufos grossos gerados por fluxos pirocl:ísticos (ignimbritos) pouco a
lortemente sordados, que üarsicionan para camadas taburares e maciças de rapiütfirfos, também com
evidências de corocação a quente. Estes lapi,i tufos rapida'ente passam para brecha tulbs que
constituem a litologia predominante na sucessão pi¡ocl¡ística,

Rochas lrrlcânicas de composição ácida, classifigedas como riolitos, recobrem os depósitos
pirocliísticos' sendo novamefte sobrepostas por rochas pirocftísticas retrabathadas (/aprlt tufos), além de
rochas andesítìcas.

Desta forma' a Seqúência Acampamento velho, gerada exclusivame¡rte em ambientes subaereos,
é considerada como uma seqüência deposicronal de hierarqura maior, separada da Seqüência Bom
Jardim por um intervalo de tempo de alguns milhões de anos (ver item IV.2.l).
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No Rio Gra¡de do Sul, sobre rochas metamorfizadas e deformadas pelo ciclo B¡asilialo, ocorre
um conjunto de unidades sedimentares e vulcano-sedimentares, geradas enhe o fim do Neoproterozóico
III e Eopaleozóico, reunidas no supergrupo camaquâ. Esse supergrupo é composto por sucessões
siliciclásticas, lticanocliásticas e ltlcânicas que constituem o regisho, particularmente bem exposto, dos
eventos tectônicos e deposicionais do período entre as orogenias do fim do Neoproterozóico (ciclo
Brasiliano) e o estabelecimento das grandes bacias mtracratônicas paleozóicas, uma fase denomrnada
por Ahneida (1969) como "estádio de fansição" e que coincide com impof&rtes mudånças geográficas,
climáticas e biológicas de abrangência global.

Denho deste contexto' o Supergrupo carnaquã constitui uma peça-chave para a compreensão da
evolução geológica desta porgão da Platafonna sul-âmericana, destacando-se o Grupo Bom Jardim e a
Formação Acampamsnto Velho, que apresentan caracteristicas que tazem a possibilidade de um
il4Fortante avanço nos conhecimentos sobre a cvolução tectono-sedimentã da Bacia camaquã durante o
fim do Neoproterozóico III.

o Supergrupo Camaquã é composto, do ponto de vista da litoestratigrafi4 por cinco unidades:
(i) Grupo Mancâ (sensu Pelosi & Fragoso-Cesar 2003): predomrnantemente silìcicliistico, gerado ern

ambientes fluviais e marinhos;

(ii) Grupo Bom Ja¡rtim (sensz Janikian et al.2003): unidade ltlcanogênica e sedimentar, gerada em
ambientes lacustres e continentai s;

(iii)Formação Acampamørto verho (Ribeiro & Fantinel 197g): unidade r.rrcanogênica, gerada em
ambientes essencia.lnente subaereos;

(iv)Grupo santa Ba¡bara (sensa Fambrini 2003): formado por rochas essencia¡nente siliciclásticas,
postoriores aos eventos vulcânicos, de ambientes continentais e marinhos;

(v) Grupo Guaritas (expandido de Robertson 1966): gerado em a'nbientes contìnentais, apresenta
intrusões da Suite lntrusiva Rodeio Velho.

Essas unidades apresentafn discordâ¡cias algulares enhe si, e espessuras de alguns mrlhares de
metros, lesultantes de diversos ciclos de subsidência tectônica. Seus depósitos aflo¡am em trcs sub-
bacias alongadas segundo a direção NNE-SSW, Estas sub-bacias são denominadas de camaquã
ocidental, camaquã cent¡ar e camaquã oriental, e ahrarmente enconÍarn-se separadas por rochas do
embasamento.

As r¡nidades vurcanogênicas neoproterozóicas do Supergrupo camaquã, estudadas na presente
tese' compreendem o Grupo Bom Ja¡dim (redefinído por Janfüan et ar. 2003) e a Formação
Acarnpamento velho (Ribeiro & Fannnel 197g), Ëstas ulidades a{ro¡am nas sub-bacias camaquã
ocidental e centual, apresentando camadas i¡clinadas de poucos graus a subverticais, em decorrência da
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ação de falhas deformadoras que ap(esgntâm componentes predominanternente nomais e
suborclinadamente di¡ecionars.

o estaberecimento de um arcabouço baseado na Esuatigrafia de seqùências, auxìriado pera
análise de fácies, associação de f:í'cies e análises de paleocorrentes e de proveniênci4 possibilitaram o
reconÏecimento de superficies com significado genético que foram utilizadas para correlacionar as
diversas ocorrências do Grupo Bom Jardim e da Formação Acampamento velho, que atualmente
encontram-se segmentadas por processos defo¡rnad.o¡es posteriores à sua geração.

Em coqirmto com o arcabouço de seqüências dçosicionais es¿abelecido, os resultados
geoøonológicos obtidos possibilitaram correlações regionais mais seguras para os segûìentos destas
rmidades nas diyersas localidades estudadas.

Desta forn4 foi possível reconhecer d.uas seqüências deposicionais de 2" ordenq correspondentes
ao Grupo Bom Ja¡dim (Seqúência Bom Jardim) e à Formação Acarnpamento verho (Seqüência
Acârnpamento Velho). Foram diagnosticadas seis seqüências dçosicionais de 3" ordern na Seqüência
Bom Jarrlim, denominadas regionalmente como s BJ-r, 2, 3,4, 5 e 6. As três primeiras seqüências (SBJ_
1, 2 e 3) são correspondentes à Formaçâo ceno da Angéric4 a SBJ-4 à rormação H ¿irio e, as sBJ_S e
6 à Formação picada das Graças.

A primeira seqüência deposicional do Grupo Bom Jardim (sBJ-l), inicia-se com sucessões
a¡sníticäs fluviais e conglomeráticas de enchentes em lençol, que oaracterizãn sucessòes geradas lunto à
bordas de falhas normais. Esø seqüência representa os estiigios rmciais do rifÌeamento.

o padrão de empilhamento apresentado durante a sedrmentação da segunda e terceira seqüências
deposicionais do Grupo Bom Jardim (sBJ-2 e sBJ-3) mostra o c¡escsnfe aumento das taxas de geração
de espaço de acomodação, tendo-se na região da casa de ped¡a o progressivo afogamento dos dçósitos
característicos de borda de baci4 com o recobrimento de depósitos de enchentes em lençol por
depósitos de leques deltaicos Por outro lado, a sucessão deltaica e de leques subaquáticos obseryada na
região de Bom Jardim corresponde a regiões mais interiores desta bacia. Estas duâs seqi.iências
representam o período de maior atìvidade tectônic4 com altas t¿xas de geração de espaço de
acomodação' constituindo a principal fase do rifteamento" ante.rior a 593,7+2,g M4 idade obtida para
apóhse grarutica que intrude a sucessáo.

A quarta seqüência deposicional do Grupo Bom Jardrm (sBJ-4) corresposnde à Formação
Hilário Na região de Bom Ja¡dirr, sucessões rT rlcanogênicas associadas a sucessões deltaicas permitem
interyretfi que' ainda neste período, esta área constìtuiu o depocento da bacia. por sua vez, a região de
Lalras do Sul representaria a borda subaérea da bacia. Esta interpretação é corroborada pelas diferenças
de espessura e de graaulometria das sucessões piroclásticas observadas n€stas regiões, sugerindo runa
proximrdade das sucessões de Lawas do Sul aos centros vulcânicos.

Esta reconsûtuição paleogeogriífica para a seqùência sBJ-4 permrte-nos ainda considerar o início
da expansão da ¿írea da bacia em direção a oeste, causado pela migração das falhas de borda
anterìomente coicidentes com o limite oeste da Sub-Bacia camaquã central. Tar expansão da bacia é
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relacìonada à fase de v¡rlcaniuno mais ativo, ocorrida por volta de 590 Ma.
A SBJ-5 é caracte¡izada por depósitos de pró-delta" reconhecidos tanto na Sub-Bacia Camaquã

Central quanto na Ocidental, que caracterizam uma expansão areal da bacia associada aos últimos
estágios de rifteamento, tendo-se a atuação de levantamento de altos e a confibuição de detritos
provenientes do embasamento metamórfico nas sucessões sedimentares.

Estes úhimos estiág.ios de rifteamento são seguidos por subsidência termal sob condições de
quiescência tectônica' tendo-se a gradual denudação dos altos ante¡iormente soerguidos, registrada nos
depósitos conglomeráticos e æeniticos de frente deltarca que compõem o topo da SBJ-5.

A continuidade dos processos de subsidência termar é observada na SBJ-6, com a deposição da
sucessão conglomeráùca flunal na Sub-Bacia Camaquã ocidental, sobreposta deltas dominad.os por rios
na região de Bom Jardim. Tal sucessão registra a denudação completa dos artos e conseqùente
arnpliação da area da baci4 com predomínio de a¡nbientes deltaícos cada vez mais distais em relação às
fontes e entulhamento progressivo da bacia,

A Forrnação Acampalnento Velho, gerada exclusivarnente ern ambientes subaéreos, é considerada
*ma seqüência deposicional separada do Grupo Bom Jardim. Estâ seqùência apressnta'm padrão
progradacional, com tufos grossos gerados por fluxos pirockísticos (ignimbritos) nas porções basais, que
transicionam pala lapi i tufo e, rapidamente, para depósitos de brecha tufos, predominantes nesta
seqüência. os depósitos pirocliísticos são ¡ecobertos por sucessões lulcânicas riolíticas e andesiticas,
com reco¡rência de døpósitos pirocl:ísticos retrabalhados no topo da suc€ssão.

Desta fo¡rnq a seqüê.cia Acampamento verho (sAV), datada de 574*7 M4 mostra ìrma
completa toansfornagão paleogeográÊca da baci4 em condições subaereas, com progressivo onlap
sobre o ernbasamento metamórfico, em direção a oeste.
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