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RESUMO

A Bacia de Água Bonita localiza-se na região limítrofe entre os estados de Tocantins e

Goiás, a meio caminho das grandes sinéclises intracratônicas do Paraná e do Parnaíba. Com

cerca de l0 km de largura e 90 km de comprimento, a bacia segue o trend geral NE do

Lineamento Transbrasiliano (LTB). Sua origem f'oi associada previamente a um gráben de

preservação de rochas sedimentares ou como uma bacia transtrativa resultante de uma

transcorrência dextral ao longo do LTB. Levantamentos de campo realizados na região para o

presente trabalho mostraram distribuição de facies coerente com uma incursão marinha de

nordeste para sudoeste. Em conjunto com dados de paleocorrentes, paralelas a estrutura do

lineamento, sugere-se que estes sedimentos tenham se depositado ao longo de uma calha

alongada na direção NE-SW condicionada por estruturas prévias do embasamento,

relacionadas ao LTB. Evidências de tectonismo ativo durante a sedimentação, como falhas

sinsedimentares e estruturas dc liquefàção (diques clásticos e convoluções), indicam que o

lineamento também ftri uma estrutura ativa durante a instalação da bacia. No presente trabalho

o preenchimento sedimentar da bacia foi dividido em duas unidades: a Formação Água

Bonita, unidade basal, essencialmente rudáceo-psamítica, com depósitos de ambiente costeiro,

transicional e marinhos de plataforma rasa, em parte sobre influência glacial, e a Formação

Vereda Verde, superior, essencialmente pelítica, com depósitos deltaicos e marinhos

profundos. Nas vizinhanças da bacia ocorre a Formação Araguaçu, com diamictitos glaciais,

aos quais é também relacionada uma nova ocorrência de pavimento subglacial, ora descrita.

As duas unidades da bacia ftrram relacionadas às sequências correspondentes ao ciclo

ordoviciano-siluriano das bacias do Paraná (Grupo Rio lvaí) e do Parnaíba (Grupo Serra

Grande). A Formação Araguaçu, a julgar pelo sentido de deslocamento da geleira,

representaria um registro da glaciação permocarbonífera. Com base nos dados de campo,

apresenta-se um novo modelo para a origem da Bacia de Água Bonita, como uma área de

subsidência oontrolada por falhas do LTB no embasamento. A presença de sedimentos

marinhos corrobora a ideia de que essa depressão tectôni ca, na região central do Brasil, tenha

sido uma passagem marinha transcontinental que ligou as costas norte e sul do Gondwana

durante a trangressão marinha landoveriana. em congruência com modelos anteriores

sustentados por dados paleofaunísticos.
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ABSTRACl'

The Agua Bonita Basin is located in central Brazil, halfway between the large Paraná and

Parnaíba intracratonic basins. With about l0 km wide and 90 km long, the basin follows the

general NE-oriented trend of the Transbrasiliano Lineament (TBL). It was previouslv

considered as a post-sedimentary graben or as a left-lateral strike-slip basin associated with

the TBt.. A recent investigation of the basin has revealed facies distribution consistent with a

marine incursion from northeast to southwest, an idea corroborated by paleocurrent data,

which prefèrred orientation parallels the orientation of the basin suggesting that sediment

transport f'ollowed a trough controlled by the TBL. Although no faults were identifìed limiting

the basin, the presence of clastic dykes and other soft-sediment def'ormation structures -
interpreted as seismites - and of NE-SW-oriented syn-sedimentary faults within the basin

indicate that tectonics was active during sedimentation. The sedimentary fill of the basin was

divided into two units: the Agua Bonita F'onnation, a basal, essentially rudaoeous-psamitic

unit with aeolian, transitional and marine deposits. partly under glacial influence: and the

overlying, pelitic, Vereda Verde Formation, with deltaic and marine deposits. In the region of

the basin occurs the Araguaçu Formation, with glacial diamictites, which are also related to

the new description of the occumence of a subglacial pavement. The two units of the Água

Bonita Basin were considered as correlated to the sequences of the Ordovician-Silurian cycle

of the Paranâ (Rio lvaí Group) and Parnaíba (Serra Grande Group) basins, while the Araguaçu

Formation as a record of the Permo-Carboniferous glaciation, as suggested by the sense of

movement of the glacier. The data presented in this study allows the proposition of a model to

the origin of the basin as an area of subsidence controlled by basement faults of the TBL. The

presence of marine sediments corroborates the idea that this tectonic depression in central

Brazil has been a transcontinental seaway which connected the north and south coasts of

Gondwana during the Llandoverian marine transgression, in congruence with previous models

supported by paleofàunistic data.
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l. TNTRODUÇAO

A ocorrência de rochas sedimentares a meio caminho das grandes sinéclises

intracratônicas brasileiras do Paraná e Parnaíba (Figura l), foi descrita pioneiramente por

Baptista & Cartner-Dyer (1966). Dispostas ao longo de uma faixa com cerca de l0 km de

largura e 90 km de comprimento, segundo os autores, essas rochas seriam limitada por falhas

fotointerpretadas de direção aproximada N40E, o que levou à interpretação de que estariam

relacionadas a um gráben de preservação de rochas sedimentares, designado de Gráben de

Água Bonita. Idade siluriana a devoniana foi atribuída para essas rochas em função da sua

semelhança litológica com o Grupo Serra Grande e a Formação Furnas, das bacias do

Parnaíba e Paranâ, respectivamente (Batista & Cartner-l)yer 1966).

Anos mais tarde, o Gráben de Água Bonita foi relacionado ao Lineamento

Transbrasiliano (LTB), uma zona intensamente falhada que atravessa o território brasileiro de

nordeste a sudoeste numa extensão de mais de 2700 km, já na ocasião de sua definição

(Schobberrhaus e/ ul., 1975). Posteriormente, ZaIân (1986), atribuiu a origem dessa estrutura à

transcorrência dextral ao longo do LTB.

Desde a sua descrição pioneira (Baptista & Cartner-Dyer 1966) sugere-se que as

rochas sedimentares do Gráben de Água Bonita representem um possível remanescente da

continuidade pretérita das grandes sinéclises intracratônicas do Parnaíba e do Paraná. A

interligação entre essas bacias por meio de um seowcty na região hoje percorrida pelos rios

Araguaia e Tocantins já foi sugerida por diversos autores (v.g. Weeks 1941 e Lange & Petri

1967). A presença de braquiópodes boreais no Membro São Domingos (Formação Ponta

Grossa) é considerada evidência de ingresso de águas marinhas mais quentes na Bacia do

Paranâ, vindas de norte durante o Givetiano (Assine 2001). O desaparecimento da fàuna

malvinocáfrica, cujo apogeu foi no Emsiano, também é atribuído ao possível ingresso de

formas boreais na região neste período. A presença de icnofüsseis silurianos na Líbia e na

Argentina (região de Buenos Aires) f'ortalece a ideia de uma passagem marinha

transcontinentál na região (Seilacher 2005, 2007).

Embora estudos relacionando estruturas do embasamento com bacias sedimentares

fanerozoicas do Brasil tenham recebido grande impulso desde trabalhos pioneiros da década
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de 1980 (Cordani et al., 1984, Brito Neves et al. 1984), o LTB não foi objeto de uma análise

exaustiva com esse propósito. Na região do denominado Gráben de Água Bonita, as relações

entre as falhas limitantes das rochas sedimentares, previamente mapeadas, e o seu

preenchimento sedimentar ainda não foram estabelecidas de modo a veriflrcar se a bacia teve

sua instalação controlada pela atividade de falhas ou se trata. realmente. de um gráben de

preservação de rochas sedimentares. Tampouco o preenchimento sedimentar da bacia

mereceu maior detalhamento quanto à sua natureza, distribuição de fácies e prováveis

ambientes deposicionais que possam, eventualmente, fundamentar a hipótese de uma

passagem marinha eopaleozoica no Brasil central.
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Fígura I. Mapa de localização da Bacia de Ågua Bonita e sua posição relativa às rochas

sedimentares paleozoicas das bacias do Paraná e do Parnaíba (Fonte: compilação de dados das

þlhos SC-22(Tocantins) e SD-22(Goiás), escala l:1.000.000, CPRM 2004).
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2. METAS E OBJETIVOS

Com o enfoque de estabelecer a relação entre a tectônica e a sedimentação na região

da aqui denominada Bacia de Água Bonita, este trabalho teve como meta principal verificar se

a bacia teve sua instalação controlada pela atividade de falhas (rift), ou se trata, realmente, de

um gráben de preservação de rochas sedimentares.

Para atingir esta meta, foram definidos os seguintcs objetivos a scrcm alcançados:

a) estudar as relações entre as falhas limitantes e o preenchimento sedimentar da bacia;

b) caracterizar as principais litofäcies dos depósitos;

c) determinar as paleocorrentes deposicionais;

d) determinar, se possível, os paleocampos de esforços atuantes na geração e

deformação das estruturas rúpteis encontradas;

e) compar¿ìr a sucessão sedimentar da bacia com aquelas presentes nas bacias do

Paraná e do Parnaíba de modo a se tentar estabelecer correlações regionais e tecer

considerações paleogeográficas.

7'L



IJniversidade de São Paulo

3. MÉTODOS

3.I Análise de fácies e litoestratigrafia

Com o objetivo de fundamentar interpretações sobre os sistemas deposicionais foi

realizada. inicialmente, a classificação, clescrição e interpretação das fácies seclimentares

encontradas na região. Esta análise seguiu a metodologia proposta por Walker & James

(1992) e Miall (1990,2000), na qual as fácics são individualizadas indcpcndcntcmcnte de sua

posição litoestratigrâfica e descritas em função da composição mineralógica da rocha,

granulação, estruturas sedimentares primárias e conteúdo fossilífero. Para cada facies descrita

foram inferidos os processos fisicos inerentes à sua deposição, com base em evidências do

tipo de transporte das partículas e características do fluxo.

As relações espaciais das principais facies sedimentares descritas foi realizada a partir

do posicionamento dessas em seções geológicas levantadas em locais de afloramentos

extensos. Nestes ftrram tiradas fotos de forma sequencial para compor imagens em mosaico

(Wizevich l99l), sobre as quais foram desenhadas as seções geológicas apresentadas apartir

do software CorelDraw (Versão l4). A partir do reconhecimento de associações faciológicas

foram, então, interpretados os ambientes deposicionais relacionados à sua formação, com base

na comparação com análogos modernos ou reproduzidos em laboratório.

Esta análise serviu como ferramenta para correlação e posterior divisão das respectivas

unidades litoestratigráhcas da bacia, realizadas com base nas propriedades sedimentológicas,

significado genético e cronologia dos depósitos sedimentares, tendo como parâmetro a curva

de variação do nível do mar correspondente ao período de sua construção.

3.2 Análise de paleocorrentes

A análise de paleocorrentes baseia-se no reconhecimento e na medição sistemática de

estruturas sedimentares que refletem as condições hidrodinâmicas em que foram geradas, de

forma a se reconstituir a direção e muitas vezes o sentido da corrente responsável pelo

depósito. Esta análise deve também basear-se em interpretações de ambientes deposicionais

para que se possa compreender a origem da estrutura medida e o significado da direção e do

sentido do transporte, resultantes da análise. A determinação das paleocorrentes deposicionais

12
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neste trabalho ftri feita com base nos trabalhos clássicos de Potter & Pettijohn (1977) e

Collinson & Thompson (1989). Os diagramas de rosáceas quc indicam o sentido das

paleooorrentes foram confeccionados a partir do software openStereo (Grohmann et al.2011).

3.3 Análise estrutural

A análise estrutural foi realizada a

proceclimentos e classifìcações apresentadas

Angelier (1994) e Dunne & Hancock (1994).

partir de estruturas tcctônicas seguindo os

nos trabalhos de Angclicr & Mechlcr (1977),

A reconstituição dos oampos de paleotensões f'oi realizada mediante o emprego do

rnétodo dos diedros retos, conhecido como método de Angelier (Angelier & Mechler 1977),

tcndo os diagramas sido confècoionaclos com o cnlprego clo sr¡fiv,ure T-Tec'to (Zalohar &.

Vrabec 2007). Os dados estruturais f'oram tratados na forma dc cstcrcogramas dc igual área

(rede de Schmidt-Lambert) com o hemisferio inferior como refèrência. confèccionados a

parlir do so.ftv,are openSterco (Grohrnann et al.2011).
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4. LOCALIZAÇAO E ACESSOS

A Bacia de Água Bonita localiza-se na região limítrofe entre os estados de Tocantins e

Goiás (Figura 2). Atualmente expõe-se descontinuamente ao longo de uma área de

aproximadamente 900 km', compreendendo parte das seguintes cartas topográficas (escala

l:250.000): porção sudeste da Folha Araguaçu (SD-22-X-A), sudoeste da Folha Alvorada

(SD-22-X-B), nordeste da Folha São Miguel de Araguaia (SD-22-X-C) e noroeste da Folha

Porangatu (SD-22-X-D).

Os limites desta bacia distam cerca de 400 km de Palmas (TO) e 450 km de Brasília

(GO). A partir do Distrito Federal, o acesso à região se dá, inicialmente, pela BR-080 sentido

noroeste, até o entroncamento desta com a BR-135. Posteriormente, deve-se seguir sentido

Uruaçu, para norte, até a altura de Porangatu. A partir desta cidade, ruma-se a oeste pela

rodovia GO-244. A cerca de 50 km encontra-se o município de Novo Planalto e, em seguida,

são mais 80 km até São Miguel do Araguaia. Este último trecho acompanha o limite

meridional da bacia. Com exceção deste, que apresenta grande quantidade de buracos, as

demais vias supracitadas encontram-se pavimentadas e em bom estado de conservação.

O município de São Miguel do Araguaia foi escolhido como base para os trabalhos de

campo pela sua proximidade à bacia e por apresentar melhor estrutura no que se diz respeito

hospedagem e alimentação quando comparado aos demais municípios em seu entorno. A

rodovia GO-164, pavimentada e em bom estado, segue a partir desta cidade rumo nordeste,

acompanhando aproximadamente a mesma direção da borda oeste da bacia, distando cerca de

7 km desta. Passa por um pequeno vilarejo de nome Tataíra (GO) e, a meio caminho deste

com a cidade de Araguaçu (TO), cn)za o limite entre os estados de Goiás e Tocantins. A partir

daí, recebe o nome de TO-373. Poucos quilômetros após Araguaçu, no sentido de Alvorada,

um novo trecho dessa rodovia, orientado segundo as direções leste-noroeste, cruza a porção

setentrional da bacia.

Jâ a partir da capital tocantinense, o acesso à Alvorada (TO) se dá, inicialmente, rumo

oeste pela rodovia TO-080 até Paraíso do Tocantins. de onde segue-se pela rodovia BR-153

sentido sul por cerca de 270 km.
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Além das rodovias supracitadas, as demais estradas existentes na região são de terra e

apresentam estado variado, com trechos dc dificil locomoção. A de maior extensão é a TO-

l8l, que parte de Araguaçu sentido sudeste e tem continuidade até Novo Planalto. Nessa

estrada, a cerca de 12 km de Araguaçu, encontra-se o acesso à Fazenda Água Bonita Vereda

Verde, uma das partes originadas da divisão da antiga FazendaÁgua Bonita. onde localizam-

se os depósitos descritos pioneiramente por Baptista &. Cartner-Dyer (1966) que deram nome

à bacia.

Figura 2. Mapa de localização da Bacia de Água Bonila (em laranja) com as principais vias de

acesso.
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5. TRABALHOS ANTERIORES

5.1 A Bacia de Água Bonita

A identificação de rochas sedimentares na região central do Brasil, a meio caminho

entre as grandes sinéclises intracratônicas do Paraná e Parnaíba. foi realizada pioneiramente

por Baptista &. Cartner-Dyer (1966) durante a fase de fotointerpretação preliminar do Projeto

Brasília (DNPM). Os autores reconheceram uma faixa com aproximadamcntc l0 km dc

largura e 90 km de comprimento de "material que litológica e estruturalmente se difèria de

tudo que se conhecia da bibliografia regional existente".

A designação Formação Água Bonita foi atribuída pelos autores aos "arenitos de cor

branca com algumas intercalações decimétricas de siltitos argilosos de cor cinza com muita

sericita e muscovita", devido à localização de seus melhores afloramentos nas proximidades

da sede de fazenda epônima. Pelo fato de não terem sido ainda encontrados fósseis ou

microfosseis nos depósitos sedimentares, idade siluriana a devoniana tem sido atribuída à

essas rochas, por analogia com unidades semelhantes das bacias intracratônicas que as

cercam, com as quais, inclusive, foi sugerida continuidade pretérita (Baptista & Cartner-Dyer

te66).

Nos trabalhos de fotointerpretação alguns lineamentos f'oram considerados como

falhas de direção aproximada N40E, o que levou à interpretação inicial de que estas rochas

teriam sido preservados numa estrutura representada por um "gráben" ou fossa tectônica

(Baptista &. Cartner-Dyer 1966i). Anos mais tarde, essa estrutura foi relacionada ao

Lineamento Transbrasiliano, já na ocasião de sua definição (Schobbenhaus 1975).

Posteriormente, Zalân (1986), num trabalho num trabalho de revisão e síntese sobre tectônica

transcorrente, atribuiu a origem do até então conhecido como o "Gráben de Água Bonita" a

uma transcorrência dextral divergente de pequena escala ao longo do LTB, que seria então

uma bacia de afastamento. Entretanto, as relações entre as falhas limitantes do suposto

gráben, previamente mapeadas, e o seu preenchimento sedimentar ainda não foram

claramente estabelecidas, objetivo ao qual se propõe o presente trabalho.
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5.2 O Lineamento Transbrasiliano

O Lineamento Transbrasiliano (LTB) é uma zona intensamente fàlhada que estende-se

por uma distância de cerca de 2.700 km em território brasileiro, desde o noroeste do Ceará,

atravessando a Bacia do Parnaíba e o Estado de Goiás, até o noroeste da Bacia do Paraná, na

região sudoeste do Mato Grosso do Sul.

No noroeste do Cearâ, o lineamento corresponde à Zona de Cisalhamcnto Sobral-

Pedro II. Nesta região, uma reativação do LTB na transição Proterozoico-Fanerozoico teria

sido responsável pela instalação do Rift Jaibaras (Oliveira & Mohriak 2003). O granito pós-

tectônico alcalino Meruoca. com idade tJ-Pb SHRIMP em z.ircão de 523 + 9 Ma (Cambriano),

parcialmente intrusivo no pacote sedimentar que preenche o ri/i (Archanjo et ql. 2009),

também teria sua colocação controlada pela atividade do LTB (Oliveira &. Mohriak 2003).

O prolongamento do LTB para sudoeste coincide com o depocentro eopaleozoico da

Bacia do Parnaíba (Góes 1995), e pode representar um estágio precursor à sua instalação

(Oliveira & Mohriak 2003). Na projeção do lineamento para o interior da bacia são

encontrados, inclusive, vários derrames de rochas básicas do vulcanismo eocretáceo Sardinha

(Brito Neves 1983), que também podem estar relacionados a uma reativação dessa estrutura.

Na borda sudoeste da Bacia do Parnaíba, atividade tectônica sinsedimentar relacionada

à reativação do Lineamento Transbrasiliano foi identificada em episódios distintos (Chamani

2011) desde o Neodevoniano (formações Pimenteiras e Cabeças), Neodevoniano-

Eocarbonífero (Formação Longá), Neocarboníf'ero (Formação Piauí) e ao Eocretáceo (Grupo

Areado).

Já nos estados de Tocantins e Goiás, o LTB atravessa essencialmente os terrenos do

Arco Magmático de Goiás, de idade neoproterozóica (Pimentel et al. 2000). Mais para

sudoeste, na região fronteiriça entre Goiás e Mato Grosso, o LTB representa o limite entre o

Arco Magmático de Goiás e a Faixa Paraguai (Ferreira 2009).

No setor sudeste do Pantanal Matogrossense, na continuidade do traçado do I-TB. a

sedimentação ocorre principalmentc no lobo ativo do Rio Taquari, cujo limite sul, uma área

mais elevada, é relacionado ao LTB (Soares eÍ al. 1998, Assine & Soares 2004, Assine 2005).
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A delimitação quase retilínea da borda noroeste da Bacia do Paraná também é considerada

como resultado da existência dessa estrutura na Plataforma Brasileira (Schobbenhaus 1915).

Em escala continental, a análise de dados obtidos pelo satélite CHAMP (CHAltenging

Mini-salellite Payloafl para os campos gravimétrico e magnético terrestres permitiu o

reconhecimento de uma provável continuidade do LTB tanto para nordeste, na Áfiica

ocidental, como de uma ramificação do lineamento a sudoeste, nas bacias sedimentares de

Salado e Colorado, na Argentina (Fairhead & Maus 2003).

O ramo meridional desta presumível continuidade do LTB para sudoeste fbi

considerado como um limite entre os blocos cratônicos Pampia e Rio da Plata (Ramos et a/.

2010), que teria permanecido ativo até o Paleozóico Superior, devido ao seu controle sobre

bacias paleozoicas (Ramos er al.2010).

Ja a idéia de que o linemento corresponde a uma continuação da Zona de

Cisalhamento de Hoggar-Kandi, que se estende desde a costa do Togo, na região do golfo da

Guiné até a região central da Argélia, é considerada por vários autores (e.g. Cordani et al.

2003 e Arthaud et al. 2008). Neste caso, o LTB e sua contraparte africana se constituiriam

numa zona de cisalhamento com cerca de 4000 km de extensão - talvez a mais longa zona de

cisalhamento coerente do mundo (Attoh & Brown 200S).

Quanto à evolução geológica do Lineamento Transbrasiliano, autores o consideram

como uma megassutura (Sato 1998, Brito Neves & Cordani 1991, Cordani & Sato 1999) que

teria unido dois grandes domínios geotectônicos na gênese do Gondwana: a noroeste, um

domínio "Pré-brasiliano", que teria atuado como uma grande placa continental durante o

Neoproterozóico; e a sudeste, um domínio "Brasiliano", que corresponderia a uma séria de

fragmentos menores de placas continentais, microcontinentes, arcos magmáticos e terrenos

alóctones cujos eventos def'ormacionais são relacionados a este ciclo. Na contra-parte

africana, Arthaud et al. (2008) propõem que a zona de cisalhamento, por eles denominada

Kandi/Sobral-Pedro II, seja uma sutura críptica, na qual grandes volumes de litosfera foram

consumidos antes da instalação de uma colisão oblíqua.
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Quanto à idade do lineamento, este seria considerado ativo a partir do evento

colisional Brasiliano II, há 650 Ma (Delgado et al. 2003), e sua principal fase de

movimentação é tida com dextral pela maioria dos autores, tanto na América do Sul quanto na

África (e.g. Delgado et a\.2003; Attoh & Brown 2008; Arthaud et at. 2008).

O quadro apresentado demonstra que o LTB representa uma importante estrutura

intraplaca de longa duração, que teve grande participação na evolução tectônica proterozoica

e fanerozoica da Plataforma Sul-Americana. Entretanto, importantes questões, como a

distribuição generalizada ou setorizada das diferentes etapas de movimentação, o nível crustal

das deformações registradas, bem como a cinemática do LTB ao longo de sua evolução, ainda

aguardam respostas.

Este trabalho representa uma contribuição neste sentido, uma vez que a origem da

Bacia de Agua Bonita, aparentemente com correlação direta a atividades ao longo desta

estrutura, ainda é tema sem consenso na literatura existente,
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6, RESULTADOS OBTIDOS

6.I EMBASAMENTO

Em geral, as rochas que compõcm o embasamento da Bacia de Água Bonita são

marcadas por uma foliação milonítica bem desenvolvida. com clireção mé<lia N40E e algumas

inflexões locais para NNE e ENE (Figura 3-E). Esta direção acompanha o trend geral do

Lineamento Transbrasiliano, caracterizando-o no local, inicialmentc, como uma zona dc

cisalhamento dúctil. Na porção setentrional da bacia, indicadores cinemáticos, como bolsões

de rochas granitoides em estruturas sigmoidais (Figura 3-A), evidenciam carâter dextral a esta

fase de movimentação.

Ainda na porção setentrional da bacia há evidências também de uma zona de

cisalhamento secundária que transpõe a principal. Esta def'ormação desenvolve-se ora em

planos de foliação de direção WNW-ESSE e mergulhos subverticais (Figura 3-E) com dobras

de arrasto associadas (Figura 3-B), indicando movimento sinistral, ora em dobras na fbliação

milonítica principal (Figura 3-C), com superficie axial orientada na direção NW-SE (Figura 3-

E). Esses dados sugerem que esta fase de deformação, de caráter dúctil-rúptil, tenha se

derivado de um encurtamento na direção NE(NNE)-SW(SSW).

Já em nível crustal raso, foram descritas, nas proximidades da borda nordeste da bacia,

falhas normais cortando os ortognaisses do Complexo Rio dos Mangues (Figura 3-D). A

análise de dados pareados dessas falhas com estrias, a partir da aplicação do método gráfìco

de Angelier & Mechier (1977), indica o campo de tensões regional durante a sua formação,

com o eixo de esforço principal máximo (ol) subvertical e o de esf'orço principal mínimo

orientado na direção NW(WNV/)-SE(ESE).
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Figura 3. A) Bolsão de rocha
granitóide preservado em quart-
zito milonítico como indicador
cinemótico dextral. B) Zona de
cisalhamento dúctil-rúptil de ca-
ráter sinistral cortando aþliaç
milonítica principal; C) Foliação
principal dobrada. D) Espelho
de falha normal em gnaisse. E)
Projeção estereogrófica com ati-
tude das estruturas do embasa-
mento. F) Campo de tensões
obtidos a partir de dados de

falhas /e str ias do e m bas am e nt o. - 
Zona de c¡salhamento princ¡pal

- 
Zona de c¡salhamento secundária

.- Supe¡ltcie axial
lCampo de encu¡Tamento máximo

lÇampo de encurtamento mlnimo
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6.2 DEPOSITOS SEDIMENTARES

6,2.1 Análise de fácies

Depósitos sedimentares ocolrem na região principalmente no interior dos atuais

limites da Bacia de Água Bonita" embora também haja ocorrências isoladas fora do domínio

da bacia.

Com o objetivo de fundamentar interpretações sobre os sistemas deposicionais e,

posteriormente, individualizar as principais unidades da Bacia de Água Bonita e arredores, foi

realizada, inicialmente, a classifìcação, descrição e interpretação das fácies sedimentares

encontradas na região. Esta análise seguiu a metodologia proposta por Walker & James

(1992) e Miall (1990, 2000), na qual as fäcies são individualizadas independentemente de sua

posição litoestratigftftca e descritas em função da composição mineralógica da rocha,

granulação, estruturas sedimentares primárias e conteúdo fossilífero.

Para cada facies descrita foram infèridos os processos físicos inerentes à sua

deposição, com base em evidências do tipo de transporte das partículas e características do

fluxo. Este procedimento constitui a base para a associação de diferentes fácies e processos

sedimentares a mecanismos de transporte e deposição característicos de um dado sistema

deposicional.

Foram caracterizadas onze diferentes fácies sedimentares, descritas a seguir:

CM (Figura 4-A): Conglomerado com seixos a blocos de quartzito, com formatos

grosseiramente tetraédricos e com arestas arredondadas, superficie superior bastante lisa

(polida, brilhante) e inferior opaca e rugosa, imersos em matriz arenosa fina. As

características apresentadas sugerem retrabalhamento eólico dos clastos, e esta fácies é

interpretada como uma superficie de deflação com ventifactos.

AFc (F'igura 4-B): Arenitos finos em séries de até aproximadamente 2 m de espessura

caraçteÅzadas por estratificação cruzada tabular e levemente acanalada, truncadas no topo e

tangenciais na base, separadas por superficies com estratificação plano-paralela, onde aparece

intercalada a facies AFPg. Apresenta seleção granulométrica moderada a boa, grãos bem
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arredondados e com alta esfericidade. Localmente a estratificação encontra-se dobrada

(convolucionada). Fácies interpretada como produto da migração de dunas eólicas de crista

retilínea a levemente sinuosas, sob ação de correntes unidirecionais.

AFPg: Arenito fino com estratificação plano-paralela com intercalações de lentes pelíticas de

cor escura, que localmente aparecem gretadas, com preenchimento das gretas por areia fìna. A

deposição destes sedimentos finos é interpretada como resultado de decantação em regiões

úmidas interdunas. A presença de porções gretadas revela carëúer intermitente desta

inundação, com exposição do leito levando à gretação e posterior preenchimento. Esta fácies

ocone intercalada aos estratos da fácies Af'c.

AMb (Figura 4-C): Arenitos médios, com estratifìcação plano-paralela suavemente marcada,

moderadamente selecionados, com coloração ocre, amplamente bioturbada. Ocorre

intercalado às camadas mais superiores da fäcies AFc. As bioturbações são caracterizadas

pela ocorrência de escavações cilíndricas verticais, com ou sem meniscos (spreiten),

aparentetnente relacionados ao icnogênero sk¡lilhos (Haldemann, 1840). Geralmente, formas

verticais estão relacionados à fixação em ambiente de alta energia e alimentação a partir de

material em suspensão.

AMGc (Figura 4-D): Arenitos médios a grossos, micáceos, de coloração esbranquiçada, com

estratificação cruzada de baixo ângulo. São mal selecionados e apresentam grãos angulosos,

com pacotes de granulação mais grossa apresentando granodecrescência ascendente.

Interpretados como depósitos litorâneos de antepraia.

AFs (Figura 4-E): Arenitos finos de coloração esbranquiçada, com boa seleção

granulométrica, dispostos em camadas métricas com estratificação cruzada tipo swaley.

Fácies interpretada como produto de correntes unidirecionais concomitantes à atuação de

fluxo oscilatório de orbitais de ondas de tempestade, com predominância de contribuição da

componente unidirecional, oriunda da ação das correntes de retorno.

ASs: Arenito fino siltoso, moderadamente a bem selecionado, de cor marrom acinzentada.

Apresenta lâminas (drapes) de lama acinzentada compondo estruturas sigmoidais em lobos

localizados, sendo interpretadas como formadas por processo de desaceleração de fìuxo. Nos
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estratos horizontais desta facies foram descritas escavações meandrantes de orientação

horizontal a oblíqua em relação à estratificação (Figura 4-F). Estas formas apresentam seção

transversal circular a elíptica e preenchimento diferente da matriz, características típicas do

icnogênero Planolites (lr{icholson, 1873), gerados por organismos que se alimentam de

material depositado. O grande porte. o predomínio de traços levemente curvos a retilíneos e a

ausência de anulações transversais caracterizam a icnoespécie Planolites beverleyensis

(Billings, 1862).

SAd: Camadas centimétricas de siltito arenoso intercaladas com arenito fìno siltoso, com

estratificação aparentemente plano-paralela bastante deformada em camadas específicas,

acima e abaixo das quais ocorrem horizontes indefbrmados. Estas dobras são descoladas da

base e apresentam flancos rompidos. Esta deformação pode ter sido causada por

escorregamento, sismicidade sinsedimentar, ou, ainda, por glaciotectônica.

Pp: Argilitos de coloração marrom avermelhados com estratifìcação plano paralela. Nos

locais onde esta estratifìcação é mais marcada (nível de folhelhos), a alteração desta fäcies

gera depósitos desagregados de aspecto empastilhado. Presença de concreções ferruginosas

discoidais com até 8 cm de eixo maior e cerca de 1 a 2 cm de espessura. Fácies interpretada

como tendo sido depositada por decantação em ambiente de baixa energia.

Dm (Figura 4-A): Diamictitos maciços com seixos a matacões imersos em matriz lamosa. Os

blocos maiores a matacões constituem-se de arenito médio a grosso com grânulos,

aparentemente correspondente à f;ícies AMGc. Já os seixos são predominantemente de

quartzo e quartzito, frequenternente apresentam facetas polidas e mais raramente são

multifacetados e multiestriados (Figura l0-B). As características sugerem influência glacial na

formação desta facies - tanto as feições dos seixos, que são típicas de desgaste pelo processo

de abrasão na poção basal da geleira durante o deslocamento desta sobre o substrato, quanto a

presença de fragmentos de tamanho bloco a matacão. que necessitam de um agente erosivo

muito forte, como o gelo, para serem mobilizados.

Ce (Figura 4-G): Conglornerados com seixos a blocos de quartzito em arcabouço arenoso

argiloso. Os clastos apresentam arestas arredondadas, alguns com estrias, o que sugere indica

origem glacial dos mesmos. A relação clastos/matriz nestes depósitos é bastante variada. Nos
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locais onde esta relação é muito alta

(indicando um possível sentido de

retrabalhamento fluvial dos depósitos

atuais da Bacia de Água Bonita.

e os clastos se sustentam e apresentam imbricação

paleofluxo), sugere-se que tenha ocorrido um

(Figura 4-H). Esta f,ícies ocorre fora dos domínios
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Fìgurø 4. Fácies sedimentares da Bacia de Água Bonita e arredores. A) Superficie de deflação
desenvolvida sobre o embasamento milonítico (fácies CM). B) Arenito fino com estratificações
cruzadas de médio porte (ticies AFc). C) Icnogênero skolithos associado à fácies AMb. D) Aspecto
geral dafiicies AMF\. E) Detalhe de estratiJìcação cruzado tipo swaley em arenito dafócies AFs. F)
Icnoespëcie Planolites beverleyensis associada à fiicies AFPs. G) Aspecto geral da fácies Ce. H)
C lastos imbricados sugerindo retrabalhamento fluvial da fiia ies C e.
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6.2.2 Associações de fácies, paleocorrentes e ambientes deposicionais

A associação das principais facies sedimentares descritas pode ser observada a partir

das seções geológicas levantadas ao longo da rodovia TO-373, que corta a porção setentrional

da Bacia de Água Bonita. Ambientes deposicionais foram interpretados a partir dessas

associações, conf'orme é apresentado a seguir.

A seção AB (Figura 5) mostra o contato erosivo da fácies CM com as rochas

miloníticas do embasamento. Esses depósitos são interpretados como uma superficie de

deflação, seguida por uma sucessão de dunas eólicas (fácies AFc e AFPg). Paleocorrentes

medidas em duas séries de estratificações cruzadas da fácies AFc indicam paleoventos com

transporte para sudoeste (Figura 6-A,8).

Na porção superior da seção, a sucessão eólica começa a ser intercalada com depósitos

da f;ícies AFMb, que provavelmente marcam o inicio de uma incursão marinha.

Figura 5. Seção AB. Detalhe parq discordânciq erosiva (em vermelho) no contato das rochas
miloníricas do embasamento com os depósitos sedimentares.
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Figura 6, A, B) Diagramas de rosáceas com medidas de paleocorrentes da fiÍcies AFc, indicando
transporte sentido sudoeste (SW).(n:número de medidas)

A três seções apresentad¿rs a seguir são lateralmente contínuas. Optou-se por

apresentáJas separadamente, iniciando-se pela seção localizada mais a sudoeste para a mais a

nordesteo de forma a melhor visualizar as estruturas presentes em cada uma delas.

A seçilo CD (Figura 7) mostra a facies AFPs, na qual as paleocorrentes deposicionais

medidas nos conjuntos de formas sigmoidais variam num leque de norte a leste, com sentido

principal de transporte para nordeste (Figura 8b). Sugere-se que estas formas sejam resultado

do processo de desaceleração de correntes fluviais em sua desembocadura.

Figura 7. Seção CD apresenta a fiicies AFPs, com formas sigmoidais compostas com drapes de
argila.
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Figura 8. Diagrnnta de rt¡saceas medidas nas forma,s .sigmoidais indicando senlido princ:ipol de
lransporle paru norclesle (n:número de medidas).

A seção EF' (Figura 9), localizada mais a nordeste. mostra que a fäcies AFPs é

lateralmente correlacionada com a läcies SAd. A atitude (Figura l0) das superfícies axiais clas

dobras (com mergulho para SW-SSV/ e. portanto, vergência para NE-NNE) e das fàlhas

resultantes da quebra de seus fÌancos (com mergulho também para SW-SSW) sugere que esta

defbrmação se.ja resultado de um encurtamento na direção NE(NNE)-SW(SSW).

Esta direção é coerente com o sentido das paleocorrentes medidas nas fácies AFPs, o

que corrobora com a hipótese de que a defbrmação seja resultante de um escorregamento

devido ao grande aporte sedimentar na região, corroborando com a interpretação do ambiente

deposicional da fácies AFPs em frentes deltaicas.

Figura 9. Seção EF moslrtt a .fúcics SAtl, cr¡ttt dohrct:; cÌescoluclus det buse e .falhas rompendo ,sau.s

,flanc:os.
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Plano de Falha

Superffcie À\ial

Fígura 10. Diagrama de Schmidt-Lambert (hemisferio inferior) com a atitude dos planos de falhas
(com mergulho para SW) e das superficies axiais das dobras (na mesma direção e mergulho,
indicando vergência para NE).

A seção GH (Figura I l) revela a presença de uma falha normal de atitude 220158, que

coloca lado a lado os depósitos da f;ícies SAd, aparentemente em porção estratigráfica

superior, com os diamictitos da fäcies Dm. A descrição dos blocos a matacões de arenito que

compõem esta fiicies, por sua vez, sugere que seja resultado de um retrabalhamento glacial da

fácies AMGc. Assim, o evento glacial que deu origem a estes depósitos deve corresponder a

um evento mais recente quando comparado à deposição da fiícies AMGc, e mais antigo

comparativamente às facies SAd e AFPs, lateralmente correlacionadas.

Figura II. Seção GH moslrafalha normal colocando em contato afácies Dm com afiicies SAd.
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Figura 12. Clasto estriado (A) e multifocetado (B) dafácies Dm.

Na porção basal da seção IJ (Figura l3), ocorre a fácies AMGc, representada por

arenitos médios a grossos micáceos, com estratificação cruzada de baixo ângulo e

microlaminações cruzadas indicando paleocorrente no sentido sudoeste (Figura I I -B). Esta

facies é sobreposta pela fácies AFs, com estratificação uuzadatipo swaley, formada pela ação

combinada de fluxo oscilatório com correntes de retorno. Na parte superior deste afloramento

ocorre, ainda, a fácies Pp, representada no topo da seção IJ, por material argiloso desagregado

de coloração amarronzada, proveniente de sua alteração. Esta fácies, interpretada como

produto de decantação em ambiente de baixa energia. Essa associação caracteriza a transição

depósitos de zona de shoreface pana depósitos de zona de offshore, estratigraficamente

sobrepostos, provavelmente pela ocorrência de uma transgressão marinha.

Figaro 13. Seção IJ apresenta a transição da facies AMGc, na porção basal, para a AFs.
Estratigrøficamente acima desta, em segundo plano na foto, ocorre a fócies Pp, representada na
porção superior do afloramento por material argiloso desagregado (empastilhado) proveniente de
sua alteração.
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Figuro 14, Diagranta de n¡sáceas moslrct sentido de paleocorrenles ntedidas em microlaminações
cruzada:ì dafticies AMGc para sudoeste. (n:número de medidas)
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6.3 PAVIMENTO SUBGLACIAL

No extremo sudeste do estado de Tocantins, ao lado da rodovia TO-373, que liga as

cidades de Tataíra (GO) a Araguaçu (TO), coordenadas 12'58'39"5 49o53'20"'W, a oeste do

limite atualmente conhecido para a Bacia de Água Bonita, ocoffe um pavimento subglacial

desenvolvido sobre milonito-gnaisses da Formação Xambioá (Figura l5).

Este pavimento representa uma feição de abrasão glacial de mesoescala, com forma

alongada moldada (streamlined molded .fòrm), estrutura tipo dorso de baleia (whalehack),

arredondada pelas geleiras (v.g. Bussert 2010). É grosseiramente elíptico em planta, com

depressões elípticas métricas na superficie que configuram padrão de domos e bacias na

direção NNE-ssw, e a parte norte da exposição mais elevada (Figura l5-A).

Durante os trabalhos de campo na região, foi realizado um levantamento à trena desta

exposição. Os contornos foram esboçados a partir de seções espaçadas de 5 metros, e cotas da

superfìcie do pavimento em relação à superficie relativamente plana do terreno vizinho foram

estimadas a partir de visadas com bússola. Os dados obtidos foram interpolados manualmente

e utilizados para gerar um modelo tridimensional do pavimento a partir d,o software ArcGis

(Figura 15-F).

Estrias subglaciais observadas na superficie do pavimento apresentam direção N-S de

movimentação da geleira. A feição glacial erosiva mais característica deste pavimento, no

entanto, é representada por degraus (steps), cujas faces são sistematicamente voltadas para

NNE (Figura l5-E), posição subparalela a apontada pelas estrias. A Figura l6 apresenta um

modelo para a formação desses degraus com a combinação dos mecanismos de plucking e de

abrasão (v.g. Krabbendam & Glasser 201l) durante o deslocamento da geleira sobre o

substrato rochoso, a partir do qual infere-se que o sentido de movimento teria sido para NNE.

Quanto às depressões existentes na porção central do pavimento, que confìguram um

padrão de domos-e-bacias ao mesmo, pode-se afìrmar que estas são anteriores à formação dos

degraus, uma vez que estes ocorrem também em seu interior. Estas depressões representam

prováveis fèições do tipo Muschelbrüche, também resultantes da abrasão (v.g. Bussert 2010) e

cujos eixos maiores são indicativos da direção de deslocamento da geleira (Kor er at. l99l).
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LEGENDA

. Faces de ouebra cota RelalÚe

F'::;:,'::;,"","," I ;-

Figuro 15. A) Pavimento subglacial com vista para sua porção mais elevada (N), no sentido dofluxo
do gelo (detalhe para depressão na porção central do pavimento). B) VisÍa pqra a porção sul da
exposição. C) Feição glacial erosiva mois caracteríslica do pavimento. D) Detalhe dos degraus com
sentido de deslocamento da geleirø para a direita da foto. E) Diagrama de rosriceas mo.çlrando a
direção média das faces de quebra dos degraus (n:número de medidas). F) Modeto tridimensional do
pavimento.
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Figura 16. Modelo de þrmação dos degraus na superficie subglacial. A seta laranja qponta o sentido
de deslocamento da geleira.

- a0râsáo

-
^:,!l¡. r,¡rj- Lú'' l.\.'¡ -

aÞrâsão

,i'
.¡ l-t¡?



Universidade de São Paulo

6.4 LITOESTRATIGRAFIA

A partir dos dados acima apresentados, propõe-se a divisão do preenchimento

sedimenta¡ da Bacia de Água Bonita em duas unidades litoestratigráficas distintas, as

formações Água Bonita e Vereda Verde, além de uma outra unidade fora dos domínios atuais

da bacia, a Formação Araguaçu.

As duas unidades da Bacia de Agua Bonita foram mapeadas inicialmente em escala de

semidetalhe na região setentrional da bacia (Figura l7). Esse procedimento baseou-se nas

relações entre os depósitos sedimentares observados a partir da localização das seções

estudadas em perfil topográfico (Figura 17) realizado ao longo da rodovia TO-373, e de

outros dados obtidos em campo, como a ocorrência de falhas, e o controle da distribuição

espacial destas unidades, principalmente pela correlação com os depósitos descritos

previamente.

X (Exageroverttcal 10x)

Figurø 17. Mapa geológico de detalhe na região setentional da bacia e, em detalhe, perJìl com a
Iocalização das seções descritas neste trabalho ao longo da rodovia TO-373.

m
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I formaçaover€davorde
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! ComÞtexo Rlo dos Msngues
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As relações estabelecidas entre estas unidades nesta região foram, posteriormente,

extrapoladas para o restante da bacia, tambóm seguindo pontos de controle realizarJos cla

dependência das exposições rochosas existentes, escassas na região. O resultado final do

mapeamento dessas unidades, que receberam designações formais na categoria de formações,

é apresentado na Figura 18. e a descrição de cada uma delas é apresentada em sequência.

Figura 18. Mapa geológico da região da Bacia de Água Bonita.O retângulo vermelho mostra a
Iocalização do mapa apresentado na Figura 17.
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6,4.1 Formação Agua Bonita

A unidade litoestratigrâfica inferior da bacia é aqui denominada de Formação Água

Bonita, de modo a manter a utilização pioneira do termo por Baptista & Cartner-Dyer (1966)

na designação dos "arenitos esbranquiçados intercalados a siltitos", litotipo descrito

originalmente pelos autores na região central da bacia, que apresenta grande extensão em área

e é representativo desta unidade em escala regional.

O limite inferior desta formação é caracteizado por uma discordância erosiva com

rochas miloníticas do embasamento. Sobre ela encontram-se depósitos conglomeráticos com

ventifactos representativos de uma superficie de deflação. Segue-se uma sucessão de arenitos

eólicos recobertos por depósitos que marcam o início de uma incursão marinha, de nordeste

para sudoeste. Os depósitos mais característicos desta unidade, que abrangem grande porção

em área da bacia, são os arenitos esbranquiçados micáceos, correspondentes aos descritos

originalmente por Baptista & Cartner-Dyer (1966), interpretados como depósitos marinhos de

platafonna rasa. Diamictitos com blooos a matacões destes arenitos, em regiões localizadas da

bacia, marcam o retrabalhamento desta unidade por um evento glacial.

O limite superior da unidade é marcado por uma passagem rápida para os folhelhos da

Formação Vereda Verde, resultado de uma retrogradação da linha de costa.

A espessura máxima estimada para a Formação Ág.ra Bonita é de aproximadamente

50 metros. A seção-tipo desta unidade localiza-se na rodovia TO-273, representada pela

composição das seções AB, GH e IJ, descritas neste estudo.

6.4.2 f,'ormação Vereda Verde

Estratigraficamente acima dos arenitos da Formação Água Bonita, ocorrem os

folhelhos da Formação Vereda Verde. A nomenclatura proposta para esta unidade deve-se ao

fato de ocolrer na região da sede da Fazenda Água Bonita Vereda Verde, como é atualmente

denominado um dos lotes resultantes da divisão da antiga Fazend,aÁgua Bonita.

Folhelhos representam o litotipo mais característico desta formação, interpretados

como tendo sido depositados em ambientes marinhos profìrndos. Estes são lateralmente
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correlacionados com siltitos arenosos com drapes de argila compondo formas sigmoidais,

dcpositados pcla dcsaceleração de fluxo fluvial em frentes deltaicas.

O contato desta unidade com a inferior (Figura l9-C) é aparentemente gradacional,

mas rápido, e facilmente reconhecido devido à grande diferença litológica entre estas

unidades enquanto a Formação Água Bonita (Figura l9-A) é constituída

predominantemente por arenitos esbranquiçados, cuja alteração gera material arenoso

desagregado de mesma coloração, a Formação Vereda Verde (Figura l9-B) é caraclerizada

por folhelhos, cuja alteração gera depósitos empastilhados de cor amarronzada, com

ocorrência frequente de concreções ferruginosas discoidais associadas.

A porção superior da Formação Vereda Verde é marcada por uma superficie erosiva

regional, que constitui o relevo atual da área de estudos.

Estima-se que a espessura máxima preservada dessa unidade seja de aproximadamente

40 metros. Sua seção-tipo também localiza-se na rodovia TO-273, sendo representada pelas

seções CD e EF.
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Figura 19. Aspecto geral da (A) Formação Água Bonita e da (B) Formação Vereda Verde em campo.
C) Contato entre essas uiidodut na região da Fazenda Água Bonita Vereda Verde.

6.4.3 Formação Araguaçu

Os depósitos da Formação Araguaçu, assim denominados pela proximidade de seus

melhores afloramentos ao município de Araguaçu, Estado do Tocantins, apresentam-se como

ocorrências isoladas e descontínuas, tanto ao sul como a oeste dos limites atualmente

conhecidos da Bacia de Água Bonita.

Esta unidade constitui-se de conglomerados maciços ou localmente estratificados com

gradação granodecrescente, com presença de seixos estriados, que evidenciam contribuição

glacial à sua fbrmação. Localmente estes depósitos apresentam os clastos imbricados,

sugerindo possível retrabalhamento fl uvial.

Como pode ser observado no mapa geológico da região (Figura 18), o sentido de

movimentação da geleira observado no pavimento subglacial descrito neste trabalho é

coerente com a disposição dos depósitos conglomeráticos da Fm. Araguaçu, ao longo de uma
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faixa de direção aproximada NNE-SSW, o que contribui com a interpretação de origem

glacial da formação.

Bem representada nas Figuras 6G e 6H, a seção-tipo da Formação Araguaçu localiza-

se na estrada de terra que liga o município de Araguaçu (TO) ao povoado de Mineirópolis

(TO). A espessura máxima preservada desta unidade foi estimada em aproximadamente l5

metros.
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6.5 ESTRUTURAS DE DEFORMAÇÃO STNSEDIMENTAR

Estruturas de deformação sinsedimentar f'oram encontradas nas duas unidades

estratigráficas da Bacia de Água Bonita. Dado o caráúer direcional de algumas dessas feições,

no presente caso, o estudo destas estruturas foi importante para determinar os campos de

esforços atuantes durante a sua formação e, assim, auxiliar na compreensão da história

evolutiva da bacia.

Na Formação Água Bonita, foram observadas falhas sinsedimentares em camadas

específicas de arenito com estratificação plano paralela (Figura 20-A,B). Acima destas, em

camada superior. ocorrem blocos microfalhados imersos em matriz liquefèita (Figura 20-

C,D), relação que aparenta o aumento da intensidade da deformação em direção ao topo da

sucessão. Esta sequência observada se assemelha muito com a descrição original de um

"sismito", termo cunhado por Seilacher (1969) para designar estruturas sinsedimentares

geneticamente ligadas a abalos sísmicos. Segundo ele, este seria constituído pelos chamados

".fuult-graded beds", cu.ja base apresenta sedimentcls não perturbados e é seguida de zona

segmentada, zoîa fragmentada, zona liquefeita e, por fim, novamente, sedimentos não

perturbados.

Medidas de dados pareados de falhas e estrias foram tomadas destas estruturas, a partir

das quais foi aplicado o método dos diedros retos (Angelier & Mechler, 1997) visando a

determinação do campo de paleotensões atuante na época de geração dessas estruturas. O

resultado obtido (Figura 20-G), mostra orientação subvertical do eixo de esforço principal

máxirno (ol), enquanto o eixo de esforço principal mínimo (o3) apare<;e orientado na direção

WNW-ESE a NW-SE.

Já em argilitos da Formação Vereda Verde foram observados diques clásticos

tabulares preenchidos por silte e areia fina, com espessura variando de I a até cerca de 7 cm,

orientados na direção média N55E. A presença de ramifrcações na porção superior desses

diques (Figura 20-E,F) indica que estes tenham sido formados por injeção ascendente (da base

para o topo). A ocorrência dessas estruturas em áreas sem declividades acentuadas durante a

deposição, como no presente caso, pode ser considerada uma assinatura de paleosismicidade

(Obermeier 1996).
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A obtenção do campo de paleotensões à época de formação dessas estruû¡ras baseia-se

no fato em que se formam perpendiculares à direção do esforço horizontal mínimo em bacias

sedimentares, confonne experimentos realizados por Jolly & Lonergan (2002). Desta form4 a

orientação sistemática das intrusões clásticas verticais descritas na região (Figura 20-H),

seriam indicativas de um eixo de esforço principal mínimo na direção N35IW-S35E na época

de sua formação.
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lCampo de êncunamanto máximo
llCampo de encurtamento mínimo

Figura 20. A,B) Falhas sinsedimentares es-
calonadas em arenito da Fm. Ågua Bonita e
sua interpretação. C,D) Blocos microfalha-
dos imersos em matriz liquefeita e sua inter-
pretação. E,F) Diques clósticos de injeção,
ramifrcados no topo e sua interpretação. G)
Campo de tensões obtidos a partir de dados

de falhas sinsedimentares e suas
respectivas estrias . H) Diagramas de rosá-
ceas com a direção dos diques clásticos e
indicação do eixo de compressão mínima
(o3) à época das intrusões.
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7. DISCUSSÕES

Os levantamentos de campo realizados para o presente estudo mostraram que o

Lineamento Transbrasiliano, na região da Bacia de Água Bonita, configura-se inicialmente

como uma zona de cisalhamento dúctil dextral, conforrne o determinado a partir de

indicadores cinemáticos, superposta por outra, dúctil-rúptil sinistral. Essas duas deftrrmações

são provavelmente proterozóicas.

Não se dispõe até o momento de dados cronológicos para os depósitos sedimentares da

Bacia de Água Bonita, de modo que uma idade siluriana a devoniana tem sido atribuída por

correlações pretéritas com unidades semelhantes de bacias adjacentes (Baptista & Cartner-

Dyer 1966). Os dados apresentados nesse estudo compõem um novo quadro para comparação

e determinação dessas idades, conforme é discutido a seguir.

O registro sedimentar pré-carbonifero das grandes bacias paleozoicas brasileiras

(Paraná, Parnaíba e Amazonas) apresentam notável semelhança nos empilhamentos

estratigráficos e nos formatos dos perfis de raio-gama (Figura 2l ).

Neste contexto, a sucessão de arenitos esbranquiçados da Formação Água Bonita com

retrabalhamento glacial, recobertos pelos folhelhos da Formação Vereda Verde, apresenta

duas possibilidades de correlação:

l) à Fm. Alto Garças, da Bacia do Paraná, recoberta por diamictitos subglaciais e/ou

glaciomarinhos da Fm. Ipu, por sua vez recobertos por folhelhos landoverianos

regressivos da Fm. Vila Maria; correspondentes à F-m. Ipu, da Bacia do Parnaíba,

em cujo topo ocorrem diamictitos (Caputo e. Lima 1984), recobertos por

sedimentos neríticos da Formação Tianguá (Góes e Feijó, 1994).

2) à Fm. Cabeças da Bacia do Parnaíba, com ocorrências eventuais de diamictitos,

tilitos, pavimentos e seixos estriados denotanto ambiente glacial ou periglacial

(Caputo, 1984), recoberta por folhelhos da Formação Longá, esta sem

correspondente na bacia do Paranâ, na qual a discordância que separa as

sequencias devoniana e permocarbonílèra abrange um período de tempo muito

longo.
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Figura 21. Correlação estratigráfica das unidades pré-carboníferas das bacias do Amazonas,
Parnaíba e Paranlt (segundo Assine, 2001).

A correlação estratigráfìca com outras bacias gondwânicas (Figura 22) demonstra que,

enquanto a glaciação neodevoniana parece ter sido um evento localizado, com ocorrências

descritas na Bacia do Parnaíba e no altiplano Boliviano, a glaciação ordoviciana-siluriana

apresenta registro amplo nas bacias sul americanas, norte africanas e do oriente médio. A

grande abrangência desta glaciação mais antiga a caracteriza como um evento gondwânico de

grande escala (Assine 2001), fator favoráwelpara correlação desta com os depósitos da Bacia

de Água Bonita. A ocorrência de folhelhos pós-glaciais landoverianos nas bacias do norte da

África, na Península Ibérica e Arábia Saudita (Assine 2001). testemunhando caráter de

transgressão também generalizada após a glaciação ordoviciana-siluriana, corrobora esta

correlação.
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Figura 22. Quadro de correlação e.sÍraligráfica (modificado a partir de Assine 2001). Os campos em

verde indicam unidade.ç com influência glacial.

Como antes refèrido, desde a descrição pioneira da ocorrência de rochas eopaleozoicas

no Brasil Central (Baptista & Cartner-Dyer 1966) tem sido sugerido que estas representem

um possível remanescente da continuidade pretérita das grandes sinéclises intracratônicas do

Parnaíba e do Paraná. A interligação entre essas bacias se daria ao longo de um seaway na

região hoje percorrida pelos rios Araguaia e Tocantins, conforme hipótese sugerida por

diversos autores (v.g. Weeks 1947 e Lange & Petri 1967).

Para Assine (2001) a presença de braquiópodes boreais no Membro São Domingos

(Formação Ponta Grossa) é considerada evidência de ingresso de águas marinhas mais

quentes na Bacia do Paraná, vindas de norte durante o Givetiano. O desaparecimento da fauna

malvinocáfrica, cujo apogeu foi no Emsiano, também é atribuído ao possível ingresso de

formas boreais na região neste período.

Seilacher (2005, 2007), com base no reconhecimento de icnofósseis característicos do

Siluriano no sudeste da Líbia e no sul de Buenos Aires, na Argentina, admite a ocorrência de

uma passagem marinha transcontinental na região já durante esta idade. Segundo o autor,

embora ambas as áreas estudadas fizessem parte do Gondwana naquela época, a migração

pelo lado ocidental do paleocontinente seria dificil de ocorrer, uma vez que esta representava
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r¡rna margem ativa eo portanto, inexistiam plataformas que constitulssem habitats propfcios à

existência das formas descritas.

Denfro do quadro apresentado, a Bacia de .4,gua Bonita provavelmente seria o registro

dessa passagem marinha na região dr¡rante o Sih¡riano, segundo a proposta de Seilacher

(2005), uma vez que näo há ocorrência de registros glaciais nas unidades sobrepostas pelos

depósitos tansgressivos givetianos nas bacias do Paraná ou do Parnalba que pudessem

justificar esta correlação com os da Formaçäo Ág* Bonita.

Quanto à idade da glaciação relacionada à Formação Araguaçu, esta pode ser estimada

pelo sentido de movimentação das geleiras observado no pavimento glacial, cuja orientação é

concordante com a distribuição espacial dos depósitos glaciais que compõem a unidade. Este

raciocfnio leva em consideração o sentido de movimentação das geleiras, que se dá de forma

radial espalhando-se a partir do pólo (Staden et al.2010), e também o padrão de dishibuição e

cronologia das glaciações que afeta¡am o continente Gondwana dr¡rante a Eta Paleozoica

(Caputo & Crowell 1985), que segue o modelo de migraçäo dos cenüos glaciais, resultado da

passagem do supercontinente pelo pólo sul.

O sentido de movimentação descrito neste trabalho, aproximadamente para norte, é

compatlvel com o obtido em feições de abrasäo glacial permocarbonfferas (Figura 23). Essa

ocorrência expandiria os limiæs até então conhecidos de alcance dessa glaciação no

Gondwana Ocidental nesse período.
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Fìgura 23. Principais localidades com feição de abrasão subglacial indicando o provável sentido de
deslocamenlo das geleiras (modificado após Gesicki et o1.,2002): l:Rochas cambrianas ou mais
antigas; 2:Coberturas .fanerozoicas; 3:Faixa de afloramento do Gr. Itararé, Fm. Aquidauana
(Brasil) e Fm. Aquidabán (Paraguai). 4:Setas indicando o sentido de movimento das geleiras em: l)
Superfície estriada em ritmitos eopøleozóicos do Gr. Santa Fé, em Santa Fé de Minas (Dardene et al.
I99l;Campos, 1992). O sentido de movimento.þi invertido de acordo com observações em campo
realizadas por Rocha-Campos (informação oral); 2) Rocha montounée em granitos pré-camhrianos
do emhasamento em Salto (SP) (Almeida, 1948); 3) Pavimento estriado em embasamento granítico
pré-cambriano enx lru (SP) (Amaral, 1965): 4) Estrias em clastos de diamictitos do Gr. Itararé em
Jurumirim (SP) (Rocha-Campos et al., I968); 5) Supedícies estriadas em arenitos do Gr. Itarqré em
Rio Piritubinha (SP) (Caetano-Chang et al., 1990); 6) Pavimentos estriados em arenitos devonianos
da Fm. Furnas em Wittmarsum (PR) (Salamuni et al., 1966; Bigarella et at.,1967), 7) Pavimento
estriado em gnaisses granodioríticos do embasamento em Mafra (SC)(Barbosa, 1940); 8) Pavimento
estriado em embasamento granítico em Alfredo llagner (SC) (Rocha-Campos et at., 1988); 9) Feições
de passagem de iceberg em rilmitos do Gr. Itararé, Trombudo Cenlral (SC) (Santus et al., tgg2b),.
Superfície estriada em diamictitos do Gr. Iluraré en 10) Cachoeira do Sul (/tg), 1l) Pinheiro
Machado (RS) (Tonazelli e SolianiJr., l9B2), e 12) Suspiro (RS) (Tomuzelli e SolianiJr., 1997), l3)
Superfície estriada em diamiclito da Fm. Aquidabán em Escobar, Paraguai oriental (Riccomini &
Velázquez, 1999); Superfícies estriadas na Fm. Aquidauana (MS); 14) Rio Estrela, Bela Vista, I5)
Ponte do Grego; 16) Rio Negro; 17) Serra Negra I e tB) Serra Negra II (Geisick et at.2002);
Ocorrência descrita neste îrahalho; 19) Pavimenkt.subglacial em gnaisses do embasamenlo pré-
cambriano em Araguaçu (70).
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Embora a bacia encontre-se atualmente exposta numa estrutura em forma de gráben,

devido ao fato dos depósitos sedimentares serem limitados por estruturas retilíneas do

embasamento, os dados apresentados neste trabalho indicam que a sua gênese não está ligada

a uma estrutura deste tipo. No trabalho original, Baptista & Cartner-Dyer (1966) sugerem uma

origem pós-sedimentar para a feição, ao considerarem que "aptis a sedimentação da

Formação Água Bonita olgumas dessas.falhas.foram reativadas e por gravidade originaram

a.f'ossa lectônico em e,çludo".

A ausência de uma falha como mecanismo formador dessa estrutura tampouco

caracteriza a Bacia de Água Bonita como uma bacia tipo rift. A distribuição das facies

sedimentares descritas, perpendicularmente às bordas da bacia, corrobora com esta negativa.

Quanto aos dados de paleocorrentes obtidos, estes apresentam direção paralela à

orientação da bacia, que, em conjunto com a análise de fäcies realizada, evidenciam que o

transporte sedimentar foi condicionado por uma calha alongada existente previamente no

embasamento. Essa estrutura segue <¡ trend geral do Lineamento Transbrasiliano, o que indica

que a gênese da bacia estaria relacionada à presença deste lineamento na Plataforma

Brasileira.

Embora não tenha sido descrita em campo a ocorrência de falhas sedimentares

limitando a bacia, há evidências de tectonismo ativo durante a sua instalação. Na Formação

Água Bonita, estruturas de liquefação e falhas normais sinsedimentares apresentam formação

compatível com um regime de esforços distensivo, com direção WNW-ESE a NW-SE do eixo

de esforço horizontal principal mínimo. Estas falhas apresentam mesma direção e campos de

esforços muito parecidos aos obtidos das falhas encontradas em gnaisses do embasamento, o

que indica provável contemporaneidade na sua formação.

Já na Formação Vereda Verde, diques clástioos de injeção com direção entre NE-SW a

ENE-WSW indicam direção NW-SE a NNW-SSE do eixo de esforço horizontal mínimo.

Desta fbrma, observa-se uma leve rotação horária observada desse eixo com o tempo,

implicando em uma componente de transtração dextral ao longo do LTB.

-T.5, 
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A falha normal pós-sedimentar de direção 220158 descrita na seção GH (Figura l1),

que coloca em contato os depósitos da Formação Vereda Verde com os da Formação Água

Bonita, apresenta direção ortogonal ao trend da bacia. No mapa geológico de detalhe da

região setentrional da bacia (Figura l7), a partir da disposição dos depósitos sedimentares,

dados de campo e lineamentos observados em imagens sombreadas geradas a partir de

modelo digital de elevação, foi interpretada a existência de outras falhas de mesmo caráter e

direção nesta região. A configuração dos depósitos ao longo de toda a extensão da bacia

(Figura l8) também parece apresentar certo controle por estruturas desta direção. Desta

forma, após a sedimentação, sugere-se que o campo de esforços na região teria evoluído para

uma possível distensão na direção NE-SW, ortogonal à bacia, o que marcaria o início de sua

inversão.

É provável que a bacia tenha sido soerguida e exumada, posteriormente, entre o final

do Devoniano e início do Carbonífero, a julgar pela distribuição dos depósitos da Formação

Araguaçu, assentados diretamente sobre o embasamento pré-cambriano.
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8. CONCLUSOES

As principais conclusões decorrentes do desenvolvimento desse trabalho podem ser assim

enumeradas:

I ) O preenchimento sedimentar da Bacia de Água Bonita foi dividido em duas

unidades sedimentares, mapeadas e designadas neste trabalho de: Formação Água

Bonita, unidade basal, essencialmente rudáceo-psamítica, com depósitos de

ambiente costeiro, transicional e marinho de plataforma rasa, em parte sobre

influência glacial; e Formação Vereda Verde, superior, essencialmente pelítica,

com depósitos deltaicos e marinhos profundos.

2) Nas vizinhanças da bacia verificou-se que ocorre também a Formação Araguaçu,

com diamictitos glaciais, aos quais é relacionada uma nova ocorrência de

pavimento subglacial, ora descrita.

3) As duas unidades da bacia foram relacionadas às sequências correspondentes ao

ciclo ordoviciano-siluriano das bacias do Paraná (Grupo Rio Ivaí) e do Parnaíba

(Grupo Serra Grande).

4) A Formação Araguagu, â julgar pelo sentido de deslocamento da geleira no

pavimento, representaria um registro da glaciação permocarbonífera.

A origem da Bacia de Agua Bonita não está ligada a um gráben de preservação de

rochas sedimentares, tampouco apresenta uma falha como mecanismo formador

que possa caracterizát-la como uma bacia tipo rifr.

A análise de fücies dos depósitos sedimentares apresenta distribuição coerente com

uma incursão marinha de nordeste para sudoeste na região; em conjunto com

dados de paleocorrentes, paralelas à estrutura do lineamento, sugere-se que estes

sedimentos tenham se depositado ao longo de uma calha alongada na direção NE-

SW, condicionada por estruturas prévias do embasamento relacionadas ao LTB.

s)

6)
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7) Durante a instalaçäo da Formação Ág* Bonita, o paleocampo de esforços obtido a

partir de falhas sinsedimentares é compatlvel com regime distensivon com eixo

principal de esforço mfnimo orientado na direção WNW-ESE. Jâ, na Formação

Vereda Verde, o paleocampo de esforços obtido a partir de diques clásticos indica

orientação do eixo princþl mlnimo na direção médiaN35W-S358.

8) A leve rotação horária observada do eixo de esforço principal mlnimo com o

tempo implica em uma componente de tanstraçäo dexüal ao longo do LTB.

9) A presença de sedimentos ma¡inhos na regiäo corrobora a ideia de que essa

depressão tectônica tenha sido uma passagem marinha transcontinental que ligou

as costas norte e sul do Gondwana durante a tangressão marinha landoverian4 em

congruência com modelos anteriores sustentados por dados paleofaunísticos.

10) A ocorrência de falhas normais pós-sedimentares de diregäo NW-SE mancam o

início de t¡¡na posslvel inversão da bacia" que provavelmente foi soerguida e

exumada" posteriorrrenten entre o final do Devoniano e inlcio do Carbonífero.
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