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RESUI4O

!

A reqião leste de Santa Catarina encontra-se reoresentada oor ro
chas de ìdades Arqueanas e Proterozõicas de alto a médio qrau de metamorfismo,
do Compìexo Granûlítiio de Santa Catarjna, Complexo l'letamórf ico i,liqmatítico de
Santa. Catarina e Compìexo l.fetamõrf ico Brusque7os quaìs mostram um padrâo estru
turai complexo e de carãter policicìico.
Sobre este precambriano antigo, repousam discordantemente, os sedi
mentos nrolássìcos do eo-naleozõico do Grupo Itajaí, cujas rochas, de baixo grau
metanrõrfico são estruturadas segundo unla fossa deposicionaì de direção EllE nos
trando forte jnfluêncja desta direção na sua deformação rúptil.

do Paranã, onde as rochas
sedimentares recobrem di scordantemente todo o conjunto anterior e são : cons
tituídos peìos Grupos Tubarão, Passa Dois e São Bento. l4agmatismos basãlticos
de ídade I'lesozõica são r"eqistrados neste pacote sedimentar.

0 Fanerozõjco é reoresentado

peì.a Bacia

àOjetivo qeral do trabalho foì cartografar os lineamentos que
compõe o quadro estrutural da região, e estudar a djnânrica e possíveis iontro
les, que estes tenha[ì exercido na sedimentaÇã0, utilizando produtos fotogrãfj
cos de S.R. enr escala regionaì. Imagens MSS -RBV -Tf{- L ANDSAT ,. e nrosãicos de rg
dar do Projeto RADA|',1BRASIL. Paralelamente utilizou-se dados de mapas naaneto
m6trj cos , dados de canlpo e bi bl i ogrãfi cos .
O

anãlise de dens idade de fraturamentos realizada a partìr de
um mapa de I ineamentos, revelou uma distribuição particular para cada una das
direções ìnterpretadas e suas inter relações permitiram suqerii uma hierarquìa.
para os vãrjos sistemas de fraturas, onde as dirèções El.l e ENE sobrêssaent-se
como as mais antigas do embasamento, sendo consideradas com as outras (NNL.I,
NNE, Nl,J) como poliativas co¡n idades pelo menos do Proterozóico superior, e
reati vadas no Fanerozõi co.
Uma

As direções ENE, Ël{ e NNll oor Drocessos de reativação atuaram co
mo fontes controladores da deoosjção dos sedirnentos naleozõicos, registrados
peìas maiores espessuras dos sedimentos do GruDo Tubarão no orolonqanento da
Faixa Tijucas sob a bacia; estruturação do embasamento ao norte do sìstema de

fal has Itajai-Lajes

com

d

j

recão

NNI^I

imediações de Saì ete,
Estes contnoles são tambõm sugerìdos peìa

e a fossa

El^l nas

observada em mapas magnetométnicos.
anãlise de mapas de isõpacas da regì ão.

A jnterpretação qualitatjva e quantitativa dos fnaturamentos na
região da Bacia do Paranã, jndicou a associação de feixes de fnaturas intenore
tados sobre os produtos utilizados com falhas do enlbasanlento, por reativaÇões
ocorri das no fanerozó'ico.

A análìse da assimetria de drenagent, desenvolvjda sobre cartas
topogrãficas na escala de 1:50.000 desta regìão possìbil itou o
reconhec'ime.n
to de bascu'lanlento do pacote sedimentar e constatou a presença de flexuras
sinfornlajs e antjfornrais sobre os mesmos. A assocjação destes elementos apo'ia
dos por dados de atitudes de camadas e estruturas geolõgìcas de carãter com
pressivo, sob-re estas rochas (fint Bands) sugerem a oconrência de reativação
dos grandes fal hamentos de movjmentos de carãter transcorrente clextral duran
te o Paleozóico.

divisão de subdomínjos estruturaìs, para as ãreas da bacja
denomjnados pelo Autor de Urupemao Alfredo Wagner, Bocaírra do Sul, ituporanga,
Presidente Getúlio e Cedro Alto, é proposta para a ãrea tendo ent vista as ca
racteristjcas estruturais partìculares do embasamento de cada uma dessas ãneas,
sugerida pela análise dos sistemas de fraturamentos.
Uma

ABSTRACT

The Archaean to Proterozóic basenrent

of

rocl<s ìn the eastern regìon

consjst of the granuìitic

complex of Santa Catarìna,
metantorphi c
te comp'l ex of Santa Catari na , and metamorphi c compì ex
Brusque, and are of the granulitjc to greenschisL metamorphism.
Santa Catarina State
j
nr gmati

This study region shows a policíclic structural pattern. The
Eo-Paleozõjc ¡nollasse sed'iments are attributed to the Itajaí Group, of ìow
metantorphic grade with structural trend of Ei,lE, strongl.y influenced by the
rupture defornlation of INE, and unconformably lvìng on the pE basement.
The sed'imentary sequence, ìn the Phanerozoic Paranã Basin
consisting of Tubarão, Passa Dois and São Bento groups and unconformabì,v
ìying or the PE basement, was affected by the lulesozoic magmatism and leav'ing
nunìerous ì ntrus i ves i n the sedi ments .

-

and TM ìmagery and SLAR mosajcs are
used jn this research for the construct'ion of a structural ljneanrent map from
whi ch the dynarn j c anal ys'is of the I i neanrents and the i nference, the
sed'imentation control can be conducted.
The Landsat-MSS

RBV

The densjty analysìs of the lineaments jn the dinections of ENt
NNE, Nt^J, NNlll and Eþl t^eveal s that the I ineaments in each direction has
part'icular spatia'l distribut'ion, and themutual relations aFronq the lineaments
in these djrections indjcate a relative chronologìcal sequence of events.
The l'ineanrents

of

EW

The I 'ineaments

of

NNE,

and tl'lt are considered to be the oldest
structures, subsequently, the lineaments of NNI'J, NNE and NW are considered
to be suffened by polyactìvities of approximately UppeÉ Proterozo'ic and
reacti vated i n the Phanerozo'ic.

tl'l,

NNW

Paleozoic sedjments jn Paranã basin whjch
thickness of Tubarão Group isopac

is

react j v j ted and contro'l I i ng the
confirmed b.v the clreat

The lineaments of NNE, El,J, l,lNl,J were reactivated and controlled
the Paleozojc sedimentatìon jn Paranã basjn. The great thickness of the
Tubarão Group expressed b.y an isopac map may confirm this structural control.

jtat'ive

quantitatìve jnternretat'ion of the
l'ineanlents in the Paranã basjn jndicate that the photointerpreted fracture
belts and faults in the basements were reactivated'in Phanerozoic time.
The qual

and

of draìnage asymmetry was conducted on the
topographic maps at the scale of 1:50.000. These maps furnish the informatjon
of the ìnclinat'ion synform and aniiform flexures in the sedjnlentary terrain.
The analysis

The association of the analysis of drajnaqe asynrmetny with the
attitude of bedding and geoìoqìcal structures of compressive chanacters
(fint bands) jndjcate the reactjvation of the qreat faults characterjzed as

dextral transcurrent

ntovenlent duri nq

the

Pai eozoi

c

t'inle.

By Llre structur'al analys is, the Paraná Bas jn js structuralìy
subdivided into six subdonrains which are denonrinated by the author as the
Urupenta, Alfredo l'laqner, Bocaina do Sul , It-uooranga, Presidente eetúlio ancl
Cedro Aìto. Each of these structural subdonraìns possesses jts own structural
characteri s t'ics .
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-1CAPITULO I
I NTRODUçÃO

I.t

OBJTTI VOS

A região sudeste brasileira concentra um grande número de tra
baihos geoìógicos na forma de sinteses regionais e em escala detalhada, obvia
mente en ãreas localizadas. llesnro assim, o quadro estr"utural desta região é
pouco conhecido na porção leste do tstado de Santa Catarina e adjacêncìas, prin
palmente no que se refere tectônica dos I ineamentos que estruturam na ãrea,
as rochas precambrìanas do embasamento cristal ino e as rochas sedimentares
da borda da Bacia do Pananã.

Investigacões de grandes lineamentos e anãlises estruturais, em
escala regional , vem sendo executadas com sucesso em vãrias partes do munclo,
utilizando-se produtos fotográficos de sensores orbitais.

0 presente estudo objetìva util izando produtos fotogrãficos de
sensores remotos em escala regional cartografar I ineamentos que compõem o qug
dro estrutural de uma ãrea precambrjana, tanto em sua parte exposta como no em
basamento subjacente às rochas sedimentares, ben.como estudar sua dinânrìca

e

posslveìs contrôles que tenham exercido durante o processo de sedimentação.

I.2 -

ÃRIA DE

ESTUDO

A ãrea de estudo encontra-se del imitada pelos paralelos 26030'
e 2æ00'de latitude sul , os meridianos 500 15'00" a oeste, e o Oceano Atlânti
co a leste, compreendendo uma ãrea de aproximadamente 27.000 kn. Sua me.tade
leste encontra-se representada por rochas cristaìinas grecambrianas e sua neta
de oeste por rochas sedimentares da borda da Bacia do Paranã (rigura I.1).

0 acesso a ãrea se faz atravãs das rodovias federais pavìmenta
das (tlR-101, BR-116 e BR-470). Possui uma rede densa d.e rodovias estaduais e
munìcipaìs, con a rnaionia das estradas estaduais asfaltadas ou em boas condj
ções de conservaçã0, com tráfego permanente.

Fig. I.l -

l'la

pa de localização da lrea.

j
I
l

I.3 -

MEIOS

MATIRIAIS E

MËTODOS

desenvolvido dentro do programa de projetos
Aplicações e Desenvolvimento do Departamento de Sensoriamento Remoto (DSR)
Instituto de Pesq.u isas Espacìais (INPE).

0 trabâlho

foi

de
do

Para sua eìaboração foranl util izados os seguintes produtos do
LANDSAT na escala de 1:250.000: ìmagens MSS (Mul tiespectral ScannerSystem) nos
canajs 5 e 7 e ìmagens RBV (Return Beanr t/idjcon), imagens TM (Tematic Mapper)

canais3,4e7,

lateral
projeto RADAMBRASIL , tanrbénr na escal a de I :250.000; cartas topogrãfì cas
Foranl tamb6nr

utilizados mosáicos de radar de visada

do
do

dos projetos
Criciúnra; e mapas geolõgìcos dos projetos Car

IIIGE na escala de 1:50.000; mapas de levantamento aeromagnético

Senra do Mar Sul e Ponta Grossa
ta Geoìógica do Brasjl, Folha Curitiba SG-ZZ; Projeto Tinlbõ Barra Velha e Pro
jetos Mapas Metalogen6tìcos e de Previsão Recursos Mjnerais - Fol has SG-22-7ts,
Joenvi I I e - F-olha.SG-22-ZD) Fl ori anõpol j s.

0s produtos l'otogrãficos foram anal isados visualmente segundo
cnitérios de fotoi nterpretaÇão convencìonal , adaptados a produtos fotogrãfi
cos orbitais (Venezjani e Anjos, 1982), onde as principaìs feições consìclera
das na interpretação foram os elementos do relôvo e drenagern. As imagens RBV
foram interpretadas util izando-se uma pseudo estereoscopìa conseguìda quando
anal isadas aos pares, conì o auxíl io de um estereoscópio de espeìho. As vãr'ias
imagens foùogrãfÍcas tiveram o resul tado de suas interpretacões ìntegradas,
origìnando um mapa de I ineamentos e feixes de fraluras urìr mapa fotogeoìógì
co e um mapa de sistenra de feixes de fraturas da área.
0s dados de fraturamento foram trabalhadãs estatîsticamente
através da construção de mapas de densìdade de fraturamento, por intervalo de
az imute

.

as medidas de fraturas obtidas no campo foram construídos
diagramas de rosãceas, separando ãrea dc anrostragém, as unidades geológìcas e
Com

-4geotectônicas para a construção das mesmas, as quaìs foram posteriornente lan
çadas sobre o mapa dos principais fraturamentos da ãrea.
0s mapas de densidade de fraturamento foram analisados segundo
os conceitos emitidos por Aliyev (1979), onde a par"tir da anaTise das reìações
entre eixos de mãximos de fraturamento, torna-se possîvel estabelecer a
ida
de relativa de alguns sistenlas de fraturas.

geofísicos de magnetometria, forant anal ìsados sobre mapas
de contorno magnõtico nos quais foram interpretadas faìhas e fnatunas do embq
sarnento profundo e ajnda anomal ias de vulcanismo profundo e superficial.
Dados

Sobre as cartas topogrãficas na escala de 1:50.000 na porção da
Bacia do Parahã foi anal isada a assimetriâ da rede de drenagem, que pernritìu
a construção de "linhas de contorno" ìntegradas ãs medidas de atìtudes de cama
das. Desta forma ficou determinado o basculamento de grandes ãreas sed.imenta
res na ãrea, confirmando descontinuidades estrutunais identjficadas na anál i
se dos fraturantento e caracterizando outras,

a luz de dados de campo e b1
bì ìogrãficos, e pernìtiram a formulaÇão de hìpõteses sobre a efetiva partici
pação dos grandes I ineamentos, na evoluÇõo tectônica e paìeogeogr áfìca
da
Todos os dados foram integrados

area.

r.4

TER¡,lI NOL0c

IA

trabalho desta natureza 6 imperioso que se nornal ìze o
uso de alguns termos geolõgicos e conceitos utìlìzados, para assegurar o cor
reto entendimento pelos leìtores do signìficado dos fenômenos e fe ições obser
vadas, aquì mencionados e discutìdos. 0s princìpaìs são: l ineamentos, sisteml
de falhas, cinturões de cisalhanento, traços de l"raturas, feixes de fraturas,
sistema de feixes de l"raturas e eixos de máxinros de fraturamento para os quaìs
foram consideradas as seguintes conceituações:
Em um

.r''":

I

I

Ê

a) Líneamenl;o - 0 termo ljneamento foi introduzido por Hobbs (1904) para
caracterizar fejções da paisagem, tais como cristas e aì inhamento de
vales, afloramentos, fraturas e zonas falhadas. Adota-se a definição
de 0'Leary et alii (tgZ0) que a descreve como uma feição ìinear mapeÁ
vel , simples ou composta de uma superfície, cujas partes são alinhadas

retilinea ou curvilínea, que difere claramente do padrão
das feiÇões adjacentes e pnesumiveìmente reflete un fenômeno de subsu
numa conexão

perfíci.e.
tru tura I

b)

Consideramos ainda apenas aqueles elementos com conotação es

.

Sis tetna de faLhns é entendido como um grupo de faì has paraleìas alinha
das segundo uma direÇão determinada, originadas ou reativadas
for

de

tectônicos e que caracterizam
uma zona de fraqueza ou descontinujdade na crosta terrestre persisten
te ao longo dos tenpos geoìõgicos.
ma semelhante durante os mesmos eventos

-

o conceito de

c)

Cïnl,ur,ão de CísaLhamentq

,

(1983) cor¡o lvlac.ro-Cinturões de Ci.salhamento. F definido co¡ro extensa
fai.xa pìanar da crosta (da ordern de centenas de quilômetros) nas quais
dom.inam estados de deformação cisaìhante dictì l intensa, acompanha
das por deformação rúpti1 nos niveìs superiores da crosta. Esses cin
turões são faixas localizadas de deformação concentrada dentro de uma
regìão naìor deformada (Ramsay e Graham, 1970).

Consj.derado segundo

Sadowskí

d) Iyaços de Fral;uramento - Plicka (1.974) descneve zonas de juntas como
juntas nai.s ou menos paralelas separadas por" distâncias de 10 a 30 cm.
A largu¡a. destas zonas de juntas vari.a de m6trica a decamétrjca. Estas
juntas nrergulham geraìmente 700-900, e se estendem por largas ãreas
e grandes distâncias e tem uma extensão vertjcal bastante grande e 6
este conjunto, o principal elemento que õ idenfificado sobne as ima
gens orbi.tais, como traços de fraturas.
e)

fratut as - 0 termo grupo de zona de juntas denota uma sórie
de zonas de juntas paralelas urnas as outras, de uma gônese uniforme.
Zonas de juntas, quando pertencentes a um mesmo sistema (tem o mesmo
azjmute) e ocorrendo repetjdamente a distâncias de poucas dezenas de
Fe.Ínes de

!

-6metros, constituem feìxes de fraturas, os quais se associam a falhamen
tos e afetam de forma indiscriminada rochas ígneas, metamórficas e ro
chas sedimentares.

f)

sístemaãe feiæes de fnaturas - corresponde ao arranjo de feixes de
fraturas paralelos e subparale'los, caracterizando lreas de nlajor ex
pressão de um deternrinado sistema de fraturamento, geralmente confìgu
rando ãreas aìongadas e assoc'iando-se a grandes feições estruturais e
tectôn'icas

g)

I.5 -

.

giæo de rncíæi¡no de fnaburamento pode ser defjnido como o ma'ior al jnha
mento de ãreas onde se registram as nraiores concentrações de fratura
mento , cons j derada uma deternli nada d'i recão .
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MtT0p0L0c rA

iI.t
Vãrios produtos fotográficos e cartogrãficos
base para a execução do trabaìho, entre eles:

-

-

izados

Folhas topográficas pìanìmõtrìcas em escala l:50.000 do IBGE:

- Rio Itajaí do Norte
- Represa AIto Rio Preto
- Rio dos Cedros
- Pomerode
- Luis Al ves
- Barra Vel ha
- l,Jitmarsum
- Dona Ema
-

foram utjl

lrmbo
Bl umenau

Gaspar

ItaJa

r

- la10
- Rio do

Sul

- l\pr una
- Botuverã
- Brusque
- Tijucas
- Tronrbudo Cen tra l
- Ituporanga
- Vidal Ramos
- Aguti
- São João Bat.ista
- Biguaçu
- Boca i na do Sul
- Petrolândia

- SG-22-Z-A-VI-f
- SG-22-7-A-Ur-2
- SG-zz-Z-B-IV-1
- \G-22-7-B-IU-2
- SG-22-Z-B-V-1
'G-22-7-B-U-2
- SG-zz-Z-A-VI-3
- 9G-??-Z-A-Vr-4
- sG-22-Z-B-iV-3
- sG-22-7-B-rU-4
- sG-22-Z-B-V-3
- sG-22-Z-B-V-4
- sG-22-Z-C-rrI-1
- sc-22-7-C-rrr-2
- sG-22-7-D-r-1
sG-22-Z-D-rr-1
- 'G-Z2-Z-D-I-2
- s1-zz-Z-D-rr-2
- 9G-22-7-C-I1I-3
- SG-?Z-7-C-III-4
- sG-22-Z-0-r-3
- sG-22-L-D-r-4
- SG-22-7-D-II-3
- sG-22-7-D-11-4
- SG-22-Z-C-VI-1
'G-ZZ-Z-C-U1-2

rv

-9- SG-zz-Z-D-rV-1
- sG-22-Z-D-IV-2

- Aì fredo Vagner
- Rancho e i rnado
- Santo Amaro da Imperatriz
- Fl orianópoì is
- Urupema
- Ãguas Brancas
- Bom Reti ro
- Anitãpol is
- São Bonifãcio
- Paul o Lopes
Qu

-

Imagens orbi ta

-

is do satól i te

sós formatos, como mostra

a

sc-22-7-D-U-1
SG-22-7-D-U-2
sG-22-Z-C-VI-3
SG-22-Z-C-VI-4
sG-22-Z-D-IV-3
SG-22-Z-D-IIV-4
sG-22-Z-D-V-3
9G-??-Z-D-U-4

LANDSAT, na escal

IMAGENS ORBITAIS

-

ESCALA

'1

:250.000

PONÏO CANAIS

5e7
5e7

30
31

178

r

diver

II.1

PRODUTO ÕRBITA
MSS/LANDSAT 178

Fal sa -Co

em

Tabela 1I.1.

TABELA

MSS/LANDSAT
Composição Coì ori da

a de 1 :250.000

31 4,5e7
5e7
30

178

.02

DATA

06.04.78
06.04.78
24.04.78
24.04.78
07.04.78

CENAS

RBV/LANDSAT

178

31 B e

18.07 .79 A

D

30.07 .79
178
192

ÏMILANDSAT
-

31 A e
29D

220

79

(178)

(31)

Mosaicos de Radar do Produto

C

'
3,4 e 7

RADAMBRASIL em

2?.09 .80

07.02.79
22.07.84

escala 1:250,000

I

I

trÈi

-

10 -

Folhas: Sï-1?-ZA
sG-22-7s
sG-22-7C

sG-t1-zD

figrru II.1

mostra a disposição dos mosaicos de radar, a õrbi
ta e ponto das cenas e subcenas das imagens do LANDSAT no leste do estado de
Santa Catarina.

Ä

27000'

Fig. II.1 -

Foto-mapa das imagens RBV

MSS -TI"1/

LANDSAT

e Mosáicos

de

radar.

.

Detalhes sobre as caracteristicas dos sistemas sensores podem
ser encontrados em AMERICAN SOCIETY 0F PH0T0GRA¡4ETRY (1983). A Tabela Il.2 resu
me suas. prj nc j pai s ca rac terÍs t i ca s .

"'.-'.*.

-
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TABELA I I .2

CARACTERISTICAS DOS SISTIMAS SENSORES

TIPOS DE SENSOR CANAIS BANDAS ESPECTRAIS RESOLUÇAO ESPACIAL
LANDSAT

MSS

0.5-0.6
0,6-0,7

4
5

um
pm

79n
79n

vrslvel
vi sível

/

t,e rme ì ho

0.7-0.8

0.8-1 .1 um
0.505-0.750 pm

LANDSAT RBV
LANDSAT

um

0.63-0.69
0.76-0.90
2.08-2.35

3

TM

4
7

um
pm
pm

79m
79 m
40m
30m
30m
30 m

I.
I.

vermel ho
ve rme I ho

prõx i mo

vì sivel

vi sivel

.
I.

'I

venre I ho
ve rme I ho

prõx ì no

SLR

Banda

3,1

cm

25m

Micro 0ndas

X

-

Projeto Aerogeofísico Serua do Mar Sul , executado peìa
- Mapas de lsogamas de Intensidade Magnõtica residual

CPRM/GEOFOTO S,A

na escala

de

I :50.000.

Extensão: 53.924 km
Epoca dos vôos: Ago-Dez/75; Jan-Ago-76

Altura média dos vôos sobre o terreno: 150 m
Intervalo mêdio entre as Iinhas de vôo: 1 km
Direção das linhas de vôo: N30W
Volume

-

total

de

cristais:

1.017,88 pol , cúbicas

Escala 1:50,000

a) Contorno Ma gnõti co
b) Posicão das Linhas de Vôo

I

d

- t¿ -

'
.

Escala 11250.000

a)
b)
c)

Contorno Magnéti co
Contorno do Canal. de Contagem Total
Posicão das Linhas de Vôo

folhas na escala de 1:50.000, na
do indice das folhas do projeto.

Foram analisadas as

trabaìho, conforme Fìg.

II.2

lrea

do

z
È,

fL

o

()
È-

_È
J

t-

_. _ LI{IÍ E ESÍADUAL
LIMIT€ DO PROJEIO

-N

í"eo

urrLrzÂoÂ

290

Fig. II.2 - 4rea de recobrimento do Proieto Serra do Mar, Suì sobre

a

area de estudo.

l
]

l

1

till

-
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Projeto Ponta Grossa-Criciúma - Levantâmento aeromagnetométrico efetua
do para a Companhìa de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, pelo Con
vônio Bras.i ì/Al emanha, conì as segu intes caracterîsticas (FiS. IL1):
Extensão:

-36.411

km

voos: 0ut/Dez/71; Jan-Fev/72
Altura média de v6o sobre o terreno; 120 m
Intervalo m6dio entre as l inhas de vôo: 1 km
Direção das Ijnhas de vôo: EIJ
Volume total de cnistais: Explorânìo mod. DGRS 1002
Epoca dos

T

-

ipos mapas:

escala 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000
a) Contorno Magnãt ico.

PARANÁ

CATARINA

5lc
LIEIÍE

DA AREA DO PEOJETO
POñTA GBOS S A -CAtC¡UitA.

aREÂ UTtLIZ ÁOA t{O PfioJg

Fog.

II.3 -

Ãrea anal isada do Pr"ojeto Ponta Grossa

-

CrìcjÚma.

-1
I

l

i

-
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Principaìs levantamentos geológicos util jzados:

a) Carta Geológica do Brasil ao Mil ion6simo
Geolõgìco 1:100,000 e texto explicativo:

-

Folha Curitiba SG-22

¡4apa

b) Projeto Mapas Metalogenõticos e de Previsão de Recursos Miner"aìs Fo
lhas Joenville - SG-22-7-B e Folha Floriandpol is SG-ÌI.ZD es.ala
1:250.000 Tìmbó Barra Velha;
c) Projeto Tìmbó Bama Veì

ha

¡

d)

Projeto Brusque-Senra do Tabuleiro escala 1:50.000

e)

Projeto Vidal Ramos-Biguaçu

-

DNPI'l

-

CPRI'I.

0utras Fontes de informações encontram-.se referenciadas
b1 i

bi

na

ografi a.

II.2 -

MITODOLOGiA

T1..2.1

-

CONSIDERAÇÕES SOBRE

Na

O USO DE DADOS DT SENSOR]A¡4ENTO

util ização dos produtos de sensoriamento

sempre consìderadas as vãrias caracteristicas
de imageamento para obtenção dos dados.

REMOTO

remoto
do sistema sensor e

devem

do

ser
processo

Na seleção das bandas espectrai.s mais apropriadas é d.e relevan
te importância a relação entre a escala do problema abordado e a resolução es
pacial do sistema conhecimentos prel j.minares das características do material e

da reflectância dos alvos a serem examinados ajudam na'se]eção das bandas
apropri adas.

mai.s

{bordagens nas quai.s a anãlise ¿. faiCa., de escala macroscõpica
e megascópica possam conduzir a solução de problemas estudados, são via de re
gra os que têm fornecido melhores resultados, quando se utiliza de dados orbi

tais.

l

j
i
i

Ì

I

I

l
I
I

I

-

l
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forma de contornar probìenras ocasionados peìas limitações
do sensor para a solução de probìemas geológicos em escalas majores, foram de
senvolvidas técnicas de processamento de dados onde variadas alternativas são
oferecidas para a melhoria da discrimìnação dos alvos sobre estes produtos.
Como

cas de real ce, cl ass i.f icações automãt icas , for¡naçãò de cenas
híbridas a partir de fracionamento e adiÇão de canais, realces de bordas e fei
ções lineares, são aìguns dos recunsos mais utj.l izados, tendo sempre como limi
te a resoluÇão espaciaì e espectraì do sensor.
Té'cni

0 conhecìmento anteci.pado

da.s

características I ito-estrutunais

da ãrea, mesnìo que general izadas são i.mportantes na seìeção do produto
soriamento remoto a ser utili.zado.

de

sen

À vezes, sensores com menor resolução espacial oferecem infor
nlações mais confiãveis de estrutura geoló9ìcas devido a terem um sistema de ima
geamento mais apropriado ã detecção de determìnado tipo de estrutura, do que
outros sistemas de maior resoluÇão espac'ia1 mas com características de imagea
mento menos apropriadas para definição daqueìe alvo. Na lrea de estudo por exem
plo, a estruturação representada por I ineamentos de direção preferenciaì Nt pa
ra rochas cristalìnas,6 melhor realçada nos mosajcos de radar, enquanto, que
feições E[^l paralelas ao si.nal do radar são mais realçacjas nas ìmagens LANDSAT.

0 nelevo fornece os principais

elementos do

fotoìnterpretação

caso
passivo, o qual utiliza a luz

ra os produtos fotogrãficos destituídos de visão esteneoscópica.
imagens LANDSAT, ori undas de sistema sensor

sol

No

pa

das
do

fonte de energia, a impressão de relêvo é dada pelas alternâncìas dos
pares luz-sor¡bra. Neste caso elementos r"etilí¡eos de re'levo paraìe1os ao azimu
te solar, tendem a fìcar mascarados"
como

0 realÇamento do relevo nos. mosai.ces de rada.n depende da orien
ta'cão do relevc, compri.mento de onda de rada.r, resolução do sistema, tamanho da
fei ção' observada. e di.r^eção da linha de vô0. Fej.ções topogrãfìcas orientadas pa
ralelamente a l.i.nha de vô0, portanto, perpend'iculares ao sj,nal de radar, terão
seu relevo real.çadq, caso contrlrio, quan.do as fejções topogrãficas erientadas
tendem a tonnar=se paraleìas ao si.nal do radar, estas podem não serem identifi
cadas. No geral, os mosaicos de radar mostram-se eficientes para a interpre

i
I

I
I

i

,,i

*l
i

i
1

-

I
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tacão geológica regional . A anll.ise automã.tica de dados destes produtos é difi
cultada por serem apresentadas sempre cono cóþtas fotogrlficas. As regì.ões dis
tais e proxîmais da ìmagem apresentam sombreanrento dÍferenci.ado, o que pode
realÇar feições topogrã.f i.cas ìocali.zadas nas regìões distais (Fig. II.4).

to.
I
f-

to.

!o.

ao.
¡AlxA lr^O

to.
C

A OA

ao.

.t

"t* ron¡o'

Fis. Il.4

rI .2.2

Efeito de sonbreamento

d c-, radar de vi.sada I ateral
(Fonte: MacDonald et ãl ii, 1969); in Ameri can
Socì ety of Photogranetry '('l983 ).

CRTTERiOS

,

FOTO ]NTERPRTTAT]VOS

0 processo de anãlise

enrpregados para.

a obtenção de dados geoìõ
gicos a partir de imagens orbitais, pode ser conduzido, segundo os fundamentos
e sistemãtica de fotointerpretaÇão de vãrios autones, dirigìdos para a anãlìse
de fotognafias aõreas, entre eles: Allum (1966); Ricci e petr.i (1965); Lueder
(1959); t4iller e Miller (1961); Ray (tgO¡); Lattman e Matzike (1961); Vergara
(197 1). A despeìto de existir variação quanto a sistemática de abordagem a um
probiema de fotointerpretaÇão geoìógica, todos tôm em comum o procedimento em
pírico, onde a anãl ise e 'interpretação do relevo pa.ra fins geológicos ocorre de
forma associ ati va e comparat iva.
Um

gran.de a.vanço

foi. constatado no proces.so de anãlise visual

e

fotointerpretação de imagens de satõ1 ite com relação ao nível de informações
geológìcas obtidas dos produtos fotogrãficos, lsto, a partir domomento em que,
de uma fornra natural e gnadativa, em função do grandenlmerode informações con
l

I
I

I
1

I

nrl

-17 processo de sua anãl ise foi sistematizado em fases de
identificação dos elementos da imagem e correlação com os objetos, anãlise das
relaÇões entre os objetos e a descoberta de suas relações em seu signìficado
geol ógi co.

tidas nestas cenas, o

Este advento ocorreu a partir dos ensaios de fotoìnterpretacão
elaborados por Guy (1966)j Riverau (tszo); Soares e Fiori (1976) e em parte mo
dificados por Veneziani e Anjos (19e2) para uso em imagens multiespectrai.s de
satél i te.

morfoestnutural sobre os proclutos foto
gráfìcos, através de mõtodos de anãlise visual consi.derando os seguintes ele

Foi real izado

um estudo

mentos na sua execução:

a) Textura e Estrutura - A anãlise do relevo e da rede de drenagem consti
ponto bãsico no processo de fotointerpretaÇão. Obteve-se este co
nhecimento a partì.r da anllise das propriedades que caracterizan as for
mas da rede de drenagem e relevo, onde foram consideradas as seguintes
pr opnìedades bãsicas - ver" Fig. II.5,

tuiu

um

- propriedades qual itativa
- dens 1dade de textura;
- estrutura;
- grau de estruturação;
- ordern de estruturação;

dos elementos texturais;

Da anális.e das propriedades de

relevo d.efinidos foram reconhecj

das: ãreas com as mesmas características texturais; ììneamentos de relevo sìm
pìes ou compostos, definidos pela dìsposição retilínea ou curvilínea dos elemen
tos de relevo; quebras de relevo, negatìvas e pasitivas, def i.nidas pela forte
estruturação <los l ineamentos de reìevo; assimetria, definìda peìa disposìção
alongada do par luz.-sombra e avai iados segundo a ìargura da região somb!^eada
comparada com

a

iI

um

inàda.

I
t

*j

-18Con base nas proprìedades

texturais da red.e de drenagem

podenr

ser definÍdos a sua densidade textura.l relativa, a.os li.neamentos simples ou com
postos, as curvaturas dos elementos texturais de dnenagem, a angularidade dos
elementos texturais, (definidos em termos dos ângulos de confluência dos ele
mentos texturaisl alõm de tropja, assimetrja e uniformidade.
estes dados de relevo e drenagem foram obtidas inforr¡aÇões
de canãter morfolõgicos, de unidades geológicas ou assocjação destas, dados re
lativos ao grau de dissecação, natureza das rochas, sentìdo do merguìho de feì
ções planares e sobre as estruturas geoìógícas.
Com

As variações de tons de cin.za sobre os produtos fotográficos fo
ram util izados, de maneira sistemãtica, na delím1tação de unidades fotogeolõgi
cas, com os quais se buscou correlacionar os vãr'ios tipos l itológicos da re
giã0. Alinhamentos de tons de cinza foram tambõm consjderados como um fator de
importãncia na confecÇão do nrapa de'l ineamentos. Um cujdado especìa1 foì tona
do neste sentìdo, considerando-se que a vegetação é o alvo mais fortemente re
tratado nestes produtos e que numa região intensamente trabalhada peìo honlenr
poderia levar a êrros de interpretaçã0,

t

" .F,.i

-
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ESTRUTURA

l-

0rganização linear; 2- }rga
nização em "ãrvore" (dendrî
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.'.t¿-.--- )
-'t/-;-'
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Organi zação em cri stas , I i near
sem formas Eeo

metricas definidas

D- GRAU DE TSTRUTURAçÃO
l- Disposíção irregular: forma
fracamente estruturada; 2Disposição regularmente or
de¡lada: forma fortemente es
truturada.

GRAU DE TSTRUTURAçAO

1- Disposicão irreguìar

ESTRUTURA

2- Organização

tica)

C-

1

fraca

mente estru'Lurada; 2- Dispõsição regularmente ordenada :
forma fortemente estruturada.

y&

W

'2

2-

0RDIM DE TSTRUTURAçÃO

F-

Organização s'imples: ordem
baixa.. 2- 0rganização compìe
xa (treì iça re_curvado superiñr

I

posto a dendrítìco): orCem
alta (fator de condicionamen
to da forma: anti forma ).

Fig. II.5 -

-

0RDEM DE fSTRUTURAÇÃO

0rgani zação s impl es : ordem
bai xa . 2- 0rgan i zação com

plexa (deformações pìãstî
ti cas geradas por fa ì has )-l

ordenr

alta (fator de

con

dícionamento da fonna: fã
Ìhamento transcorrente). -

Propr.iedades que caracterizam as formas da rede de drena
genì e do rel evo (Venez'iani e Anjos , 19BZ) .
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PROCIDIMENTOS

A fotointerpretação foi realizada a partir da análisevisual das
fotografias, sempre levando em consideração as caracteristicas particulares das
vãrias imagens fotogrãfìcas utiììzadas, inerentes ao sjstema sensor de cada
uma delas, tais como a resolução espacial, banda espectral , dìreção de vamedg
ra durante o imageanrento, azimute do sol para imagens MSS-RBV/TM LANDSAT e di
reção de vamedura do sensor para mosãicos de radar.
Do processo de fotointerpretação das imagens resultor.i um mapa
fotogeolõgico na escala de 1:250.000 ao quaì se integrava dados biblìográfìcos

de I ineamentos traçados tal como se apresentavam sobre as
imagens, sem integração de distintos elementos de ìmagem e interpretados como
traços de fratura.

existentes e

um mapa

0s elementos geomor fológicos da imagem em suas formas mais sim
ples são constituidas por quebnas negativas e positìvas do relevo e elementos
de drenagem, que quando assumem uma forma retilínea podem ser interpretados co
mo traços de fraturas.
A distjncâo entre os traÇos de fraturas de outros possîveìs tra
Ços estruturais que possam condicionar o relevo como por exemplo a fo1ìação e
acamanento, foi feito adotando-se aìguns cl itérìos especifìcos para a ìdentifi
cação de fraturas paralelas a foliação.
Prinrei

ro foram identifi

cados apenas aqueìes elementos

de relevo

passiveìs de serem reconhecidos como traÇos de fraturas, por se en
contrarem discordantes da foliação, a quaì tem sua djreção geral facìlmente re
conhecîvel sobre as imagens fotogrãficas, e discordantes da direcão de acamamen
tos.

e

drenagem

passo seguinte traÇou-se todos os lineamentos de drenagem
e reìevo que se apresentavam paralelos, assocjadas a grandes quebras negatìvos
de relevo (falhas e fraturas) até uma distância em que a sua correlação com es
ta feiÇões era possíveì de ser estabelecida. A partir de uma prìmeira avaìiacãã
dos dados até então obtidos (quadro estrutural prel inrinar,: assimetria de rele
vo e drenagem, identificação de grandes arqueamentos) procedeu-se a jdentifjca
ção de traços de fraturas ern ãreas de basculamento acentuados dos estratos, em
zonas de cisalhamento e ãreas dômicas.
Como

?,;
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Aliados a estes fatores de controle, considerou-se ainda que na
escala utilizada (1:250.000) os elementos texturais de relevo e drenagem asso
ciados a foliacã0, desenvolvenr formas tooogr"ãficas praticanente não distìnguí
vel , originadas de canais de drenaqen de primeira ordem.
A anãlise de assimetrja da rede de drenagem sobre cartas topq
grãficas na escala de 1:50.000, na ãrea de bacja sedimentar, levou a elabora
ção de uma mapa de iinhas de contorno que assocìadas a meclidas de atitudes das
canadas obtidas no campo permitiram a indicação geraì do mergulho das canladas
sedinrentares.

.

) foram
e lan.Çadas sobre o

Dados de subsupenficie (mapas magnetom6tri cos

analisa

dos e comparados as infornrações até então obtidas,
nlapa
estrutural. A anãlise comparativa dos dados forneceram informaÇões sobre a ati
vidade das grandes falhas ao ìongo de sua história e do controle tectônico se
dimentar que exerceranr na ãrea,

0 trabalho de campo real izado em duas etapas foi conduzido a
partir da execução de perfìs geoìõgìcos corn observações em escala mesoscõpica.
0s perfis, na medida em que o acesso assim o permitia, foram real izados em
ãreas selecionadas e sobre estruturas especîficas, não se prendendo a uma ma
tha de pontos independentes para posterior integraçã0.
TT.2.3,1

-

ANÃL]SE DOS FRATURA¡4ENTOS

A analogia entre estruturas fotointerpretadas e seu relaciona
mento com modêlos estruturâis e de defonraÇão de terrenos c.onhecidos, senvem
como base para a interpretação de estruturas observadas em imaiens de satõlìte.
ou outras de pequena. esca.la. Em tenmos de tectônica rúptiì, rúptiì dúctìì, vã
rios modêlos de deformação são propostos, podendo ser útil izados na anális;
dos fraturamentos, princì.palmente em escala regional .
estudo sobre movimentos tectôn'icos e seus resultados, de
ve-se considerar que cada tipo de deformação pertence a um ambiente tectônico
distinto sendo gerado por um determinado regime de esforços que ocorrem como
fase dentrö de um cjclo cleterminado, o qual atinge seu desenvolvimento máximo
em um estãgio definido durante o transcorrer deste cìclo.
Em um

-220 estabelecimento do tipo de movimento e da sua dinâmica de
desenvol vimento tornou-se , nas úl timas décadas , possívei s de serem defi ni dos ,
para eventos que tenham ocorrido no intervalo da era mesozõica e cenozóica e
quando se dispõe de estudos geofisicos e geoquímicos apropriados. Em eras majs
antigas,. geraìmente somam-se mais de um evento tectônico ficando portanto os
tipos de movimenios mascanados peìa superposição das lltimas deformações.
Então quando se recùa para 'idades mais antigas, o conhecìmento
dos mecanismos causadores destes movjmentos torna-se insuficiente. Portanto,

as hìpõteses e/ou teorias existentes sobre a evolução da crosta terrest-re ain
da não se constituir.am em soluções definitivas. Consequentemente, as classifi
cações de movjmentos tectônicos continuam dependentes das idðias dos djferen
tes autores, que estudam processos evolutivos de cinturões dobrados e hipóte
ses ou teorias de tectônica globaì contemporâneas a elaboraçâ-o dos estudos es
pec r t

r

cos.

oussov (1980 ) denomi nou conto j ntracrustai s , aos processos
tectônicos que resultam na gênese de uma faixa dobrada, onde movimentos que
se manìfestaram em um volume I inlitado da crosta tem sua expressão na deforma
ção deste vol ume sem envolver deslocamentos globarls. 0s movimentos intracrus.
taìs podem estar representados por movimentos distensivos Deep Slasts Faults-falhas profundas com deslocamento vertical (Beloussov, 1980), Block Fauìting
(Auboin, 1965) e Rifts (tsurke, 1980), ligados a fase inicial do desenvolvimei_
to de faixas dobradas. 0s movimentos de distensão são associados a zonas de
cisalhamento e nele são reconhecidas zonas de extensão (Ramsay, 1980), onde pa
res conjugados de zonas de cisalhamento são necessãrios para o desenvolvimen
to completo de um padrão tectônico de horsts e gnabens, enr nîveis crustais su
Bel

periores.
Reading (1980) descreve movimentos tnanscorrentes os quais deno
mina de "falhas funda.mentai.s" que pod.em eu não constitui.r limites de pìacas
I

itosfóricas.

A estes falhanrentos podem ser associados movimentos djstensìvos
(falhas normaís ou de gravidade),.ou compressj.vas (fal.has transcorrentes e in
vers

as

)

.

l

rtrj

'- rq
,1

i
j

l
l

Har]and (1971) e Reading (1980) denominaram a combinação de
transcorrôncia com compressão de "transpressão" e associaram este regìme tec
--l
tônico a geração de empurrões, soerguimentos, formação de nappes e de dobras

i
;

l

em "eche'lon",
I

A combinação de movimentos transcorrentes e extensionais são ca
pazes de originar bacias cujas bordas são pon falhas normais regularnente dìs
tribuidas onde se assocjam processos magmátìcas. São denominados por (Harìand,
1971 e Reading, 1980) como zonas de transtensão. Estas bacias são normal¡äente
assim6tricas quando anaìisadas em cortes, Uma de suas rnargens apresenta uma
predominânci a nos movimentos descendentes.
Modêlos experinentai.s (C1oos, 1955); Tchalenko, 1970: t-^lilcox et

alii,

1973) mostram que um padrão característico de dobras de arrasto e
lhas secundãrìas ao longo de zonas de falhas transcorrentes.

de

fa

padrão de distribuição de estruturas proposto por Harding
(1974) produzidos por um par conjugado dextral õ mostrado na Fìgura IL6.
Um

\¿l

Frlg.

II.6 .

Padrão

estrutural resultante de cisal hamento.

simpìes produzido pQr
(Hardìng

,

1974)

um

Þar conjugado dextral

',

i

:
I
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cinturão de cisalha¡lento, I ìntìtado por falhas transcorren
tes, as principais fraturas que podem ser desenvolvidas (Sadowski, 1983) são:
fratunas de tração T; de cîsal hamento sìntética e antìtõtico conjùgadas ReR',
simétricas a T e formando entre si um ãnguìo de cêrca de 600 e P sintética de
cìsalhamento e simétrica de R. Sadowski (1983) encontrou ainda as fraturas y
de cisalhamento, paralelas a zona principal de falhamento, e X sim6tricas a
R', conforme figura I1.7.
Em um

-"-\

-lr-!-

r-7

I

t....) l{,

Fì9. Il.7 -

Si.stemas de

fraturas na zona de cisalhamento

(Riedel (1929), modifjcado

por

Sadowski,

1983).
Falha.s de empurrão podem

se

associar ãs transcornôn.cias oni
ginadas de desvios lateraìs em relação as transcorrências principais, muOan
ças de regìmes tectônicos, pela compressão oblíqua no interior do binãrio, fo
ra da zona de cisalhamento oni gìnado prava.velmente pelo mesmo regime de esfor
ços ,

fraturas essenci.almente venti.cais preexistentes
do embasamen.to para camaclas sobrejacentes pode ser direta ou indireta. Desta
forma, deslocamentos verticais podem ser convertidos em extensão horizontal so
A.

propagação de

bre as camadas sobrejacentes

-

l
i

ttr
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modelo de propagação de fraturas rlo embasanrento para rochas
sedimentares de cobertura 6 proposto por Soares et alii (1982), o quaì permìte
reconhecer-se o movimento relativo dos blocos de falha quando estes apnesentam
movimentos vertj ca ì s (Figura II,8).
Um

este conceito, o movimento de uma falha normal , subja
cente ao pacote sedimentar, tende criar sistenra de fraturas na superficie dos
qua'l
sedimentos, cuja distribuìção e arranjo ìndica qual o bloco abatido e
o blocò alto no movimento envolvido. No lado do bloco abatido os fraturamentos
tendem a apresentar-se enr feixes paralelos, enquanto que no bìoco alto, ten
dem a estar iom arranjo caótìco e um menor paraleì ismo dos elementos.
Segundo

2r;,7á7:C2

+l +'

+

f^;l - sasaLros -pAcorE ouEBRADTÇo - ,
DE sEDtMENros RUPrEls E PLAsr lcos
El - p¡core
NO PR INCIP L EVENTO TECTONICO
F-rl - EMB MENTo cRrsraLrNo
f74 -- rg:txt DE FRATURAS NA supERFIclE
A

Fig. II.8 -

de propagação de fra tu ra s do ernbasamento para
rochas sed imentareS de cobertura. Iulodif icado de Soares
et al i i (eB?).
Modelo

I

1

l

:"ri
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-

ANÃLISE DE DENSiDADE DE FRATURAMENTO

A análise visa correlacionar dados de tratamentos quantitativos
sobre sistemas de fraturas interpretados sobre ìmagens fotogrãficas orbìtais,
os quais refletem a deformação tectônjca regional. Esta técnica, utilizada por
Al iyev (1979), Santos e Schorscher (1984), baseia-se emque, como uma fratura á
uma zona de fraqueza da crosta, toìîna-se portanto um elemento impontante no
condicionamento de outros fratunamentos, de er¿entos que venham a afetar a
re

gião

numa

fase posterior.

poI
Atrav6s de mapas de densidade de fraturamento, é possiveì
tanto, se conhecer ãr:eas de máxinlos e minimos, para cada uma das direções, e
sua possíve1 correlação com outras direções de fnaturamento,

foi

subdivjdìdo em celas de 4 x 4
cm, sobre os quajs realizou-se a contagem do número de traços de fraturas por
direçã0, em cada uma delas. Nesta con.tagem, os traÇos de fraturas maiores fg
ram considerados com pesos d iferentes sendo estabelecìdo um módulo de 3mm de
No processo de anáìise o mapa

comprimento como urna unidade.

tsta anãlise estatisti.ca, para cada uma das direções de fratura
mento, fornece subsidios para junto com dados geolõgicos, identifìcar-se z9
nas de fraqueza antigas que condicìonaram o desenvolvimento da tectônica na
ãrea e datar-se r"elativamente estes eventos.

II,2.3.3 -

ASSII'IETRIA DE

DRENAGEM

0 mapa de linhas de con.torn.q foi executado a partì.r da anãlìse
de assimetria de drenagem, no sen.tido d.e Ri.vereau (1971). Utilíza como elemen
tos bãsicos para a sua construção, os canajs de drenagém de primeìra e segun
da ordem (Strahler, 1952), obtidos sobre os produtos fotogrlficos e cartas to
pogrãfì.cas na escala de 1:50.000, A assimetria de dren.agem é eviden.ciada peìa
dìsposição perpendicuìar e assimétrica de seus elementos em relaÇão a um eixo
definido por uma drenagem coletora.

I
I

"

r]

Ì

^27 Cursos de ãgua desenvolvidos sobre estratos inclinados tendem a
se ajustar ao acarnamento. No caso de estratos do tìpo fraco a moderadamente in
clinados, os elementos de drenagem vão apresentar tamanhos ou arranjos sistemã
ticamente dìferentes de cada ìado de um elemento de ordem imediatamente supe
rior, onde os elamentos mais ìongos de baixa angularidade e subparalelos, 9e
ralmente correm com o mesmo sentido das camadas (r'ios consequentes e resequen
tes). 0s rjos majs curtos, com ângulos abertos (forma denominada "Candelabro"),
correm no sentido contnãrj.o ao acanramento (rìos obsequentes), Soares et alii

(tosz¡.

.

Desta forma, uma drenagem assimãtrj.ca pode ser considerada como
indicativa de ocorrência de estratos não hori zontal i zados , cujo sentido do mer
gulho á dado pela direção dos cursos nrais longos, que assim se comportanr como
ri os consequentes.
Alérn de informaÇões sobre

o sentido de mergulho de estratos,

mapa fornece tamb6nl informações acôrca de descontinu.idades do

substrato

o

que

tenham se movinrentado durante ou apõs a deoosiÇão dos sedimentos. Estas descon

tinuidades se reúelam no mapa, pela
merguì ho dos estratos,

mudanÇa brusca da

0 grau de confiabilidade destes m.apas

direção e de sentido

pod.e

do

ser substancialmente

utiljza

de dados de medidas de acamamentos obtidos em per
fis de campo e bibiliografia dìsponíveì, o que oermite eliminan-se ou esclare
cer dúvidas provocadas por variações de assimetria orioinadas por fenômenos
localìzados, dìversos, como mìcroclima, e outros fatores morfogenéticos.
aumentado, quando se

II .2.3.4

-

ANALI.ST CRITICA DO

MÉTODO

Considerações sobre aspectos que podenì induz.i.r
pretação dos ljneamentos fotointerpretadQs podenr ser feitos.

a 6rros de ìnter

A identìficação de elementbs de relevo elou de drenagem asso
ciados com dir"eções de camadas ou uma fol iação bem desenvolvida, como traÇos
de fraturamento pode oconrer principalmente em ãreas fortemente basculadas
ou rochas nretamórficas cuja direção de estruturação e pode ocasionar a forma

.

i

i!i

I
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ção de elementos de relevo e drenagem. Este problema pode ser contornado toman
do-se com um cuidado especial ao se traÇar fraturamentos nestás regiões.

0s Iineamentos tonais devem ser considerados com nruita cautela,
pois a estreita r-elação entre a tonalidade e a vegetação pode induzir o fotoin

-t

terprete ao erro.

l
l

realÇamento de uma direção pode estar ì igada apenas ãs carac
terísticas dos produtos util izados, podendo levar a s6rios erros de ìnterpre
tação caso estas não sejam cons ideradas.

0

l

A elevação e o azimute do sol são fatores bãsicos a serem consi
derados quando se utìliza de imagens de satél ite, pois pode ocorrer a predomi
nância de uma d ireção estrutural em detrimento de uma outra mais densa sobre
aq ueì

a

ãrea

.

Ruídos produzidos por sistemas sensores, taìs como lìnhas de
varredura en imagens de satél ite, linhas de montagem de faixas imageadas do ra
dar, também são fatores a serem considerados como causadores de erros.

.Podem

sercontornadosutilìzando-seprodutosdes'istem¡isSensoresdediferentescg
racteristi cas de imagearnento.

l

i

I

Conloeminúmerostrabalhosdefotointerpretaçãov'isualdeima
gens MSS-TM para fins de mapeamento geoìóg'ìco-estrutural , também constata-sã
aquì que, embora o clima de uma região seja um fator preponderante na elabora
cãodasunjdadesdereìevo'oselementostexturaisdere]evoedrenagem,quan
do possîveis de serem observados sobre os produtos fotogrãfìcos, en escaìa .re
gional mantém sempre uma estreita relacão com a estruturação do substrato rg

|

l

choso.

Este fato é sobremaneira importante para a fundamentação
todo, que se ap6ia baiicamente sobre a associação da estruturação de
com fenômenos estruturais e tectônicos.

do mþ

relevo

A análise da densidade de fraturamento leva a ìntegrar e ou
assocrar as nrarores concentrações e ou ausência de determinados sìstemas
fraturas ãs estruturas geológicas e a maior ou menor intensjdade com que

a

de
o

ì
:

i

E
I
I
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tectonismo gerador deste sistema atuou n.uma área. Mujto embora a inferência de
uma estrutura geoìõgica baseado na distribuição de um sistema possa levar a er
ros de interpretaçã0, estes erros podem ser substancialmente reduzid¡s quando
se trabalha em associação com outros produtos, tais como magnetometria, gravj
rnetria, mapas geoìógicos e dados de campo.

0 estudo conrparativci dos eixos de máximos de fraturamento forne
ce indícios sobre as relações existentes sobne os vãrìos sistema de fraturas
que ocorrem numa regìã0. Permite inferências sobre a hierarquìa e ìmpor tâncìa
dos vãrios sìstemas na estruturação da regiã0. Fornece indícios sobre a exis
tôncia de possíveis grandes descontinuidades da crosta, poucos aparentes e que
contrii¡uiralrl na sua estrüturaçã0.
A anãljse de fraturamento a partir do estudo da densidade de li
neanentos fotointerpretados, 6 um õtimo método para o estudo da tectônìca rúp
tiì, rúptìl-dúctil, em escaìa regionaì, consjderados os i tens anteri ores .

âar
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RELEV9. -

A região de estudo encontra-se i.nc.luída no conjunto de relevos
planálticos denominado Planalto Menidional do Brasìl , onde as altitudes se ele
vam até nrais de 1.000 metros sobre o nível do mar.

Este conjunto, abrangendo a quase total idade da ãrea, desdobra
-se em planaltos que se sucedem de leste para oeste, bordejados por escarpas
vol tadas para o leste.

0 restante da área é ocupada por planícies costeìras pouco ex
pressìvas que avançam para o interior, atravõs das planícies aluviais dos prin
cipais rì os.

0 relevo da região decorre de processos variados, ligados a
tectônica de arqueanrentos falhamentos e fraturamentos, a partir do Terciário
(luloreira e Lima, 1977), tendo sofrido ação diferencìal inrposta peìa diversi
dade de suas rochas e influências estruturais antigas conferidas pelos dias
trofismos arqueozõicos e proterozóicos. Sonrados tem-se processos morfogenét'i
cos pnedomì nantemente quími cos , re inantes na ãiea I j torânea de Santa Catar.ina.
0 relêvo foi ental hado sobre rochas do embasamento Prã-Cambriano e de
sua
cobertura sedìmentar, representada peìa Bacìa do Paranã, a cuja evolução geo
tectônica deve-se os traços fundamentaìs do mesmo.
0 Planalto Cristalìno Atlântico,
São Paulo, apresenta-se no

como

territóri.o catarinense

ã denomi.nado no Faranã

como'uma

escarpa

e

fragmenta

da e dissecada pelo sÍstema de drenagem do rio l.tajaí*Açu que corre para o les
te, ao quaì vem se juntar os rios Itajai do Norte, Sul , do Oeste e Mjrim,
Outros rios que drenam a região para o oceano são os rios Cubatã0, Biguaçrr, Ti.
jucas, Itapocu" 0 pìanalto sedi.mentar é dren.ado para oeste na porção sudeste
da área pelo rì.o Canoas que vai se juntar ao Rio Paranl. Em sua maior parte es
tes rios se encontram controlados por grandes I jneamentos.

',srj
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A cobertura sedimentar da Bacia do Paranã, que repousa djscor
dantemente sobre as rochas do embasamento, foi soengui.da conJuntamente com a
borda cristalina, origìnando reìevos planã-ltìcos monocl inais e formando a zona
de Desnudação Periférjca (Mor"eira e Lima, 1977). Sua altitude m6dia varia de
600-700 até 900-1000 metros nos pontos mais elevados. Nesta ãrea, se expôe as
formações carbonífer.as, que apresentam unla continuidade topogrãfica com a bor
da cristaljna. Próiimo a cidade de Lajes, o pìanalto interioriza-se, onde in
trusões alcalinas alÇou os terrenos permocarboníferos, hoje aplainados, a altj
tudes de 900 metros.

' Restrita a porção sudoeste da ãrea, ocorre uma cobertura basal
to-arenítica,

alÇada a

altitude de 1000-1200 metros.

Na regìão sudeste do

Brasii tem sido assinaladas superfícies

de

erosão, em sua maior parte antigas. No caso das mai.s antigas encontram-se prs
servados indícios mais ou menos claros, na forma de grandes maÇiços quartzíti
cos, graníticos ou ainda na fonna de divjsores de aìgumas bacias (Hasui et

alii,

1982).
De Martone (1943)

e Kìng (1956) reconhecenanr

cies de apìainamerrto antigas, que

uma

das

súperfÍ

servem de assoalho aos sedi.nrentos pernlocar

boníferos da Bacia do Paranã na Depressão Perifõrjca, de idade pr6-Permiana, a
qual Alnreida ('1904) designa de superfícìe Itaguã, que terìa sido elaborada pe
1os gôlos do inicio da gl aciação permocarbonífena. Apresenta um relôvo unifor
me quando não perturbada tectonicamente.
Moraes Rego (1930) reconhece em São Paulo uma superficie de ero
são a qual atribuiu i.dade eoc6nica. A mesma foi designada por De Martone. (tS+S¡

de Superfícìe Cristas Mé-dias, que a consìderou de idade paleogônica.

Almeida (1964) denominou estã superfície de Japi. E1e atrìbui o
relôvo tipo apaìachiano do sudeste brasì l.eiro a erosão d.esta superfícìe. tle
a considerou de idade pa.ìeogênica., atni,builn.do-..lhe o nivelamento de cinturões
alcalinas Senonianas do Triângulo lli.nei.ro de cerca de 80 m.a., e do macìço de
Itati ai a. com 66 m.a.."

¡

'32King (1956) re'laciona esta superfícje com o ciclo de
ção Sul Americano, devido a sua grande extensão no interior do Brasil.

desnuda

Vãrias superfícies de erosão mais novas cortant a Japi , e são col
sideradas neogênjcas por Moraes Rego (1930) e De Martone (1943). Hasui et alji
(1982) as reconhecem em desenvolvimento ao longo de vales atuais, en altitudes
diver!as, e encontran-se frequentemente cond.icionadas a resistentes soleiras
locais ou zonas de falhas.
Aspectos geomorfolõgìcos esculpidos por processos de morfogône
se mecânica, no decorrer de climas rìgorosos, são descritos na ãrea no dontínio
da Serra do Mar, onde não naro, os mesmos se fazem aconpanhar por depósitos cor
relativos, Nestes depõsitos identificam o tipo climático semi-lnido, como res
ponsãvel pelos processos de morfogênese mecânica, cujos vestígìos são identifi
cados na paisagem, na forma de remanescentes de pedi.mentos ou pediplanos
(B

igareì ì a

et alji,

1965 )

.

a et al i i ( 1965 ) reconhecem na regi ão de Santa Catari na
três superfícies de pediplanação, Pd1 , PdZ e Pd3. A mais antiga, Pd3, 6 consi
derada na I iteratura como tendo.sido elaborada no Cretãceo - toceno, coìnc.i
dindo com o fjnal de sedimentação cretãcica no Brasil, e encontra*se preserva
da como superficie de cimejra em alguns locais. Correlaciona-se com a superfí
cie das cristas mõdias ou Japi descri.tas em São Pauìo.
Bi garel

Durante o Cenozõico, processos erosives jntensos, a partir do
fenômeno de pedìmentação, desenvolveram novas superfícìes de aplainanrento in
terplanãìticas e perìfõiìcas. tstes processos tjveram ìugan sobre una superfí
cie Pd3, deformada e falhada pelo tectonismo ocorrido no Brasil Or'iental . 'An.
tes de ser atìngido o pìeno desenvo I v i nlen.to do pedì.plano seguinte (pdZ), houve
ciclicídade de alternânci.a de fases sêcas e úrni.das, as-qu¿ìs foram as responsã'
veis pel.a existôncia de níveis de pedi:mentos, embuti.dos entre dois extensos
aplainamentos Pd3 e Pd2 (Bìgar"eìa et alii, 1.965).

0 pedi-pìano Pdz,

data.do do Terciár j-o l'1édi-0, raramente apresenta

superficie cimeìra sendo geralmente

i.ntermqntanas.

ì

.
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A mais recente das extensas superficìes de erosão brasileìras,
pediplano Pdl, formam depressões interplanãltìcas no ìnterior, e em direção ao
oceano. Seus remanescentes recebem vãrias denominações, sendo correlacionados
a superfície neogônica em São Paulo e de Curitib¡, no Paranã.

As várias províncias geomorfológicas da região podem ser divi
didas do ponto de vista morfoestrutural en zonas de relêvo caracteristicas (Fì

gura

III.I).
-

Donrínio

costeiro

Zona da baixada ìitorânea

TerraÇos e al uviões

-

Planalto

Cristalino

Região montanhosa do Complexo Granulíti
co de Santa Catari na

Serranias da Faixa. de Dobramentos Tijy
ca s

Serranias do Complexo Metamõrfico

Migmá

tico.

-

Planalto

Arenítico

Regi.ão ondulada do Paleoz.õico

egi.ão dos pìatôs do Mesozõíco

-

Planalto basáltjco

Fig. IILl -

anenítico

Planalto de Urupema (Serra da Farofa)

tsquema morfo-estruturaì na Regìão Leste de S.C.
(Ret ifi cado e Sobrelevado).

i
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I

litorânea são alinhados ao ìongo
da costa de dîreção norte:sul aproxinadamente e são recortados por baias, ilhas
e esporões de rocha do complexo cristal ino que se introduzem peìo mar adentro.
Esta faixa tenì como relêvo característico as pìaníc.ies costeiras, as quaìs são
de dimensões reduzìdas e descontinuas e seus lirnj.tes sugerem um controle por
Ii

Os depõsitos marjnhos da z-ena

nhas estruturai

s.

e aluviões recentes, ocorrem como uma continuidade
natural das pìanícies costeiras estendendo-se para o interior. Tem sua maior
expressão nas planiveis aluviais dos rios Itajaí Açú, Tìjucas e Cubatão (Foto
Os ternaços

III.I).
A região montanhosa do conrplexo granulitico de Santa Catari na,
a norte, desenvolve-se sobre rochas cristalinas de estrutura complexa. Seu
relêvo muito dissecado compõe-se de unr mar de morros, onde sobressaem-se ser
ras longitudinais caracteristicamente controladas por estruturas tectônìcas
de direção NNl,l e NNE. Suas altitudes decrescem de NNl^l para SSE variando de 600
a 300 nretros. Apresenta morros simðtricos, onde os vales dos ri.os muito contro
lados por di.reções estruturais apresentam-se em sua grande maiorja com o fun
do chato (foto lll.Z).
A nível de fotointerpretação das i.magens TM, esta região pode
ser classificada como tendo um relôvo fortemente estruturado, com uma ordem de
estruturação complexa, predominando o controle de direção sub-meridiana e NE e
secundariamente as direções NW e EW. É caracteri zado por uma textura de relêvo
(densidade de elenento por unidade de ãrea) grosseìra nas regiões serranas,
fina nas regiões dos morros e muito fina e lisa nos vales de fundo chato,

rHl

I

..-;i

Foto

iil.l

-

Aspecto do relevo da pìanicie coste'ira, ao fundo
as prìmejras elevaçôes do Pianalto Cristal ino
Sul de Tìjucas.

I

,Ð
cñ
I

Foro

III.2 - Aspecto do relêvo mostrando em primeiro pìano o vale de fundo chato:
ao fundo serra com morros de encostas simétricas na região do Comple
xo Ganu'litico - NE de Pamerode.

-37 faixa de dobramen.to Tijucas, o relôvo desenvol
ve-se sobre varia.dos tipos de rochas cristalinas d.e diferenteb graus de meta
morfismo e tipos de deformação. Sua porção setentrion.al , represen.tada pela ex
pressiva. exposjção de rochas molãssic.as do Grupo Itajai, desenvoive um relêvo
pouco dissecado Sobre os ðedìmentos uúl.enï.ur assocìadas daquela formaÇã0.
"
Compõe o relêvo desta faixa serras com vertentes abruptas e morros alongados
segundo uma dìreção estrutural NE e NN.W. 0s ri.os entalham vales com fundo em
V e encontnam-se fortemente controlados pelas estruturas. As principaîs serras
da r"egião são a de Itajaí, Jaraguã, Tijuca e Pinheiral , de altitudes decres
centes para o ìitoral.
Nas serranias da

A outra porção desta zona de rele-vo constitui-se de metassedi
mentos dobrados afetados por gnandes intrusôes de rochas graníticas. Seu relô
vo relaciona-se diretamente com estes tipos rochosos, desenvolvendo na regÍão
dos metassedimentos, morros de vertentes abruptas, alonga.dos, condi.cionados por
uma direção estrutural NE predominan.te na área. Na regì.ão dos gra.nitos, unl
relêvo de serras com forte dissecação, desenvolve ravinamentos profundos, com
vales de fundo em V e morros com vertentes abruptas, onde as cotas maìs ôltas
chegam a atingir a altjtude de_ 1000 metros como na serra do Major"
zona..é sim6tri.co cem uma d.ensidade baixa, tenden
do a aumentar em direção ao I itoral Qnd.e se encon.tra mais dissecado. Subordi
nadamente en.contra-se estruturado por di.iecões NS, NN.ly', Nl^l e Eltl.

0 relêvo nesta

Nas serrani.as do complexo metamõrf ico -mi gmatr-t i.co ,
apresenta uma semeihanÇa muito gran.de com a região an.terior. Esta

o relôvo
zona encon.

tipo de relôvo predominante,
morros alongados de vertentes abruptas, controlados por direções estruturais
tra-se dissecada

medianamente desenvolven:do como

NNE.

Neste pla.nalto destacan-se gra¡des ãieas elevadas, represen.ta
das porintrusões graníticas, que desenvoìvem um reiêvq ta.mbém escarpado com
vales mais profundos de fundo em ferma d.e V, constitui.ndo serras com at6 1270
metros de altj.tude, sobr"e um patamar que estã em torno de 700 rnetros.

I

r Jil
-
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0 planalta arenîtico desenvolveu-se sohre as exposi.ções das ro

chas paleozóicas da Bacia do Paraná, representado princi.palmente pela interca
lação de camadas de arenitos finos siltitos e folhelhos. Esta zona o.o."" .o,nãuma continuidade topogrlfica do planaìto cristaìîno e, a semeìhanÇa deste, en
contra-se dissecada peìo rìo Itajai e seus formadores, os quais encontram-se
quase. totalmente superimpostos a estruturas de falhas e fraturas.

0 seu relêvo caracteriza-se pela ampla exposjção de rochas car
boníferas, onde o modelado se desenvolve em planaltos sucess ivos com aspectos
cuestiformes festonados. Estes pìanaìtos formam pnofundas gargantas nos ravina
mentos dos rios menores, afl uentes do rio i.tajaí do Nbrte, enquanto que no res
tante da ãrea, o planaìto arenitico apresenta um relêvo de morros suavenìente
ondulados, cortados por vales poucos profundos e encostas suaves (foto tIl.g).
Este planaìto desenvolve-se a uma altitude de atõ 1000 metros, a norte na serra
da Moema, decrescendo até a aìtitude de 400 metros, no extremo sul próxìmo a
Petrolândia. 0 m_esnro estã limitado a SW peìa primeira escarpa da Seffa Geral ,
constituída pelos arenitos e siltitos finos com lentes e concreções calcãreas
do Subgrupo Rio do Rasto, de idade triãssica.
A região dos pìatôs mesozóicos encontra-se drenada peìo rio Ca
noas e seus afluentes, que corre de SE para Nl,l, o qual é caracteristicamente su
perimposto a um falhamento. 0 grau de di.ssecação produz-ido por esta drenagem
sobre este bìoco é pouco acentuado, gerando formas de relêvo caracterizadas por
morros suavemente ondulados, um tanto aìongados, controlados de fonma acentuada
peìa dìreção Nl.l que controla tamb6m os pequenos canaìs de drenagem. Na porção
sui-sudeste desta zona, o reìevo encontra-se fortenlente dissecado origìnando
vales profundos e ìongos, onde os canai.s de drenagem encontram-se controlados
pela direção ENE, separando. serras alongadas na mesma direçã0,. de encostas sua.
ves com ravinamentos profundos. A direçãp ENE controla. ai.nda a di.reçãq..de qua
se todos os afluentes principais do ri.o Canoas

0 pìanalto basãlti.co areni.tìco, representadQ aqui pelo planalto
de Urupema. (serra da Farofa) ocupa o canto sudoeste d.a ãiea, Eleva-se a una al
titude.de at6 1400 metros e ê constituído por rochas da Fqrmação Serra Geral
(lavas bãsicas, diques e sills). Apresenta um rel.êvo escarpado no lîmite com o
planaìto arenítico, seguido de un relevo suaviza.do voltado para o interior, Com
põem-se
Nlrl

e

o

ENE

mesmo

de col j.nas amplas e morros al.ongados controlados

(Foto.III.4).

pela

djreção

I

(O

Foto

III.3 - Aspecto do releve
o relevo

na

regi ão ondu'lada do

suavemente ondulado, ao fundo

Paì eozõi

co. tm primeiro plano
da Sema da Moema.

a escarpa

I

è

O
I

Foto

III.4

-

Planalto Basãltjco-Arenítico mostrando o aspecto dos morros
próx i mo a sua escarpa. Note-se as camadas de arenito 'incljnados para
St.l oela s i ntrusões de sì I ls de d'iabás'io e movimentos de blocos de fa
I ha.
Rel evo no

,
III.2 -

VEGETAÇÃO, DRENAGEM
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A região de estudo encontra-se devastada. pela ação antrõþìca no
que se refere a cobertura vegetaì, restando poucas ãrea.s florestais remanescen

tes.
E constituida por campos, principalmen:te na região costeira e
sobre o pìanaìto da Bacia do Paranã. N.a pante I itorânea ainda são observados
restos de urna exuberante vegetação de mangue, cuja ãrea encontra-se agora sis
temãticamente drenada por canaìs artìfic.ia.is construídos peìo homem- As flores
tas preservadas da ação antrõpica concentnam-se nas regìões de difíci1 acesso,
tais como as escarpas mais íngremes de serras ou em locais onde não existem es
tradas transitãveis, como por exempìo na região de Botuverá. Na classificaçâo
de Lima (t000¡, são designadas como florestas pereni.fõ1ia hidrõfila costeira,
floresta subcaducifólia tropi.cal e subtropi.cal , a1óm da floresta subcaducifól ia

subtropi

cal

com araucári a.

a serra estã afastada do I ì.toral , a floresta reco
bre a bajxada, fazendo limìte com a vegetaÇão litor ânea estabelecida sobre as
Nas ãreas onde

resti nqas.
As ár.eas de campo são cobertas por uma vegetação herbãcea, es
sencialmente gramíneas, motivo pela qual é utilizada como Dastagens. 0correm
geralmente no planalto, em ãreas de toÞogfafia geralmente suavemente ondulada.

A ãrea tem uma rede de drenagem bastante densa, em decorrôncia
natural de estar insta.lada sobre um substrato cristal ìno de alto grau metamór
fico e portanto, pouco poroso, e sobre sedimentos dê granulacão fina, de uma
nraneira geral, representados por arenìtos finos, folhelhos sílticos e argilo
sos e siltrìtos. Lsto estl aliado ao alto ín.dice de pluúìosidade da região, com
uma precipìtaÇão méd.i.a anual variando em torno de 1250 a.2000 mm, em uma dis
tribuição equitatìva. ao lon.go d.o ano (Ni.mer, 197\).
quase total.i.d.ad.e a ãÎea õ drenada para o 0ceano Atlânti
co peìo riq Itajai e seus formadores, exceÇãe fei.ta. a sua porcão sudoeste, que
é drenada pa¡a o sistema. Pa ra ná-.U rugua i. pelo ri.o Çanoas..
Em sua.
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0 principal rio da região ó o lta¡'ai, arien.ta.do segundo a dire
cão ENE, superimposto durante longo trecho a un grande si.stema de. falhamentos,
e que pcjl" um processo de erosão regressiva, estendeu suas cabeceiÈas, interig
rizando sua bacia no pìanalto catarjnense. outrss cursos menores, tais
como
rio ltaj.ai Mirim, Tijucas e Cubatã0, alinhados segundo esta mesma direção ge
ral , estendem-se'at6 as escarpas do Planalto, erodindo-as de forma acentuada,
e dai descem até a bajxada I itorânea, onde is vezes formam meandros antes de
al cançar o oceano.
As vãrias unidades de relêvo existentes na ãiea apt.esentam pa
drões de dnenagem car"acterísticos, predominando o dendrítjco conl superìmposi
ções locais de padrões em trelìça retanguìar e paraleì0, deternrinados peìa es
truturação local do substrato.

toda a região sul , te¡-se o domínì.0 de um clima nesotõr
mico do tipo temperado com um carãter supenúinido e sem seca (Nimer, 197] ).
Corno em

0 inverno estende-se no periodo de ntajo a agosto, com m6dias
abaixo de 12oC, sujeitas a temperaturas negativas e a fenô¡nenos de geadas, prin
cipalmente no planalto.0 verão atinge temperaturas elevadas, em torno de 40oC
na zona I j.torânea, exceÇão feita ao planalto. A média anual varia de lBoC prí
ximo ao litoral a 300-500 metros de altitude e 16oC no planalto, entre 750-1000
metros,

l
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TRABALHOS ANTE¡IO¡ES

A*f¡ea de estuclo encontra-se caractet"izada por unjdades litoes
tratigráficas metamõificas rje idade aì^queana a ppoteroz.[ica superìor, as quaìs
foram alvo de uma evolução complexa, afetadas por vãrios ciclos tectono-orogê
nicos. Rochas sedimentares da. cobertura fanenozótca são expressivas, represen
tadas por depõsitos paleozõicos-mesozóicos da Bacia do paraná, e ocupam to¿a
a metâde oeste da ãiea , e depõsitos tenciãrios quaternários, marìnhos e
flu
viais da faixa I itorânea e planicies aluviais dos rios da região (vide Apôndi
ce 1 - Mapa geolõþico integrado).
0s principais trabalhos de sín.tese region.al situam a ãrea den
tro do contexto geológico-tectônico da Plataforma Sul Americana e de grandes
províncias geotectônicas do escudo brasileiro.

et alii (1973) definiram o craton Rio de La plata no
território argentino e uruguaio. Hasui et al ij (1985) reconhecem um cinturão
Almeida

proterozóico móvel no sudeste e.o dividenl em unidades elementares: Faixa. de
Dobranrento Apìaí, I'laçico Joinv.i le (Bloco Area Tipo, São Gabri el) (Hasui e Al
meida, 1984), Faixa de Dobran¡entos Tijucas, Ilaçjco de pelotas (Blocos fn."u
zilhada, Florianõpolis e Dom Felìciano) (Hasuj e Atmeicla, 1984).

et alii

(1977) p¡epfrs di.vidir e país em provincìas es
truturais, denomìnando a região sul de Provincia Mantìqueira, na porção cor
respondente ãs rochas cristalinas e Provîncia Paranã as rochas da cobertura
sedi nrentar Pal eozõica.
Aìnreida

Fragoso C6s.ar ('l 980) recon.hece o crãton-Rio de la plata no Rio
Grande do sul e defì.ne o cinturão Dqm Fel icia.n.o em sua margem ìeste, sepanando
-o em trôs compartimentos litoestrutunai.s. A zona cen.tral onde predominam ro
chas granrltõ-ides e mì.gnra.titos, e fla.ncQs orì.ental e ocidental com netamorfitos

de baíxo grau e sequôncías molãssicas.

.

0utras sînteses regíonai.s são de Ferra.n.dQ e Fernandez (1971);
e Picada (1g71); Ribeiro e Lichtenberg (tOlA¡i Bossi et atii (1975); S.i lva

FFI

l
I
l

I

-44) Hasui e Almeida (,l984) e Santos et aìii (1984). Aspectos de carãter
evolutìvo tem sido abordados por Hasui et alji (1978), Wernick et alii (1978);
Porada (1979); Silva e Dias (1981a); Jost (1981), Fragoso Cãsar et alii (1982);
(1982)

Hasui e Almejda (1984) e Baseì (1985a).

et alii (1979) utÍìiz.am a desìgnação de complexo Srs
nulítico para se referir as rochas de fãcies granulito do segmento setentrio
Hartnrann

nal e seu prolongamento no estado do Paranã do Grupo Tabuleiro de Schulz Jr, e
Albuquerque (1969). A-l guns trabaìhos anteriores (Albuquerque et alii,1971) 1t
zem referêncìa a rochas granulítìcas cieste complexo sem no entanto caracteri
zã-lo e Bartorelli (1968) data rochas de idade anqueana em Barra Velha. Ocor
rências dessas rochas voltam a ser enfocadas em áreas isoladas nas regìões de
Barra Velha (¡¿inioj i, 1g72), Pien (Girardi et a1 li, 1g74); Girardi , 1976; Cor
dani, 1974), Luiz Alves (Hartnrann , 1976; Kauì, 1980; Motæira e Marimon, 1980;
Hartmann,

1981

;

Kaul e Almeida, 1982).

Sua ocorrência estende-se para

o Ri,o Grande do Sul onde conrela

ciona-se a zona oeste do escudo Sul Rio Grandense em gnanul itos descritos por
Ribeiro e Fantinè1 (1978) e Nardi e Hartmann (tg7g) no compìexo granulítico
e Aì mei da ,
Santa Maria Chico. Compõe uma parte do Bloco São Gabriel (Hasui
1eB4).

0
nominado para se

Trainini et

alii

complexo rnetamórfico mi.gmatitico de Santa

Catarina, assìm

referi.r a porção orienta'l

l4antìqueira

,

da.

província

de

por

a ãrea do maçico rnediano de Peìotas (Hasuì
et alii,1975), que corresponde a porção meridional do Grupo Tabuleiro de
Schulz Jr. e Aìbuquerque (to0o¡.
(1978)

compreende

Feli.ciano, consti
por Wérnick e Penalva (1978),

Compreendido na z.ena. centnal do cj.n.turão Donl

tui

a que

foi

estudada
l,,lernick (tOZa¡, e descrita. como compìexos po1ìfásicos, amplas lreas migmatî
ticâs, anatexitìcas, que resul tam de fusão de porcões da infraestrutura de um
uma associação semelhante

arco rnagmãtico e do embasamento.
As princìpais idades radionrétricas pôra migmatitos granitõides
deste conplexo indjcam idades brasìlianas conforme datações Rb/Sr e K/Ar rea

ì

-45lìzadas por Teixeìna (1969); Umpienne e Haìpenn (971); Cordani et
Iei xei ra (1980); Basei (1985).

atli

(1974);

et alii.

(1983) reconhecem n.a região de Cnici úma-Tubarão ,
uma tectônica rúptil caractenizada por blocos de falhas, onde direções antigas
mostram-se reativadas e controlando sedjmentos pa1eoz.6icos"
Anjos

Carvalho e Pinto (1938), chantaran Série Brusque a fa.ixa de meta
morfitos da porção mediana de Santa Catarina. Schulz Jr" et aliì (,l969) a rede
finir am como Grupo Botuverá, inclujndo os granitó-ides Vaìsungana e Guabiruba.
Vãrias outras denominaÇões são propostas: Jost ('1981), Issler (1982) e por
Fragoso César (1980) de cinturão Dom Felìciano, flanco ocidental e oriental,
São epìmetamorfitos que se estendem desde a negião de Tijucas-ltajaí (SC) em
direção sul , passando peìa região cen.tral do embasamento do Rio Grande do Sul
(Grupo Porongos ) .
Sì.lva e Dias (1981 ) propuseram que a denomrìnação Grupo Br usque
fosse substituída por Compìexo Metamórfico Brusque, interpretando-a como uma.
típìca sequência supracrustal de natureza vulcano sedimentar dobrada do pré-Cam
bni ano, que adotamos aqui.

Silva (1983a) a luz de dados petrolõgi.cos

al jados

a dados geofí

sicos e geoquírnicos, reconhcce e descreve no interior do complexo metanlõrfico
Brusque, uma sequência vulcano sedimentar com características de um greenstone
be1t, ao quaì denomrlnou de Grenstone Beit do Ri.o ltajaí Mjrim.
Vários outros trabalhos, principalmen.te a nível locaì foranl rea
iizados sobre este conrpìexo" Silva et alii,(1 978), Sjlva e Dìas (1979) analiza
ram o metamorfismo e deformação do Grupo Brusque em Santa Catarina bem como os
trabalhos de Jost e Bi.tencount (1980) sobre o Grupo Cerro das l4adeiras no' Rio
Grande do Sul.

Dutna (1.926) cienom.ina as sequências rnqllssicas distribuídas no
estado de Santa Catarina de Sárj.e ltaja.i. Maack (1.947) descreve a sequência ba
sal da bacia do ltaJaí corno uma. sequên.cÍ.¿ predomi na ntemente peìîtica (folhe
ìhos, siltitos, arenitos fin.os) e a den.omjna de Forrnação Ibjrâma, colocados
por Schulz Jr. et aliî (1g6g) em parte. na FormaÇão Garcia desses autores.

þ:j

-46Litologias mais grosseiras, congìomerados pol imíticos grossei
ros, intercalados com arenitos grosseìros ar'coseanos, foram denominados por
Maack (1941 ) e Salamuni et alii (1961) de Formação Gaspar e congìomerados Baú
e de Formação Baú por Schulz Jr. et alii (1969), Esta sequôncia rélaciona-se
tectonicamente à-uma fase molãssica tardia no finaì do Ciclo Brasjliano, ou es
tãgios de transjção da pìataforma sul americana (Almeida, 1967; Hasui et aìii,
1975; Hernick e Penalva , 1978; Hasui e Almeida, 1984). Cordani (1974) refere-se
a uma idade de 430t20 m.a. para datações realizadas em traquìtos na Formação
Campo Al

egre.

0 númeno de trabalhos sobre a Provin.cia Paraná õ muito grande.
Para uma síntese, neporta.r-se aos trabalhos de Nþrthfleet et alii (tgOg) e Al
meida (1980). A sua evolução paleogeogrãfìca e geotectônica tem sido estudada
por vários mõtodos e com vãrios enfoques qualjtativos, estruturais, e sedì¡en
to1ógicos por Fúifaro (1970); Soares et alii (1973); Schnneider etalji (1974);
Fúlfaro et aìii (19S2); Soares et aìii (19S2).
Instalada sobre as rochas metamórficas do cnistaìino, a cober
tura fanerozõica-da Bacia do Paranã 6 uma unidade tíþicamente intraplatafor
mal , e os seus prìmeìros registros reJacjonam-se a rochas sedimentares marinhas
dos Grupos Caacup6 no Paraguai, seguido pela sedìmentaÇão Furnas e Ponta Gros
sa. Corresponde a uma sinéclise na classificacão de Baìyy e Snelson (f980), Com
uma área de mais de 1.000.000 km, no Brasìl tem sua maì.or espessura da ordem
de pouco mais de 5.000 m no seu eìxo deposicional
A Ta.bela IV"1, resume a coluna estnatjgrãficô do précambrìano
do escudo catarinense, tal como ela vem sendo oroposta. por aìguns pesquìsado
res da área,
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TRABALHOS ESPECTFICOS SOBRE FALHAS DO EMBASAMINTO

sul da Provincia Man.tiqueìra (Alnreida e Hasui, 1984)
caracteriza-se por uma arquitetura peculian onde os linrites geológicos se fq
zem geralmente de forma abrupta, através de falhamentos. Predominam as
dirs
ções NE e tNE, e são considerados do Proterozõico Superion por Almejda (1980).
0correm geralmen.te associados faixas cataclãsticas, (nlilonitos, protomììoni
tos), com foliação genalmente subvertical.
A regi.ão

Hasui e Alnleida (1984) consideram que os falhamentos ocorrem
formando faìxas, subparaleìas e obliquas, anastomosantes ou não, de nlanejra
que eles repetem a estruturação em blocos na escala regional,
Cavalcante et alii (1979), Hasui et alii (1975), Braun (197?),
Hasui et alii (1980), descreveram um dos majs importantes feixes de falhamen
tos, que se estende da regìão de Jujz. de Fora (MG) e Santo Antonio de Pãdua
(RJ), como Sistema Mantiqueira, Zona de transcorrên.cia São Paulo, parte de faì
xa núptì I Paraíba e faìxa de ci sal hamento São Paulo, respectivamente,

Este fejxe de falhas, esten.de-.se com direção Nt-Sltl, e neìe se
destacam aìgumas zonas cataclãstìcas princìpaìs. A falha de Jundiuvira (Hasui
et a'l ii, 1969t Jaefer e Aìgarte, 1974; Hasuì et alii , 1978) de carãteltrans
corrente, o falhamento de Cubatão cujos efeitos são regi.strados por Almeida
(tos:¡, Coutinho (1971), Rideg (1974) , Sadowski (1974). Liga-se com a falha de
Alõm Paraiba (Campanha, 1980), para a qual Cautinho (197'l ) atrìbui uma idade
pré-cambriana, reativada no Brasiljano (Si.lva et alii, 1977), Prolonga-se para
sul pela falha de ltapeúna (Kaefer e Algarte, 1974) e pela faiha de Lanci nha
(Fuck et at ii, 1971).
Q falhamento de Taxaquarô, estudado por -llenn.ies et
Coutinho (1972), apresentam direções que predominam segundo SW-.NE
dominantemente transcorren.te

'

Um

alji

(1967),

e El,l.

t

pre

e teria. se desen.volvido durante o Brasilìano.

feixe de falhamen.tos, onde se registram

f¿il hamentos inversos e

empurrões (Ca.valcan.te et alii , 1979) tra.n.s cq rrên.c i a.s .(Cqrdani et alii,
1984)
são descritos e denomjnados por estes autores de faixa de cisalhamento siste
ma de falhas Lavras - São Sebastião do Paraiso.e faixa de ci.salhamento Campo do

-49Meio, respectivamente. Aí se destacam as falhas de três Pontas, Santa Cr"uz,
va Resende e Taq ua ra I

No

Cavalcante et alii (,l979) descnevem eutros feixes, com os nomes
de cinturão de cisalhamento Ouro Fi.no e Caman.ducaia" No primeiro ocornem os fa
lhamentos de JacutÍnga (Ebert, 1971), com caracteristicas transcornentes e
jnversas, Falha de Socorno, Falha de Valinhos e Campinas, Falha de Larnbari,
Três Corações entre outras. No cinturão Camanducaia destaca-se o falhamento Ca
manducai a .

.

No estado do Paraná, Ferreina (1.98?) descreve

os

I ineamentos

de Guapiara, São Jerônimo-Curiúva, Rio Alon.zo e Rìo Piquìri. São alinhamentos
magnóticos de direção NW-SE, aos quais estão associados sistenas de falhas
(Vieira, 1973) e enxame de diques, que defi.nem a simetria do arco de'. Ponta
Grossa, ocorrendo tambén no embasamen.to.
Santa Catari.na, registram-se os falha.mento de Corupá, de di
reção ENE na porção sul , inflete para. NN.E, atingìndo q Paranã, a falha de Itg..
jaí-Lajes e a falha de Major Gercino com di.reções ENE, con.stitui os Iimites da
faixa dobrada Tjjucas (Hasuj et alii, 1975), a norte con o complexo granulíti
co e a sul com o compìexo metamórfico mìgmatítico de Santa. Catarina (Trainini
et alii,1978), consìclerados como gran.des falhanlentos de canáter inverso por
Basei (1985), reativados como transcorrênci.as.
Em

os prìncipaìs slstemas de falhas foram es
tudados por RÍbeiro et alii (1966); Tessari. e Picada (1966) ; Picada (1971))
Issler et alii (1973)i Jost e Hartmann (1984). A existên.cía de quatro siste
mas principais é sugerì.da por Picada (1971): o sistema de falhas dorsal
do
Canguçu de djreção N40E; sì.stema de fa.lhas Passo dgs Marin.heiros de direção NS;
sjstema de falhas AÇoitõj.a-Piquiri, de direção N30l^l e srìstema de falhas Nl,J de
direção N65l,l e N75l¡l. Estes sistemas in.cl uern movj.men.tQs tran.scorrentes, dex
trais e in.terpretados princì paìnren.te com.o brasi.j i.anos.
No Rilo Grande do Sul

,

gera.l uma forte de
formaÇão cataclãst.ic.a, com miIon.itos, blastomilonitos e c.atac.lasitos como por
exemplo no sistema AÇoitðia-Piquiri (Jost e Hantma.nn, 1984),
Aos falhamentos associ.a-se de

uma man.ei.ra

,

ff,i

I

50A Fi9. IV.1. esquemat ì.za a. d.i-stri.buicão dos principais sistemas
de falhas nas p¡oyínci.a.s Mantiqueira e Pa.ranã de A.lmeida. et alii (1977).
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MAFA ESOUEMATICO DAS PRINCIPA¡s SISTEMAS
OE FALI{Â3 E ALINHAMENTOS OO ÉÀIÊAgÂMENTO

SACIA DO PARAH{

da horda

Mâpa esquemã.tjco dos principai.s sistema.s de fa.lhas
da.
tsaci.a do Paraná na negião sudeste (mod ificado de Almeida, 1980),

firì

,oì
l
j
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ASPECTOS EVOLUTIVOS RIGIONAIS

A regrlão de estudo apresenta uma evolução compìexa., de caráter
policíclico, evi'.denc-iado pela comolexidade Iitolõgica resultante dos diversos
episõdios tectônr'cos que a afetam desde os tempos arqueanos até idades fanero
zõi cas.

0

embasamento

cristalino,

n.a regi.ão do maçi.co medìano

de Joinvi
le, a¡rresenta grande comolexidade I i.toiõgica e estruturaì, com o inícjo de sua
evoluÇão no arqueano. Cordanì (1974) considera os ultramafitos de Barra Velha
remanescentes da crosta primitìva e sua pequena distribui.cão espacìa'l indica
uma evolução ensiãlica para esta região,

0 ilnicio da evolução situa-se no Arquea¡0, mas os dados geocro
noìõgìcos dìsponíveis são ainda insuficientes para dar solução aos probìenras
temporais entre os conjuntos de nochas presentes.

e Almeida (1984), sua história ìnicia-se peìa de
posição de sedimentos, correspondentes aos atuais quartzitos, formações ferrí
feras, rnetapel itos e gnaisses cãlcico-sjlicatadas. O enlbasamento não é conheci
do, podendo corresponder em parte aos gnaìsses granuliticos. Supõe-se que este
pacote sedinen'Lar poderia conter rochas culcânicas de composìção bãsica a á.,
da que corresponderiam em parte aos gnaisses, os quaìs poderiam tambõm ser
ori gi naì mente tonal i tos. No segundo caso , estas sequôncrlas supracrustaì s cor
responderiam a restos de sequôncias vulcânjcas bem majs extensas com possibi
"
lidades de constìtujrem os restos de um greenstone belt,
Segundo Hasui

Esta região coincide com urna unidacle qeotectônica arqueana, de'
evolução muito cornplexa denominada de Craton de Luiz Aìves por Kaul (1980), o
qual relata que no evento pre-Jequiõ ou Guriense (iaad.é isocrônica de 3.200
m,a., R.I. = 0,704) forma.ranr-se na regi.ão de Barra Velha e arredores, rochas
ultramãficas de composìção pìroxenítica anfibolítica.
A mai.or parte de suas rocha.s do emba.samento cristalino exibem
uma fol iação penetratiya, que sugere esforços comppesiìvos de natureza orogô
nica, e estão orientaclos Nl^l-SI e Nt-Sl,,l.

-520 metamorfismo r"egÌstrad.o é da lacles grê.nul ito, ocorrido nq Ar
queano Superrlor. 0 metamorfismo de facies anfi.bolito n.ãq tem a sua idadejconhg
cida, devendo-se provavelmente ao ret rometamo rf i.smo dos granuli.tos no Transa
mazôni co.

Nb fi.nal do Arqueano a ã¡ea. parece ter se estabil izado sofrendo
somente ascensão epirogenõtica e falhamentos dura.nte o Proterozóico Inferior e
Médio.

Superior, intensa grani.tização teve lugar com a
formação dos granitõides circunscritos de natureza alcalina e subalcaljna. Nes
ta época coincjdiu com a formação da zona de milonitização * zona rúpt.i I Itq
jaí-Gaspar - de Silva Djas (1980) e a fornlaÇão de bacjas vulcânicas sedimenta
No Proterozõico

res.

et alii, 1978), num perîodo de
estabilidade tectônica (1000-1 100 m.a.), forrnou-se uma bacia alongada, respon
No Proterozóico Superi.or (Hasui

sáveì peìa deposição dos Grupos Ponongos (RS) e Laval leja-Rocha (U), e os dep!
sitos epìc1ãstjcos e marinhos-transicionajs da FormaÇão lvlarìcã, (R.S. ).
Entre 600-700 m.a., atuou metanorfismo regional de baixa a mé
dìa pressão (Hasui et alii, 1975; Rìbeiro e Fa.ntinel , 1978; Jost e Bitencourt,
1980) nas sequências brasilianas, granitogônese e mìgmatizaÇão tiveram ìugar
(Wernick e Penalva, 1978) e fonmam-se domos gnãissicos manteados pelas sequôn
cias brasjlianas a partìr da remob'i I ização do emt¡asamento (Jost e Bitencourt,
1980; Ribeìro e Lìchtenberg, 1978). Nas fases finais deste evento, ocorreram:
o soerguimento do cinturão Dom Fel iciano (Fragoso C6sar, 1980) provavelmente
contemporâneo e ascenção de dìãpiros graníticos tardì-tectônicos; a deposìção
das sequêncìas molássicas tar:di-tectônicas quando falhamentos jnversos deter
nrinam uma vergência tectônica em direção ao crãton.
Durante o proterozóico superì.0r, ter-se-ia iniciado a deposição
dos sedimentos do Grupo Itajaí, cuja evolúcão geolõqica encontra-se diretamen
te relacionada conì o desenvolvimento do Cinturão Dom Feliciano.

I

-53Basei (1985) a sua sed j.r¡entação teria se processado em uñt
intervalo entre 620 e 580 m.a. baseado en dados estruturais e radiométricos
(58,l m.a, em isdcrona Rb-Sr em rocha total )..
Pa.na

Segue
Api

a esta fase,

ma.gmati.smo

lcido relacjqnado a vulcânicos

de

lna e Grani.to Subìda,

InferjQr até o Devoniano, esta. áiea sofreu vãrias
fases de soerguimento, erosão e nivelamenùos regionais.
Do Paleozõico

Alguns modê.1os tectônicos tem. sido proposto para explicar os
processos que atuaram durante o proteroz.õ.ico Superior. Hasui e Almeìda (,]984)
se referem a modêlos aventados por aìgun.s pesqui.sadones que consideram os efei
tos de anomal ias do manto sobre processos crustais, e que argumentarani em favor
de uma evoluÇão essencialmente "jn situ" para as regiões de dobramento do su
deste brasileiro, integrados com o sudoeste da Ãfri.ca (Hasui et alii, .l 97g).

to

Modernamente, o modêlo de tectônica global ten sido o maì s acei
peìa comunidade geoìõgica para expl icar a evolução desta ãiea, integrada as

regiões do sudoeste africano, Ribejno e Fàntinel (1978), porada (,l979), Jost
(198J), Fragoso César (1980), Fragoso César et alii (1982), Basei (1985), cada
um com suas particuìaridades. 0 modêlo mai.s aceito é o de Fragosocésar (1990),
e Fragoso Cãsar et al ji. (1982), onde a porção da crosta oceânica menguìharia
sob o .Críton Ri.o de la Pìata (para oeste), gerando unì arco magmãtico (compìexo
metamõrfico migmático), a SE, gr^anitogônese e deFormação dos sedìmentos nas
porções majs jnternas (Grupo Brusque),
Basei. (1.985a) propõe d.ois outros modêlos alter natjvos que expìi
cam aìgun.s pontos fracos_ no modêlo de Fragoso Cãsar, Um modelo de delamìnação
seguido de col.jsão continental e outro de subducção da crosta oceânìca segu.i
do tambõm. de col i.são conti.nental
Sobre este embasamento, jl efod.j.d.o e pedi.planizado, apäs o tér
mino da. orqgen.i.a. assin.ti.ca, qua.n(o o escudo brasl'.1eiro tornou-se definitivamen

te consolidado,
teozóico e

depQsi-tqu-se em. di.scordãncia angular sebre o embasarnento eopa
pr6cambriano, os sedimentos paleozõicos da Bacia do para.ná"

-54corn característi
cas subsidentes e frequentes ingressões do mar, do Devoniano äo Carbonîfero.
Segu.i u-se um perÍodo de crescente estabilj.dade que acentua-se no
Mesozõico
apõs uma evoluÇão que oermite a erosão da maior parte da superfîcie coberta
Na sua formação, tem

lugar

um longo periodo

peìa sedimentaçãô paleozõica. A partir do Jurãssico Superior, os processos tec
tonomagmãticos reestruturaram a bacia transformando-a numa anfíctise (Alme.ida,
1980).
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V.I -

V

]A

COMPLTXO GR.ANULÍTICO

Esta unidade ocuDa a porÇão nordeste da ãrea de estudo (vide
Apêndice 1). E constituîda essencìa lnente por rochas metamõrfjcas de
alto
grau, de fãcìes granulìto, tendo sofrido re tronetamo rf ì smo para a fãcies ambi
bo1 ito, como atestado pelo pr"ocesso de ural ìtjzação sofrido pelo
pirox6nio
(Hyndman, 1972). Este complexo foi tamb6m afetado por metamorfismo regionaì
do fácies anfjbol ito e outro local izado do fãcies xìsto verde, restrito a zo
nas de falhas, atestado por estudos petr ogrãfìcos efetuados na regìão
(Miniol i 1972; Hartmann et alii , 1979; luloreira e Marimom, 1980; Hartmann,
1981 ; Silva e Dias, 1981 ), As principais rochas são gnaisses granulit.icos le.r
cocrãticos, ultramafitos, gnaìsses calcossil ìcáticos, anorLositos, Kinzigìtos,
quartzitos e formações fer r"iferas. Ternos de netamorfismo cataclãstjco são
comuns, consbituindo os milonitos gnaisses granulitìcos, blastomilonìtos e os
gnai sses catacl ãsti cos.

0 termo predominante é o gnaisse granuìítico no qual se distìn_
guem quartzo, feldspatos e mãficos. Sua coloração é cinza escur o esverdeada,
con aspecto vîtreo, granuìaçäo greosseira a môdia, granobì ãstìco, e gnaisses
cataclãstico. Ressalta em sua orientação geral quando alterada, a presença dê
duas fol iações. A prìmeira "Sn", na qual se observa concentrações de mãficos
e grandes crjstais de feldspatos é transposta por uma fol iacão S¡*1 que é de
ci sal hamento (Foto V. 1 ).
Nos gnaìsses sao comuns massas de neossoma quartzo feldspãtìco,
concordantes com o bandamento, com aspecto pegmatõide (Foto V.2).. IntercalaÇões

e ìentes de rochas ultramãficas centim6tricas a decimétrìcas são comuns.
miloniticas são observadas em distintas ãreas de ocorrôn
cia. A sua maior expressão é no norte da regiãg cle Itajai. Tem cores cinza mþ
dio e escuro esverdeado. Seu bandanento é caracterizado por faixas de espessu
ras mil imõtricas, que the empresta um aspecto de gnaisses facoidais no sentido
Rochas

de Hìggì ns (1971) .
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Foto V.1

-

Ponto C0-1 - Rocha granuìítica quartzo feìdspãtìca - Norte de Lu'iz
Alves Alves. 0bserva-se a foliacão de fluxo, ondulante em torno de
grandes cristais de feldsoato e de concentrações de mãficos, trans
þosta pela foliacão Sn+1.

Enclaves de mãt'icos nas rochas gnãìssìcas granulíticas ocorrem
localmente com uma certa frequônc'ia, com formas ìrregulares, e as vezes confi
guram dobras da foliação transposta Sn*1 nas qua'is pode-se observar o espes
samento dos ãpices.

Este granul itos mantém contato tectôn'icos com todas as un'idades
adjacentes, exceÇão fe'ita aos sedimentos, da bacia sedjmentar, que é por dis
cordânc'ia angu'lar.
A tectônica de dobramentos é pouco perceptive'l na área de estu
do, dev'ido ao alto grau metanlórfico, sendo poucas as dobras observadas o que
não deixa de ser surpreenclente devido a indiscutivel evol uÇão poì ìcíc1 ìca des
ses terrenos conro conrenta Base'i (t OAS ¡ . A tectôni ca rúptì I é i ntensa conr pre
dominância de falhas transcorrentes e subordinadamente, as falhas normais e
i nversas.
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Foto V.2

-

-

(Ponùo C0-04) - Gnaìsse granulítico com neossoma quartzo feìdspáti
co com aspecto pegmatóide, em forma de bolsão concordante com a fõ
I iacão.

racterísticas

Sistemas de fraturas ocorrem segundo vãrias djreções.
e análise serão d'iscutidas no Capítulo VI.
Na fotoìnterpretação de imagens de TM,

Suas

a combìnação de maìs

ca

de

djreção de ljneamentos, às vezes arqueados, aos quaìs se assocjam folia
Ções cataclãst'icas, desenha gnandes semicírculos voltados para o intenior, co
mo podem ser observados na foto Vi.7 e figura VI.3. Kaul (lglg), já os hav'ia
observado, mas os descreve como arcos voltados para a costa.
uma

Neste complexo, se registram idades dos ciclos: prõ-Jequ'ié
(3200 m.a.), Jequìé (2600 m.a.), Transanrazônr'co (zoOo m.a.) e Brasil'iano (OOO

m.a.) (Kaul,1980).

5B

Foto V.3

Ponto C0-06 - txemplo de enclaves de paìeossoma (ultrabasitos)
gnaìsse granuìítico. Dobras com ãpìces espessados da fol'iação
indicam o carãter transposto de Sn*1.

em

Sn
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COMPLEXO METAMORFICO MIGMATfTICO

a porção meridional do escudo cristalìno, na ãrea, e:
tende-se desde o lineamento de Major Ger"c'ino para suì até o I imite da ãrea.
0cupando

Fâz contato tectônico com rochas do complexonretamórfico Brusque
atrav6s do falhamento de Major Gercino e 6 recoberto em discordância anguìar
pelos sed'imentos da bacia.0 contato das rochas gran'itóides com os migmatìtos,
tem caráter intrusivo, embora sejam observados contatos gradatìvos com aìguns
destes granitos de idade brasiliana (445-560 n.â., Teixeira, 1969), resultado

de uma íntima relação entre eles.

faixa de metamorfitos, onde se incluenr
titos, gflôisses granitõides, anfibolitos, x'istos, quartzitos e mármores.
Corresponde a unia

mìgmg

As lito'logias predomìnantes são variados tipos degnaibses: quar
tzo biotita gnaìsses, muscov'ita gnaisses, hornblenda gnaisses com granada e
granit6ides.0s prìnc'ipais constituintes são o quartzo, fe'ldspato potáss'ico,
biot'ita e hornblenda. I'lestas rochas, assìm como nos m'ignratitos é comum uma al
ternâncìa de banàas granoblásticas e ìepidoblástìcas, conferindo-lhes uma e:
trutura bandada, sendo localmente cataclãst'ica

0s conrplexos graniticos são entremeados com as rochas gnaíssì_
cas mjgnratítìcas. Nel.es são reconhecidos os gran'itos Palme jra do Meio, Imaruì,
Rio Chicão e Jaguaruna, constìtuindo o Grupo Pedras Gnandes de Teixeira (tS0S1.
tstas rochas apresentam variações de granu'lação e são predominantemente po

fi ríti

ca

.

Datações radiométricas Rb/Sr

tre

445

(Teixeira, 1969) indjcam idades

en

e 514 m.a. para estes granitos.

parte desta região encontra-se afetada por uma forte
ação cataclãstica, a qual se associam espôssas faixas de milonitos, protomì10
nitos, como por exenìplo no lineamento de Major Gercino, e em falhas menores
(Foto V.4). A área apresenta uma forte estruturação na direção NNE, coinciden
te com a disposìção gera'l de sua xistosidade que tem merguìhos geralmente ele
vados. A estas d'ireções associam-se importantes mineral 'izações de f I uori ta.
Grande
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Foto V.4

-

Ponto C0-291

- Rocha granítica

te tectonizada.

de

granuì ação grosse'ira

As linhas brancas ião ptanos ðom

, compì etamen

slicken

sides-SuT

de Tiiucas.

dobramentos na área atingem as
e mi gmãti cas sendo comum a presenÇa de dobras '
Fenômenos de

rochas

gnáìssicas

geocronolõgicos sobre os migmatitos e gran'itõides folia
dos, .indjcam para este complexo, jdades bras'il'ianas em torno de 650-850 m'a.,
utilizando anãlises Rg/Sr em rocha total, U-Pb em zircões e esfeno, alám de
K-Ar em m'inerais isolados (Basei , 1985) '
Dados

v.3

-

COMPLtXO METAMTRFIC0 BRUSQUE

ãrea, e ocorre entremeado com
das suites intrusivas granîticaS. cie fo.nla descontínua e fragmentada'
gcupa a porção mediana da

Seus contatos são gera'ìmente

rochas

tectônicos, por faìhas, com inten

sa xist.ificação cataclãstica do granitõìde nestas regìões.

_

61

constjtuído por f ìl itos, xìstos, quartz'itos, rnetacalcár'ios,
metaconglonrerados e metagrauvacas. A orjentaçâo regìona1 predorn'inante no Grupo
Brusque õ paralela a djreção da faixa dobrada (Nt), e concondante com as estru
turas do embasanrento granuìítico, resultado da superposição de eventos tectô
nicos, cataclãstjcos sobre ambas as unidades.
E

Nos

xistos ocorrem localnrente dìques de rochas granitìcas,

con

cordantes com xì stosidade (Foto V.5).

Foto

V.5,
0

Ponto C0-298 - Xisto micãceo com veio granit'ico
concordante com a xi stosidade - Sul de Itapema.

metamorf i

tos Brusque,

ex'ibem uma orjentação

regìona'l

predomì.

nante para NE, para'lela ao al inhamento dos corpos granìtójdes assocjadas.
Ãp'ices de dobras espessados, preservados em massas de quartzo,
são regjstrados nos xist.os quartzosos em cljversas regjões. tstas dobras confi
guram hoje unra fol jaç.-ro S2, qrre é a di recâo predornìnante de fol'iacão observa

da nessas rochas, sao, inclinados para Nt,l, na quaì é posslveì obseryar local
mente a formação de uma nova supenfíc'ie 53, pelo dobramento da foljação ante
rior e dobras de carãter flexural.

_62_
falha do Rio Ita
jaí l,tirim, Falha. de Major Gercino, tôrmos mais quartzosos dos xistos estão eð
tremamente comjnuídos, formando espôssas faixas de protom'iìonitos como na re
gìão entre Nova Trento e São João Batista. 0 gnau metamõrfico destas rochas
foi caracterizado^ Kauì (1g7g), Trainini et alii /l 97B), Silva et ali'i (tgZe),
Nas negiões prõx'imas aos gr andes fa.lhamentos,

sendo considenado pon estes autores como de baixa P1T. Regi.onalmente predomi
nam rochas nretamõrficas do flcies xisto verde, at'ingindo localmente o flcies

anfi bol i tos.

V.3.1

-

SUITT INTRUSIVA

UALSUNGANA

Aflorando no sudoeste da folha Gaspar, este granitóide mantém
contato intrusivo coni o granitói¿e Guabjruba. Com os metamorfitos, o contato
é geralmente por falhas, estando muito cataclasados nestes locais.
básjcalnente por do'is corpos granitó_i
des de orientação NE, paraìeìos a estruturaçâo dos metanrorfitos, e que o divi
de em duas fajxas dìstintas. Muitas são as evidôncias de que seu contato com
os metamorfitos são de carãter intrusivo, entre elas: o endurecjmento dos bio
tjta xjstos (ßasei,19B5) evidenciada pela nrajor resistôncja ao ìmpacto do mar
telo ao se aprox'imar dos granitõides.

tsta suite 6 constituída

Rpótìses desta rocha são encontrados nas rochas encaixantes
comp'lexo metamórfico Brusque, ê[guanto que em zonas mais tectonizadas são
contrados blocos corn enclaves de xisto.

do
en

E um gnanjtójde honrogôneo, ìsótropo, de cor cjnza claro, esbran
qu'içado e róseo. Tem uma granulacão mádìa, com pórfìres de fe'ldspatos de 2 a
I cm. Em algumas regiões encontra-se or1entade, sendo reconhecidas variedades
cataclãsticas do tipo microbrecha - protonrilonito - milonito gnaisse.
Sua idade radiomãtrìca
em torno de 640 m.a..

é sugerida por Basej (lggS), como sendo

¡ial
I
I
I
I

i
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SUITE INTRUSIVA

GUABIRUBA

t

representado geralmente por pequenos "stocks" granítrìcos in
trusivas no grani-tõìde da suite Vaìsungana, e nos metassedimentos do Complexo
Brusque. Estas relações são obsenvadas como xenõlitos de granitos dos grossei
nos nos granitos finos e medio do tipo Guabiruba. Apófises e veios do granÍto
Guabisuva são tambõm encontnados dentro do granìto, de Valsungana, bèm como ex
noìitos de biotita sitos e gnaisses do metarrìorfitos e Bnusque são encontrados
no granitos; estes últìmos desenvolvem auráolas de nletantorfismo de
contato
(Basei

,

1985).

Este granì.to ã constituîdo de qua.rtzo, feldsoatos, biotìta e
muscovita. Granadas almandina foram reconheci.das por Trainini et alii
(197g)
em vár"ios corpos desta suìte, os quais correìacionou com as granados obser
vadas nos metamorfitos Brusque, em função da forma e das características õpti
cas. SugerÍndo uma possível orìgern poì ìngenãticas para esses gran.i tóides.
Basei (1985) suger"e que desta suite poderia ser
granitos leuco a hololeucocrátìcos, representados peìos corpos
Bati sta , Caatì nga , Rìo do A1ho.

separada,

de São

oS

.João

textuna geralmente granular, de gr anulação mõdia e isõ
tropa, com orientaçôes cataclãsticas em aìgumas regiões de borda. Variacões em
sua gnánulometria para as fãtìes porfirlticas é nluito senreìhante ao granìtóì
Tem uma

de

Val sungana.

A idade dos granitóides foi. cqnsiderada em torno
(Teixeira, 1969), 670!40 m.a. (Basei, 1980; 1985).

de 470-51.0 nr.a.

Basei (1985) sugere que a suite intrus iva Vaìsungana e Guabiru
ba tenha se orrlginado durante o mesme epi.sódio termal e que a suite Vaìsunga
na seria pouco anter ior a Guabiruba pois que ar foliação 52 existente no primei
ro inexiste no segundo.
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SEQUENCIA VULCANO SEDI¡4ENTAR DO

RIO ITAJAI-I,lIRIM

mlficas e ultramlficas metamorfisadas, metariol itos xjs
tificados, sedimentos peìítìcos, miòaxistos, xistos grafitososo metarenjtos,
quartzitos, metagrauvacas, lentes de calcário dolomiticos, metacherts e forma
Ções ferríferas bandadas tem sido reconhecidas na região de ocorrância do com
pìexo metamórfico Brusque (Issler, l9B2; Silva e Dìas, 1981a; Ribeiro, 1981;
Rochas

Fragoso C6sar,

1982 ) .

Silva (1983, 'l 983a) caracterizou esta suite rochosa como uma se
quência vulcano-sedi.mentan, constituida de tôrmos sedimentares cllstìcos e quí
m.icos, com vulcanì smo sinsedimentar restrito, de carãte. lcido, bãsico e ultra
bãsico e a denominou de sequôncìa vulcano sedinentar Rio Itajai Mirim.
Ãreas de predomi nânc ia desta sequôncia tem ainda seus contatos
difusos e gradacionais em todos os níveis e foram assinalados com base em in
terpretaÇão geofísica (Si lva, 1982).

Este autor traÇa um paraleìo entre as associ.a.ções petrotectônica
desta área com outras sequâncias. vul cano-sedimentares e a designa de greenstone
bel t Rio Itajaí lvlil^.im.

V.5

-

DEPÕSITOS MOLÃSSICOS

T

VULCÃN]COS ASSOC]ADOS

E representado na área pelas sequôncias molássìcas da bacia do
rìo Itajaí e encontna-se recobri.ndo discordantemente uma fossa ìonga e estrei
ta desenvolvìda sobre rochas do compìexo granulitico de Santa Catarina, no con
tato com o complexo metamõrf,ico Brusque.

constituídas pon uma. sequôn.cia basal'denominada de Unidade
Arenítica Inferjor (Formacâo Gaspar) e uma uni da.d.e de topo denomjnada de Uni
dade Síltica Superìor (Basei , 1985).
São

A primeira concentra al^enitQs arcoseanos maçicos e arroxeados
que intercaìam na base possantes lentes de .conglemerado poljmíticos e
tufos
vulcãnicos, pasiando em direção ao tooo pa.ra Íntercalações de siltitos, areni

tos e

mìcro -cong l omerados .

t' flìl

::i
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silticos

A Unidade de topo, caracteriza-se pela predomjnância
sobre as frações mais grosseiras.

de

termos

Nestas sequências são reconhecidos estruturas de acamamento qra
dacjonal plano paralelo (noto V.0) "sìunìps", "ripìe nlarks".

Foto V.6

53a - Fo I hel ho arg i ì oso do Grupo
NB5E/35SE - Fraturas naiores
N3Ot,l/vert'ical .
Ponto

C0-

Itajal -
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sequâncja encontra-se falhada e deformada, com as camadas
mergu'lhando em ãngulos geralmente com ûìenos de 45o mas localmente apresentando
merguìhos verticalizados. São reconhecidos grandes dobras assimãtricas em ane
nitos arcoseanos, (Br 470 prõxinro a SW de Apjuna) com ampìitudes da ordem de

axia'is jncl inados para N!^1. Nos fraturamentos são reconhecidos
falhas normais, inversos e transcorrentes (Foto V.7).
100 m com plarros

Foto V.7

-

Falha inversa

falha tl^l -

o

- fol hel hos do Grupo Itajaí. Plano da
bloco sul caval ga o bloco norte. Ponto

c0_6.

Essas sequôncìas molãssicas foram datadas por Macedo et alii
(tgg4), gue as cons'ideraram com idades de 556144 m.a. que as coloca no eo-Paleo
zó'i co, resuì tado anãl ogos ãs datações de Basej ( 1 985 ) .

Issas nlo I assas são afetadas por" magmati smo ãc i do , representado
pe'las rochas do gran'ìto Subida e r iol jtos da reqìão de Anìúna, e diques bãsì
cos que cortam esta sequôncia.
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0srio]itosnaregìãodeApiunaapresentam-secomumacolora
de

fina, distinguindo-se pequenos minerais
ção vennelho escura, granuìaÇão
'intensa
de Ascurra' mostram-Se
região
na
BR-470,
rodovia
da
quartzo. Ao longo
brechas vulcãnicas (Foto v'B) ' on
verdadeiras
constìtuindo
tectonizados,
mente
depodejndjvidualizarossejxosder.iol.itossenle]hantesamatrjz'ambosde da
dist'intos apenas pe'la estruturaÇão
granulacão fjníssinìa, quase afanítjca,
rocha.

Foto V.B

do

Ponto C0-67 - Brecha Vulcãnica
dos ri ol i t.o e nrair'ì z af anít'i ca

-

note se os contramoldes

semel hantes

'

Ascurra '

0 grani to Subjda constìtui-se na mais expresstva
Itajaí.
magnrati smo que af etcu o Grupo

rnanì festaÇaQ

-680corre na junção dos nios Itajaí Acú e Hercilio Luz cortando
sedimentos do Grupo Itajai. Vale notar que sua localização está exatamente no
cruzamento do lineamento de ltajai-Lajes e Itajai do Norte sugerindo um con
trole por estas estruturas.

TÅtu-r. de um granito rõseo ,
a grosseira, e

equì granuì

ar de granu'lação

com poucos máficos.

A sua idade determinada pe'la jsó-crona Rb/Sr
indica um valor de 546t9 m.a..

V.6

-

BACIA DO

mádi a

por Basei (lgAS),

PARANÃ

a porção oc'idental

ãrea de estudo, consiste de uma es
pessa sequância de sed'imentos que recobrenr di scordantemente a s rochas do enrba
samento cri stal 'ino .
Ocupa

da

Aí são encontradas rochas com idades do Permocarbonífero até
o Trãssjco-Jurássìco, sumarjzadas na coluna estratigrãfìca (fìgura V.2),
a FornraÇão Furnas e Pon
ta Grossa não ocorrem na ãrea de estudo, fìcando suas ocerr6ncias restritas ao
limite norte do estado de Santa Catarina.
Rochas do Grupo Paranã, correspondentes

Na escala

utjljzada, os produtos fotogrãficos não oermitìram

jvidual'ização de todas as unidades estrat'igrlf icas conhecidas na ãrea.
No Grupo Tubarão por exemplo foi possîveì sepanar-se a Formaçâo Itararõ das
formações Tio Bon'ito e Palermo (sub Grupo Guatã), no Grupo Passa Dois as for
mações Iratì, Serra Alta e Teresina fjcaram engìobadas constituindo o Sub Gru
po Estrada Neva, separado da FormaÇão Rio do Rasto

a

jnd

As formações Botucatu e Serra Geral do Grupo São Bento
perfeì tamente indi vidual izados

foram

Desta forma a coluna estratigrlfica da Figura. V.2 refere-se
divisão obtida na lrea do trabalho a partir de anã.lise visua.l dos produtos
togrãficos utilizados, na escala de 1:250.000.

a

fg
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ERA/PERIODO

qru.t.nãr'':

FORI.IAçAO

GRUPO/SUBGRUPO

Depõsitos Recentes

o

intrusivas Alcal inas
São Bento

Jurãss i co

Serra Geral

Cretáceo

Botucatu

Rio do Rasto
Teres i na
Passa

Pernri ano

Estrada

Nova

Serra

Al

ta

Dois

Irati
Pal ermo
Permo -Ca

rbonífero

Tubarão

Gua

tã

Rio Bonito
I

Embasamen

Fig. V.1 -

Coluna

o

tararé
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GRUPO TUBARAO

Formação

itararé

Constituîdo principaìmente .por di.amictitos que refìetem influôn
cias glaciais em seus diferentes ambjentes deposic'ionais, onde são reconheci
dos argìljtos basa'is, arenitos, argì'litos vãt^vi.cos e ritmitos. Recobrenl em
d'iscordância angu'lar as rochas do embasamento cristal ìno e as molassas do Grupo
Itajaí. As cores das rochas clo Itararã são e¡n geral c'inza esverdeadas e cinza
esbranquìçadas (t'oto V.9).
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tratificação

Nesta formaÇão são reconhecìdas estruturas sedjmentares de es
plano paralela nas porcões inferiores e de estrat'ificacão cruza

da em sua porção mãdia.

-

subgrupo Guatá (Formação Rio Bonito e Formação Palermo).

Const1tuído predominantemente por arenitos finos e muitos f]
nos, siltitos e aren'itos com jntercalaÇões de camadas de carvã0, folhelhos car
bonosos e camadas de calcãrios da Formação Rio Bonito (Foto V.10).
Assenta-se sobre as camadas da Formação itarar6, e são recober
tos concordantemente pelos sedimentos da FormaÇão Palermo. Esta última 6 cons
tituîda por um pacote de siltito arenoso, c'inza amarelado e esverdeado, are
nitos finos e grosseiros. Exibem laminação cruzada de pequeno porte e um con
tato concordante com a sequência superior, que ã a Formação lrati (foto V.11).

Foto V.9

-

Ponto C0-247 - Aren'i

Al fredo Wagner,
zada.

to

méd i

o

inclinado e

Itarare.
estratifiqação cru

da FormaÇão

cont

-

Foto V.10

Foto V. 1

1

-
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Ponto C0-151 - Fol hel ho negro com lentes de calcãrio
cinza com uma estrutura botrioidal nas bordas - Sub
Grupo Guatá - Formação Rio Bonito.

Ponto C0 215 - Areni tos frnos com pequenas estratìficaçoes
cruzadas do Subgrupo Guatá ([orrnaçao Palern¡c¡).
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GRUPO PASSA DOIS

Subgrupo Estrada Nova

Iñlcia-se por folhelhos cinza escuros, arg'iljtos, siìtitos c'in
za da FornlaÇão Itati. Localmente ocorrem intercalações de calcário e silex no
dular, compondo uma sequência inferior (Mernbro Taquaraì, de Barbosa e Almeida,
1948), seguìdo por camadas de folhelhos p'irobetuminosos, folhelhos cinza escu
ros por vezes dolomíticos.
Sobre esta sequância depositam-se sedjmentos da Formação Serra
Al

ta.

Constituída de uma sequência
tos finos, siltìtos cinza escuros a pretos
concreÇões cal cíferas.

de
de

argilitos e fo'lhe'lhos, arenj
f ratura concho i da'l , I entes e

Sobre os sedimentos da FonmaÇão Serra Aìta, c.om algunìas recon
rências desta última, assenta-se a Formação Teresina, Const'itui-se de .silti

tos e arenitos siltosos, alternância de argilìtos e folhelhos com s'iltitos fi
nos e claros. Tomassi (1973) descreve calcãr'ios e calcários oolíticos geralmen
te sjljcificados em superfície.

-

Formação Rio do Rasto

Teresina, encon.tra-se os sedimentos clãst'icos,
siltitos e folhe'lhos com intercalações de argil'ito, aren'itos finos e bancos
carbonãticos da porcão 'inferìor da Formação Rio do Rasto. Apresentam estrutu
ras sedimentares de estnatificacão cruzada e la.minaÇão-cruzada.
Sohne

V.6.3

-

-

a

Fornração

GRUPO SÃQ BENTO

Formação Botucatu

Rasto' Consistem
de granulação média e estrat'ificação

Recobrem discordantemente

a

Formação R'io do

de arenitos vermelhos e esbranquiÇaclos,
cruzada de gran,le porte, de origem eó'l'ica e fluvial

.
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Formação Serra Geral
Cobre

a

da frea. E cons
que recobrem e se 'interpõe entre os

FormaÇão Botucatú no quadrante sudoeste

tituida por derrahes de I avas

basll ticas

,

arenitos Botucatú.
Dique e soleiras desta formação são registradas na fornrações
sotopost.as, sendo que as solejras encontranr-se principalnrente na FormaÇão Ita
rarã, Irati e Teresina.

izadas, pef
por grandes flexões no pacote sed'imentar, proDorcionado po;

Todas estas sequências encontram-se semi-horizontal

turbadas apenas

esfor^ços compressivos e d'istensivos secundãrjos, os quaìs geravam
falhamentos predominantemente normais e'inversos.

tensões

com

A estas estruturas deve-se o basculamento do pacote sed'imentar,
caracterizados por mudanÇas bruscas nas direçòes de acanramento, sugerindo um
control e tectôn ì co por bl ocos .
v.

6

.4 - U4!$f_Iïq_ALcRL l¡lo
Rochas al cal i nas

na ãrea são representadas peìas ocorrôncias

de

Anitãpolis e Lajes.
primejra são reconhecidas rochas alcal jnas leucocnãtìcas,
alcal'inas bãsicas, dìques de rochas alcalinas bãsìcas e carbonatitos. Locali
zam-se em unìa grande zona de falha onde se'interseptam falhamentos NS e NW e
que provavelnrente controla a sua disposicão. Sua jdade ã consjderada conlo
Na

Cretáceo 'inf eri

or

com 129

m.

a.

As ocorrôncias

(Amaral

et

a] ì 'i ,

1

966 ) .

alcalinas de Lajes, constituem uma serie

de

intrusões irreguìares, configurando uma região dômjca. As alcalinas pertencem
a fanília dos nefelina-sienitos e alguns d'iques da família dos olivinas-meli
I ititos (Santos et a1 i i , 1984). Aí são identificados fonolítos mecrorrefel ina
sicnito, fojajtos, tinguaitos e sodalita fonolítos, Sua idade radjonrãetrica e
de 65 m.a. (Amanal' et aìiì, 1966) do Cretãcco superìor-tercjário.

-
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CAPfTULO VI

ANÃLISE DO FRATURAMENTO

a distribuicão e caráter de l'ineamentos são altanren
te sjgficatìvos para o entendimento da h'istõria geo'lóg'ica e dos processos tec
tônicos a que foi submetida uma determinada regìão.
Dados sobre

I i neanrentos
Vãr'ias são as forntas de manifestações que estes
podem apresentar na superfície enr função de sua tipologia estruturaì, idade,
'intensidade de defornlação ocorrida e unidacle I itolõgìca na qua'l está expressa,
principalmente em furtção da escala em que estã sendo observado.
i ma genr
é jnterpretado sobre uma
fotogrãfica de nivel orbital, representa uma zona de juntas no sentido de
Pljcka (lglq) que é constituído de juntas para'leìas pertencentes a um mesmo
Um

traço de fratura tal

conlo

azjnrute) tem um alto ângu1o de mergujho e ocorrem repet.'i
damente a d'istância de centímetros a poucos metros. E a este conjunto c¡ue asso
c'ia-se comumente um elemento textural de relevo e/ou drenagem de característi
ca linear mais proemìnente, configurando um lineamento de relevo ou drenagem,
interpretado como tnaÇo de fratura.
s'istema (tem o

mesmo

este elemento textural, encontra-se d'istrjbuído de fonna
paraìela, a distância de poucas dezenas de metros e cortanr indiscrjtninadamente:
aì ongadas ,
I itolog'ias d'ifer"entes formando grandes concentracões de formas
segundo a direção de fraturamento, ã denominada feixe de fraturas, estando o
mesnro geraìmente assocjado a falhamentos. A clel'intitacão de ãreas cont nlaiores
clensidades de feixes de fraturas definiu grandes porções alongadas dc' concen
tração de fe'ìxes de fraturas aqu'i denom'inados "sìstema de feixes de f raturas".
Quando

As frat.uras nrapeadas sobre as ìmaqens fotográficas podem ser po_
ì igenãtìcas, inclu'indo fraturas de origem extens'ional , de origem por cisalht
mento, e ainda fraturas que se propagaram para rochas de cobertura, vìndas de
fraturas preexìstentes de rochas subjacentes.

tintas

A anál'ise da d jstribuicão e nelações geometrìcas etrtre
famílias de fratunamentos, a forma arqueada cle crjstas e vales

as

di

s

j unto

-75lineamento, indicam em alguns casos o carãter do seu movimento
indicacões sobre a h'ierarquia dos vãrios s'istemas

a

um

e

fornece

0s feixes de fraturas foram del imitados sobre mapas de traços
fraturas da áreai e caracterizaram cinco djreções principais de fraturanrentos,
formando sistemas. tstes sistemas foram confirmados peìo tratamento estatísti
co cle medjdas obtidas no campo, no qual fo'i observado suas caracteristjcas e
relações estruturais, e realizada a análise das relações geomõtrìcas de cada
uma das direções com outras direções nos mapas de fraturamentos consjderando
os dados obtidos.
Varjações locais ou mesnro regi.onajs nestes sjstemas de fraturas
devenl-se ao comporbanlento d'iferenciado de blocos crustais distintos, quanclo sub
metjdos aos eventos tectônicos que se manifestaram na regìão, e serão discut'i
dos e explicados no texto.
As di reÇões geraì s dos sistenras de fratura.mento considerados
são: ENt(N45-75t), NNt(¡lOS-zSr), NNI^J(N0-301^J) , Nl^J(N30-60t,J), El^l(NB0t-NB0l,J).
Na anafise de frâturamentos foram tambéÌn consjderados

os

nlapas

magnetornõtricos do Projeto Criciuma-Ponta Grossa e a ìnterpretação qualitat_î
va apnesentada peìo DNPM-BRASIL-(tgZ1 ) para o levantanrento aeromagnetomãtrico.
Dados relativos a intensidade de anomalias ou de horizontes nragnáticos devem
-se exclusivamente a b'ib1ìograf ia acjnla.

As estruturas e alinhamentos nragnéticos foram assocjados aos lì
neanlentos, falhamentos, sistemas de feixes de fraturas fotointerpretados, .co1l
firmando ou indjcando os tipos de movimentos tectônjcos atriUuìdos a eles.

VI.1 -

SISTTMA DE FRATURAMTNTOS

VI.1.1

.

CARACTERÍSTICA

ENE

T DISTRIBUIçAO

0s fraturamentos desta direcão enc.on.tram-se distribuídos em to
da a ãrea. Sua maior concent.ração entretanto, ocorre na reg'ião centno leste,
onde são identificadr¡s dois extensos "sistenlas de fejxes de fraturas". Urn sjs
tema a nclrte , gue se est.ende desde a regi ão de Itajaí, até aproximadanlente 30

-76quì'lômetros a sudoeste da cidade de Tronrbudo Centraì, onde é interrompido. A
borda norte deste sistema coincide conr o l'imjte entre o compìexo granuìítico
de Santa Catarina e a faìxa de dobramentos Tijucas.

outro s'istema de fe'ixes de fraturas ocorre a sul , paraleìo
ao primejro, 'interrompido em sua porção central por ìineanrentos de direção Ntl.
É melhor definjdo na reqião de rochas cristaljnas a leste e no quadrante su
doeste sobre rochas basãlt'icas da Formação Serra Geral. Coincide com o limite
tectônico da faixa dobrada Tijucas e comp'lexo metamórfjco nrigmatit'ico de Santa
Um

Catari

na

.

tstes.dois sistemas de feixes associam-se ao sistema de fal
Itajaí-Lajes e a fal ha de Major Gercì no, respectivanlent.e.

has

Ao sistema de feixes de fraturas a norte, correìacjona-se ajn
da, os depósìtos molãssjcos e vulcânicos associados, do Grupo Itajaí, de idade
eo-pa'leozóica e ainda sediment.os aquátìcos do Grupo Tubarão (Loczy, 1966) que
se achanl desenvolvjdos exclusivantente nesta reg'ião, indjcando a sua atìvidade
durante o Carborrífero.

a qua'l õ

Na fa'ixa dobrada correspondente ao Complexo Metanrórfico Brusque,
tambõm estruturada por esta djreção, tem-se assocjado os corpos gra

níticos,

Valsungana

alongados segundo falhamentos ENE, das
e Guab'i ruba.

suites jntrusivas

fraturas jsolades,

que não configuram um sistema de
feixes de fraturas se distrjbuenr por toda a ãrea, estando relacjonados a estru
turas e feições geoìógìcas locais.
Fe'ixes de

diteçã0, são reconhecìdos falhamerttos transcorrentes com
movímentos de carãter predomínantemente dextraìs, determinados a part'ir da anl
I i se v'isual dos produtos fotogrãf icos.
Nesta

mìloniticas,

protomìloníti
cas, com dezenas e atã rniIhares de metros de espessura, xistos e gnaisses com
grãos mjnerais de fonnla oftãlmjcos, fratuìados, descritos como augen xistos e
augen gnaìsses e estrjas de falhas.
Assoc'iarTr-se rochas

cataclãsticas,

-
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As fraturas sào de c j sal hatttento, formando pares conj ugados com
respectì vamente
as di reções NNI^l e NNE, cont nlov'inlentos dextrai s e sinistrais
(roto vI.1 ).
Sobre os sed'imentos nlol áss'icos do Grupo Itajaí, próxinro a Gaspar,
são localmente preench'idas por ve'ios de quartzo e deslocam ou

essas fraturas
tras de d j reção El'J, tarn[¡énl preenchìdas coni quartzo.

A sudoeste da c'idade de Ascurra, os sedimentos do Grupo Itajai
(tolhelhos), encontranl-se extremamente tecton'izados.0 acamanlento tem uma ati
tude geral NS com rnergu'lhos vertjcjais. A este quadro, correìaciona-se rochas
brechadas, ê d cleposiçao de um expesso conglomerado polimícto a sul da mesma
c'i dade.

Controlado pelo s'istema de falhas Itajaí-Lahes, estas rochas
conglomerát'icas são mapeadas numa estrei ta f a'ixa e sugereilt mov'inlentos verti
fos
ca js das fa'lhas deste s'istema conr rebaixamento do bloco sul , reìat jvo a

sa do

Itajaí.

Foto VI.1

-

Sistema de fraturamento ENE , conj ugado com os sistemas
+-NNI,.J e NNE. A bússoìa aponta pdra 0 nor

to - ?o
j
granul "itos , são cOmunS
rochas maÇ'icas , como noS qran tór'des e
como ocorre por exem
a presenÇa de estrías nas superfícj es dos fraturamentos '
estrias horizontais so
p'lo , prõx'imo a cidade de Blumenau onde são observadas
Em

bre fraturas dedìreçãoNB0Esubvert.icais'asqua.isestãosemdúvidaljgadasa
qra
ENE (Foto VI.2), e estrias subvert'icajs em
mov i mentação da transcorrenclas
nito a sul de Tjjucas,FotoVl.3,relacionadosafalhanlentosjnversos.

Foto

vI.2 -

Ponto 273

de falha com-atitude horizontal
- Estrias
plano
NB0E vertical prixl

dð riatr.a
em granutìto.
mo a ðiàa¿e de Blumenau. Lapìsejra
comP'lexo granul it j co '

no

afloramento:

feixes de fra
Areas de cruzamento de grandes falhamentos ou de
onde o espaÇamento é
turamento exibem uma dens'idade elevada de fraturamentos'
forma, um tipo inc.i
da ordem de milimetros a centinletroS, caracterizando desta
a norte de
pìente de clìvaqem de frat.ura. com a dìreção f:NE, são reconhecidas
oeste cje Bocaina de sul ' oeste
Blu¡nenau, su1 de Leoberto Lea1, sul de Imbuia,
o intenso fraturamento
de Bom Ret'iro, sul de Lontras, etc. A Foto vl.4 mOstra
pôf conjugado de
a norte de B'lumenau.0nrle as direÇôes ENt e NNi,l fclrmam irìì

-
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na direÇão
ci sal harnento e a d-ireção de encurtanlento nláximo pode ser observada
peìos trìnerais achatados do gnaìs
NNE , co i nci dente com a foliacão deterrninada
se granul íti co.

Foto VI.3

-

Estrias de falha subvert'icais em granìto, próx'imo a
falha de Mdor Gerc.ino, em superficies de fratura
mento N65t,'subvertjcal SE, prõxìmo a Tijucas'

Falhas de empurrão e ìnversas de direção tNE são reconhecidas
sobre a molassas de ltajai. Ind'icando um movimento de cornpressão de sudeste
para neroeste sobre o pac.ote molãssjco (roto VI.5).
Esta mesma d'ireção N65E encontra-se deslocando fraturas de dire
quartzoso e com movi
Cão NS no complexo granulítico preenchìdas com rnaterial
mento sin'istral (foto VI.6).
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Foto VI.4

-

Cììvagem de
Bl umenau.

A

fratura em granull'to ENE e NNI,J a norte
lapiseira jndica a fol.iacã0.

de
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Foto VI.5

Ponto 81 - Aspecto de movimento inverso enl
f ra tura I'J30[ /0SI nos sedimentos nìolãssi
cos.
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Foto VI.6

-

Fraturas N56E, deslocando s'ini stralmente fraturas NS,
preenchjdos com quartzo. Rocha granuì ít'ica . Ponto C0
47.

VI.1.2

- ANÃLISE DA DENSIDADE

a d'ireção ENE (figu
ra VI.1), pode-se observar que a onìentação de mãximos de fraturamento em Sua
majorja coinc'ide conì a orientaÇão tNE. 0bserva-se também que sofre influência
forte da direção NW, princ'ipaìnlente na regìão da faìxa dobrada, e mais atenua
da da d jrecão tl^J.
No mapa de densjdade de fraturamentos para

Este esquema sugere que esta d'i reção pertenceri a a um padrão
terior (confornre indicado nas anál ises das outras djrecões) reatìvado após
'instalaÇao da dirr:çao \i,J r' il'J,

an
a

A maior densìdade d. ".aturamento encontra-se predominantemente
sobre a área ocupada pela continuidade da faixa de dobranrentos Tjjucas sob a
Bacia do Paranã e sobre a reqìao ocupada pelos sedimentos do Grupo Itaia'i.

-83A presença de ãreas con baixa densidade de fraturas em regìões

nte estruturadas pela direção ENE, como por exemþìo a faixa do
brada Tijucas, deve-se: a predominância de estruturas compressìvas, (foliacão
de cìsalhamento) que diminui a probabilidade de intemperização de planos de
fraturas, e pon êxtensã0, a instalação de canais de drenagem que caracterizam
as fraturas; a posição inclinada dos pìanos de fnaturas, com ângulos menores
reco nhec i dame

que 700.

A local ização destas ãreas de alta densidade de fraturamentos,
alinhaclas segundo a continuidade da faixa Tijucas, sugere uma atividade tec
t6nica com movimentação mais acentuada que nas ãneas adjacentes, durante ou
a partir da deposjção das rochas sedimen.ta.res da Baci.a do Paranã.
Esta atividade ma.is recen.te en.contra-se mascarada na lrea das
rochas precambrianas da faixa Trljucas pela intensidade da estruturação e meta
nrorfìsmo, que atìngiram estas rochas desde os tempos proterozõicos e que arlnda
se encontram bem ma.rcados sobne elas.

fraturanento ENE na dìreção
Nl^l, ocorre, predominantemente lobre a Baci.a do Paranã. E um indíci.o da reati
vaÇão deste sistema após .a instaìação de uma direção de fra.turamentos Nl,l" São
melhores regi.strados e visualiz.ados a.í, ende as fochas são orìgi.nalmente nre
Ai i.nhamentos de ei.xos de mãximos de

nos perturbadas tectoni camente.

alta

inten.sidade d.e fra.turamen.tQ, com espaçanento da
ordem d.e 1 a 3 cm., e atá milimétricç, I embra.ndo uma. cliva.gem de fratura, são
comun.s em ãreas de rochas sedimentares pouco perturbadas, como por exempìo nas
ardósi.as da Formação Ga.rcla, argììas e folhelhos do Carbon.ífero áa Bacia do
Paranã, ocoffend.o atõ quatro d.irecões, geralmente cem. a mesma proporçã0. .Este
tipo de estruturação coincide com os c.ì^uzanentos de grándes falhamentos, fei
xes de fraturôs e de eixos de mãxinos de fraturamentos, como por exemplo: na
região de Leoberto Lea.ì, a neroeste de ltuporanga.; a.o lon.go da rodovia que li
ga Bocaina do Sul a lhdi.os e Lajes; e a norte d.e Gaspar sobre ardó-sias do Ita
j aí.
Ãreas com
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I

os dados di scutìdos acima, podemos deduzir que este sistema
de fraturas tem uma idade, pelo menos de reativaçã0, mais novìr que os sistemas
de fraturas EW e Nt,l,
Pel

VI.1.3

-

LINEA¡4ENTOS MAGNÉTICOS

Esta direção sobressai da in.terpretação do mapa de campo total
do levantamento aeromagnetomõtri co, (DNPM, CPRM) como fa.lhas e/ou contatos do
embasamento ou como eixos de estruturas magn6ticas do embasamento.

'
-

Algumas

estruturas se destacam, entre elas:

na região a sul de Ta.iõ, meìhor vìsualizado no nta
pa na escaìa de 1:250.000. Conrpõe-se de estruturas magnõticas pnofundas
e falhas numa faixa de aproximadamente 15 quilômetros de largura e di
reção I'¡65E. Este lineamento coì responde ao si.stema de fal has de Itajaí
-Lajes, e confirma sua extensão por sob os sedimentos da Bacia do Parg
nã. A disposição e deslocamentQ do eixo de estruturas magnéticas p 19fundas ds um e outro lado do I inea.mento indica urn movinlento dextr al pa
ra ele (Fìgura VI.2)
um grande linea.mento

:

Esta estrutura interrompe
quentes a norte destes falhanrentos.

a.

ocorrôn.cia. de 1inea.mentos NNE, fre

-

do embasamentq i.nterpretado sobre a continuidade
do falhamento de Major Gercino de direção geraì N65E, indica a. contjnuj
dade deste sob os sedimentos da cobentuna fanerozõica. Pode-se roconhe
cer movi.mentos de caráter dextral.

-

outra.s estruturas de menor porte en.cqn.tram-se di.stri.buidas na ãiea e
são interpretada.s como estruturas pÈofundas, fa'l has e contatos. Em mg
nor proporção, são tambám recon.hecídos a.lguns ei.xos de estruturas mag
n.ét jca.s superf i.ciais, qire se concentram n.a pa.rte norte da lrea, nas pro
ximidades do Rilo do Campo e Salete.

um grônde falhamento
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:

dos eixos de estruturas magnéticas mais expressivos, com ex
tensão de apnoximadamente 20 quilômetros, ocorne a norte da cidade de Ituporan
ga. e encontra-se interrompido por estruturas de falhas superfìciais de dìre
ção NS. Supõe-se-estar relacionado ao falhamento de Perimbó.
Um

VI.2

-

U1.2.1

SISTEMA DE FRATURAMENTOS

-

NNE

DISTRIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS_

Esta direção de fraturarnentos forma. na área, cinco "sistemas de
feixes de fraturas", os quais se distnibuem desde o litoral atá o Iimite oe:
te da ãrea, atravessando-a de norte a. sul (vide Apêndice 3, mapa de "sistemas
de feixes de Fraturas " ) .
dos mais densos e importantes sistenras de fraturas
da ãrea. Sua maiór densidade encontra*se na região leste e sudeste sobre o com
pl exo metamórfì co nrìgmatítico.

Constitui

um

A anãtise dos fei.xes de fraturas perrnite se reconhecer
relações que esta djneção mantãm com os outros sìstemas,

al.gumas

Cruza: a direção EW na. região sul de Botuverã; a direção N l^J em
Alfredo Wagner; o sistema ENE na regìão de Blumenau. Interrompe: a dìreção N|.l
a sul de Imbuia e é interronrpido pelos feixes de direção NNI,J a norte de Botu
verã.
Movj.mentos transcorren.tes

s

j ni

strais

para. ì ineamentos desta

d

ine

ção são perfeitafiente intet"pretados sobre os produtos fotogrãficos util izados,
a partir das relações geomãtrìcas entre estes I ineamenlos NNE com os I ineamen
tos de outros sistemas de fraturas, que apresentarn formas arqueadas, pelo ar
rasto produzìdo pelo rnovimento. Um exemplo bastante cìaro pode ser observado
nos falhamentos de conrplexo granulíti.co (fotc Vl./) os quais arqueiam falhas e
estruturas El,l (Figura. VI.3).
Diagr amas de rosãceas, confeccionados com dados de campo, de
monstram que este. sistema ó predominante nas regiões a oeste de Pouso Redondo,

Lontras, oeste de Imbuia e leste de Luiz Alves (Fìgura VI.5 e VI.6)'

Alves
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Foto VI..7

-

Região sul do Compìexo Granulítjco - falhamentos NNt
encurvados peìo líneamento de Itajai-Lajes e encur
vando falhas ENt.
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DRENAGEM

Interpretação estruturaì da regìão do conrp'lexo Granulítico. TraÇos e feixes
de fraturas, ìndicam o arrastc provocad.o pelq movjmento do lineamento de
r1+-.:uo¡dì- -Lajes a sul .

-90A anãlise visual de imagens TM-LANDSAT canal 3., mostram clara
mente a predominanciadadireção NNE sobre os outros sistemas, na região do Com
pìexo Metamórfico-Migmatítico, conforme ilustra a Foto VI.8 e Figura VI.4.
FÊaturas com movimentos dextrais são recon.hecidas prõ'ximo
a
Pomerode, formando um sistema conjugado com a direção NW, caracterizando
um
esforço compressivo SIJ-NE, mesmo que localizado. Esta direcão de fraturas en
contra-se conjugada também com a direção tNt (Foto VI..l) no leito do rio
Ita
jaí-Açú, onde tem movimento sinistral. Esta direção é ainda deslocada pela d1
reção ENt (Foto VI.7) e se pode observar o arqueamento das estruturas NNE prq
ximo ao ìineámento de ltajai-tajes, onde o arrasto de direcões NNE indica
um
movimento dextral para aquele lineamento.
movimentos de reativação funcionou como uma direção de dis
tensão, sendo preench'ida por veios de quartzo e fluorita, como por exempìo na
região de São João Batista. Nestes planos de fraturas encontram-se evid6ncias
de campo (marcos de resalto e arrancaduras) de que o bloco NW subiu e o bloco
Em

SE desceu, indicando

a presença de falhamento normal.

A sul de Maçaranduba, a foto VI.9 mostra um plano de falha de
dir'ecão N40E onde o movimentô inverso dã origem a rochas cataclãsticas.0 movi
mento da falha arqueia a foliação da rocha em dobras de arrasto.

I

I

.".,
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Foto VI.B

-

Imaqem TM-LANDSAT cana.l 3. Ifrea do Conrpìexo Metam6rf ico
t'iigmatítìco de S.C. Notan a estruturacâo com quebras ne
gati vas predornì nantes para NNT.

l

:

N

Fig. VI.4

O

'

-

Interpretação visual da imagens TM-.LANDSAT ca.nal 3 - Esquema
mostrando a predominância do sistema. NNE no Complexo luletamõr
fico Mi gmatít ico.

Cidode

=É- - Lineomentos

Fig. vI.5

-

Diagrama de rosãceas

Fig. VI.6 -

a leste de Luiz Alves

Dìagra.ma de rosáceas pnõximo

-

zB4 medjdas.

a Imbuia _ 86 medidas.

-94-

Foto VI.9

VI.2.2

.

-

Ponto C0-8 - Gna'isse granu'lítico c.om detalhe
falhámento inverso ¡¡qOf - Sul de Maçaranduba'

do

ANALÍSE DA DTNSIDADE

area,
A djreção de fraturamento NNE é bastante express'iva na
m9
porCão mediana e
apresentando de maneira geral uma maior densidade em sua
ridional, correspondentes a lrea do cinturão Dom Feljciano (Figura \/I'7), evj
denc'iando uma provlveì relação com o tectonismo deste cjnturão'
Suas áreas de máxima densidade de fraturamento tem

formas alon

identificados máximos de fraturamentos, de grau muito alto, al
tos e méclios segundo a classifjcação adotada para a djstr ibuição das fraturas
nas fjguras anexas.

gadas onde são

Estas áreas de maior detrsidade de fraturanlento defi nem ei xos .
dire
os quais são controlados segundo a dìreção do nesmo sìstema NNE, e Pelas
cões de outros sistemas de fraturas'

-95-

Alto

A direcão tW controla o sistema NNE a noroeste da
do Rio Preto) e na região central próximo a Imbuia.
No quadrante sudeste

do comp'lexo metamórf i co

mi

é controlada pela direÇão

ãrea

NNW,

em

(Repre

rochas

gmatiti co.

A direcão ENE controla a djstribujcão dos eixos de máximos tam
bõm no quadrante sudeste e principaìmente sobre a fa'ixa de dobramento Tijucas,
onde ãreas de mãximos de densidade se al'inham segundo a direção da faixa do
brada. Esta concentnacão de áreas com nraior densidade de fratunamentos NNE so
bre esta faixa e seu prolongamento sob a bac'ia sugere a instalação ou reativa
ção da direcão NNE após o desenvolvimento da faixa Tijucas e a'inda uma nlaior
atividade tectônica sobre esta ãrea mediana do que na porção setentrional.
Algumas considerações preìimi.n.ares podem ser

feitas:

a) 0 sistema de fraturamentos NNE mostra idades relativas mesmo que
reat'ivação nrai s novas que os s j stemas de fraturas ENE, ElnJ e NNI¡,|.

de

b) A nra'ior concentração de.fraturamentos sobre as porÇões mediana e ' meri
dional da ãrea demonstram que estas porções reagiram de forma diferen
ciada da porção setentriona'l, a fenômenos de tectônica rúptiì a
que
foram submetidas.
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U1.2.3

-

LINEAMTNTOS MAGNETICOS

A direção NNE apresenta um grande número de estruturas magn6ti
cas sobre o mapa de campo total (DNPM-CPEI4, 1971) e sua distribuição encontra
-se limitada a sul pelo sistema de falhas itajaí-Lajes. Deste I jneamento, para
oeste. ocorre grande densidade de estruturas de falhas ou contato de enlbasamen
to que se repetenr aproximadamente a cada 10 quì ìômetros. Eixos de estruturas
fnagnéticas do vulcanismo do embasamento profundo e vulcanismo superficìa1 , in
cl inaram-se mais para NE pelo movinento sjnistral da d1reção NNl,l (Figura VI.B).
Ambos correspondem aos

feixes de fraturas e lineamentos fotojnterpretados

na

ãrea.

Esta direção sofre uma descontinuidade em sua ocorrôncia para
norte, em uma faixa de estruturas EW de aproximadamente 8 qui lômetros de lar
gura na altura da cjdade de Salete/tjitmarsum, baì izada por duas grandes estru
turas El,J, provãveis falhas clo embasamento com mais de 50 quiìômetros de exten
são.

0i

fraturamentos a norte confìguram áreas de diferentes compor
tanrentos magnõtìcos entre os lados oeste e leste da área, separados por ûm 1i
neamento NNl,i que a djvide ao nlejo e que pode ser associado ao falhamentc¡ do
r1o ltajaí do Norte.

0s lineanlentos magnétìcos a oeste do Il'neamento do rio Itajaí
do Norte são interpretados como fal has ou contato do embasamento ou de vulca
nismo profundo peìo (DNpM-CpRM, 'l 971), e correlaciona-se a feixes de fnatura
mentos, ã linhas de descontinuidades na assimet[ia de drenagem, e provave]
mente tambóm aos basculamentos detectados nas canladas naquela ãiea.

il

I
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Fig. VI.8 -

Mapa

2

de isogamnras, na região

a norte do sistema de falhas

Itajai-Lajes,

.

t/i.3.1

SI.STEMA DE FRATURA¡4ENTOS

-

llÄGNË-

Sxñ

cra d0 Parana.

V].3

EIXo D[ ESTRUTUR^
TICA PR0¡UN0A

reqì ão

da

Ba

El,lJ

DISTRTBUIÇÃ0 E CARACTERISTICAS

0

si.stema de fraturamentos E|,l en.cqotra_se distribuido em toda
a área de estudo, mas de uma fornla atenuada em termos.de densidade e persìstôn
cia dos elementos. 0s feixes de fraturas são poucos e genalmente isolados.

rFl

,
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principal concentração de feixes de fraturas que caracteriza
um "sistema de feixes de fraturas" ocorre no quadrante sudestä da ãrea, sobre
A

rochas do complexo metamórfico migmatítico.
A'observaÇão deste sj.stema de feixe de fraturas leva a consta
tação de que o mesmo õ cruzado por todos os outì"os sistemas de fraturamento
da ãrea.

A sul de Botuverã, a anãlise das relações entre os feixes
fraturas indica que a direção El^l intercepta e õ ìnterceptada peìos sistenlas
fraturamento NNE.

de
de

campo, ìndicam
uma alta densidade de fraturas deste sìstenra, nas seguintes regiões; Luìz Al
ves, no complexo granulítìco; Vìtor Mojreles - Witmarsun, na Þarte noroeste
da bacia; Lajes, ao sul da bacia; ao longo dos sedimentos molássicos do Gruno
Itajai e nos seditnentos paìeozõicos na continuidade desta òequ6ncìa (Figura
Diagr"amas de rosãceas, corrstruÍdos com dados de

\/i.9).

Fiq,
- VI.9 -

Djaqramas de rQslceas

-

Parãná, região de Lajes

Área da Bac.ia

- Otacilio

do
Costa.

.
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estruturas de falhas e lineamentos com
direcão Elt que se associam aos feixes de fiaturas deste sistema. Sobressaem-se
os falhamentos locais da região de rochas cnistalinas, de caráter transconren
te sinistral e de distensão, como o atestam os veios de quartzo que preenchem
as fraturas. Forña um sistema conjugado com a direção NNE, quando então tem
São poucas as grandes

movìmgntos dextra i s.
Na regrlão de l,litmarsun

-

Dona Ema o aumento da densidade de

fra

turamento observada nos diagramas relacìona-se a um grande lineamento El,J, iden
tificado naqueìa área, que se estende desde o lìmite oeste do mapa atõ encon
trar-se com o I ineamento de Itajai-Lajes.

VI.3.2

-

ANALISE DE DENSIDADE

0 sistema de fraturamentos El,I é o menos denso de todos os siste
mas interpretados sobre as imagens fotogrãficas.
0s mãxjmos de densidade de fraturamento encontram-se pouco orien
taclos (Figura VI:10). As ãreas de rna.ior densjdade sugerem a presença de unr con
trole pelas djreções NNE no quadrante sudeste e centro-leste da área.
Outras regrlões de maior con.centraçã0, quando cons'Íderadas
conjunto, mostram uma disposìção linear de direção NNl^l e El,l.

em

Este sisterna de fraturamento pode então, pela discussão acima
apresentada, ser consìdera.do conlo um dos maiS antigos da ãrea. Parece ser con
trolado apenas pela direção Nl'{E, o que pode ter ocorrido parcialmente durante
uma possíveì reatir¿ação da direção EW enr conjunto com a NNE, quando formaram'
um si stema de fraturas conjugado, pela atuação de um esforço comoressiVo SSE
-NNl4.

A presenÇa de um mlximo de grau alto nos granitos do compìexo
netamõrfico jndica um forte envolvimento desta. direção no tectonisno deste cor¡
pì exo .

48
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LINEAMENTOS MAGNETICOS

de campo tg
tal (DNPlvl-CPR14, 1971) , como uma das pr.incipais direções tectônicas que estrutu
ram na área, as Êochas do embasamento.

0 sistema tl^l, encontra-se

bem representado no nìapa

Define uma faixa de aproximadamente I krn de largura em toda a
extensão das rochas sedimentanes, balisado por duas faìhas, ou contatos do em
basamento profundo na região entre Rio do Campo e Boiteux, onde não se regis
tram a presença de anomal ias ou estruturas. Esta faixa aparece no mapa de sís
tema de feixcs de fraturas como um deslocamento dextral sofrido por um siste
ma NNE e interrupção de um sistema de fejxes NNl.^l na ãrea. A ausãncia de ljnea
mentos nagnéticos nesta ánea, sugere a presença de um embasamento metassedi
mentar ou expessanrento da coluna de sedimentos acumulados na estreita fossa aí
reco n hec i da .

Lineanrentos paralelos encontram-se geralmente segmentadas e in
terrompidas pelas direções NNE e NNl,l, com os segmentos assumindo formas arquea
das, que sugerem o movimento do arnasto sofrido por el es. 0 mesmo acontecendo
com os eixos magnéticos de vulcanismos profundos e superficiaì que ocorrem na
ãrea.

Esta rela.ção geomátnica entre estas direções á também encontra
da na região do complexo granulítìco sobne imagens de satéljte.
Na reqião de Lajes são encontr ados alinhamentos magnéticos do
embasamento e ou vulcanismo profundo e de vuicanismo superficiaì na
direcão

0s primeiros mostram alta densidade em vária.s direções, configurando uma
diferença no comportamento magnétìco da ãrea, em relaçâo a continuidade da fai
El,J,

xa'[ijucas.
VI.4

-

vr.4.1

SISTEI",IA DT FRATURAI4ENTOS NNl.l

-@

Distr"ibuido em toda a ã-rea, nesta direção de fraturamento é pos
sivel individualizar três "principais sistenras de feixes de fraturas". Um no

q
1

l
Ì
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extreme sudaeste, pouca exten.so, e outro nai.or e nais la.fgo no qua.dran.te no
roeste, ocorre sqbre rochas da Ba.cia do Paran.l, e a. eìe encontra=se condi.cìq
nado todþ o baixo curso do ri-o ltajai- do Nqrte. 0 tenceiro, rnaì.s a leste, so
bre as rochas crista.lin.as pnõxi.mo a borda da ba.cia, atravessa toda a lrea, su
gerin.do um possivel fator de contrqle da esca.rpa erosiva do pacote sedimentar.
Outros sistemas de fei.xes menos expressivos, eocontram-se distribuîdos nas
ãr eas , de Sa.ì ete, ltuporanga , 0tacil io Cqsta, Maçaranduba.

Este sistema encontra-se in.teprompendo e sendo ìnterrompiclo por
fraturas de direção ENE na regìão de Lontras, sugerindo a reatìvação da djre
cão ENE na fossa do ltajaí em fase posterìor a instalaçâo da direcào NNW. E
cruzada peìo sìstema Nl{ a norte de Botuverã e interrompe o sìstema NNE a norte
de Presjdente Getúlio, o que sugere uma atividade poster"ior a instalação da
di r"eção NNl.,l. Foto VI.10 e Fì9ura VI. l 1 .
Assocja-se a gnandes falhalnentos, conro do rìo ItajaÍ
a falhas na regìão de Ituporanga e na ãrea de Timbó-Benedito Nvoo.
Dia.gramas de rosãceas para medidas de campo

do

indicam

Norte,

uma .forte

associação de fraturas deste sistema com grandes falhamentos na área (mapa de
lineamentos, Apêndìce II). Suas principais concentraçôes encontram-se sobre se
dimentos da fossa moltssica do Itajaí, próxìmo ao sistema de falhas Itajai-La
jes, dos falhamentos do ri.o Itajaí do Norte, do falhamento do lvlajor Gencino e
fatha de Itapeûna (F.igura VI.12 e V1.13).
Na regi.ão de Petrolândia., a. i.n.terpreta.ção

visual de irnagens T{

canal 3, mostra a estrutura.ção diferen.te pana. rochas do sub Gr upo Es
trada Nova e da Forma.ção Rjo do Rasto, como pode ser observada na Foto VI.11
e Figura VI. 14.
-LANDSAT,

Diques de di.abãsi.co ecerrem. nr"õxi.mo a. Bqc.a.j-na. do Sul e veios de
quartzo preenchendo fnatura.s são d.escnj.tos na. porÇão sedimenta.r (Rio do Sul ,
Vjdal Ramos) e sobre a faixa. de dohranen.to Tij'ucas.
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Foto VI.10

-

Imagem

Tl'1

-

canal 5

-

regìão de Ibirama

mostrando os fraturamentcs da ãrea.
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TM, canal 5 - região de lbirama,
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Fig. VI.12 -

Fi.s.

Diagrama de rosácea na região de Rancho Queimado
co mì gmati ti co - 1306 rned idas.

nretarnórf i

V1.13

-

Compìexo

Diagrama de rosãcea - Regiã.a de Taìó.na Bacia do
Parana - 116 medidas.
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associam-se falhas transcorrentes de carãter si
nistral identifícados em toda a região de rochas cristalinas,.onde se distin
guem faixas de rochas miloniticas e protonriloniticas. Falhamentos normais são
comuns com o abatimento do bloco NE (Foto VI.12). Forma um par conjugado com a

A direcão

NNl,l

direção ENE, resqltados de esforços de SE para

Fotq VI.1 1

-

NW.

Irnagem TM-LANDSAT canal 3 - mostrando o aspecto
da estruturação das unidades Perm'ianas Estra-da Nova a nordeste e Rio do Rasto a sudoeste.
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Farhamento normaJ em rochas

do subgrupo
0 bloco nonte a esquerdu J.rððr.-",

Guatá

0 sl'stema de fraturamentos NNIJ é bastante
denso na rrea de
tudo. De uma maneira genal, a sua
maion concentração ocorre sobre
a faixa
brada Tijucas e seu proìonganlento
sob a bacja, mostrando jnfluâncias
da
vq

cão NS (ris. v1.15).

es

;;

Orr.

'vJ

Suas áreas de mãxjma densidade
de fraturamento, formam ejxos
os

quais se aljnham princÌpa'lmente
na djreção
indicando um possîvel controre
da farha do

NNt^/, Nl^/

rio

e

t14 prõxjmo

ao

rio

Canoas,

canoas sobre esta direÇão.

A noroeste sobre a Bacia clo paranã
alinharn-se cjois eixos de
xima densiclade de fraIuranrento,
paralelos a falha do r io ita j a j'
do Norte ,
p ro va ve I mente se
associam a àqueìa estrutura.
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Considerada de uma maneira regional esta direÇão mostra uma
maior concentraÇão de fraturamento sobre a faixa dobrada Tìjucas e extensão sob
a bacia, e o complexo metamõrfico migmãtico.

VI.4.3

-

LINEAI'4TITOS MAGNÉTICOS

de campo total (DNPM-CPR¡4, 1971) confirma a presença des
ta direção estrutural , como pertencendo a.os sistemas que estruturam o e*basa
mento. A maior concentnaÇão destas feições encontrâ-se local izada ao ìongo e
nas proximidades dos I ineamentos de ItajaÍ-Lajes e Major Gercino, seccìonando
e interrompendo falhas deites I ineamentos, desìocando-as com movimentos geral
mente de carãter sinistral e cortan.do estruturas nragn6ticas de dìreção El,l. Na
região a oeste de Petrolândia e imedjaÇões de Lajes, as anomal ias definem o vul
canismo ampìamente presente nas formações sedimentares, e eixos nragnéticos de
vulcanismo superficìal. Um grande ljneamento magnético do embasamento correla
ciona-se ao falhanento do rio Itajaí do Norte.
O mapa

A leste do falhalnento do rìo ltajai do Norte, o conrportamento
magn6tìco se apresenta de forma mais individualizada, formando anomal ias posi
tivas e negativas que atingem a 100 gammas de ampìitude, (DNP¡4-CPRM-1971 )., que
são ìnterpretadas como pontos, altos do embasarnento ou relacionadas a
áieas
de ,ascensão batolítjca formados de rochas ricas em minér'ios ferromagnesìanos.
Estas falhas seccionam as estruturas EW e ENE com movìmentos
predoniì nantemente sjnistrais e são eventualmente ìnterronrpìdas peìa direção
El,J, prìncipaìmente na região da fossa de Rio do Campo - Boìteux, jã
referida
anteriormente, Vì de Figuna VI,8.
A gra.nde densida.de de fra.turamentos desta. direção sobre o embg
samento e rochas sedimentares, sua associaÇão conr grandes lineamentos da ãrea
(Itajaí do Norte, clo Sul , RioCanoas) controlando a frente eiosiva do. pacote se
dimentar, onde se reconhecem falhamentos normais, tambõm sugeridos peìo bascu
sugerem
Iamento das cama.das e ìinea.mentos magnõticas iro mapa. de campo total,
que esta direção tenha um forte controìe na sedimentação Paleozõica.

I
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SISTEMA DE FRATURAMENTOS
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Nl^l

DISTRIBUIÇAO T CARACTERJSTICAS

a direcão Nl,l são jdentificados quatro "sìstema de fejxes de
fraturas" na área (Apêndice III). Mostram-se de forma segmentada, interrompi
dos por outros sistenas e situam-se pneferencrlalmente sobre a Bacia do Paranl,
ao sgl do falhamento de Major Gercino.
Côm

Destes sistemas de feixes de fraturas destaca-se um, alinhado
segundo a direção do rìo Canoa.s, associado ao falhamento do mesmo rio, e que
controla parcjalmente a frente de erosão das sequêncìas sedinlentares. Suas re
lações interrompendo sistemas ENE e NNt nesta ãrea sugere uma atividade poste
rior a instalação dos mesnìos.
0utr os dojs feixes ocorrem para nordeste: un na negìão de AI
fredo l,Jagner, associa-se a um grande l ineamento daquela ãrea. 0 outro mais a
norte parece estar associado a dìsposÌção da borda erosiva da Bacia do paraná

na região de Imbuì a.

0 quarto sistema de feixes de fraturas a noroeste da área cru
zando sobre um sistema NNl^l que controla o curso dq rio Itajaí do Norte. Nesta
porção encontra-se interormpido pelos si.stentas de feixes NNt e ENE, do linea
mento de Itajôí-Lajes, sugerindo uma movirnentação deste I ineamento após a ìns
tal ação do si st-ema

Nl^1,

A Foto VI..13 e Fìgura VI.'l 6 mostram as relações entre
terna de feìxes e fraturamentos de outros sistemas.

este

sis

As fraturas que caractenìzam este sisteia apresentam rnovimentos
de carãter transcorrentes dextrais quando analisadqs sobre a faixa de dobramen
tos Tijucas, fonmando um sistema conjugado com a dir eção NNE. Movimentos d;
carãter sinistral são também reconhecidos através de estrias de falha na
região de Nova Trentc.

-

113 -

A estas transcorrências associam-se rochas cataclãsticas: proto
Itajaí
milon'itos (Foto VI.14). Em regiões da área sedimentar próximo ao rio
do Sul e a sul de Ituporanga, formam pares conjugados com a direção Nl0E, on
de o sedinrento desenvolve uma pseudo-foljacão paralela ao plano de fraturanren
to (roto VI. 1 5) .

Fotc¡

VI.13

-
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Foto

VI

.14

-

Foto VI. 15

Ponto 43 - Rocha--cataclãstica,,fgliada
j sobr"e'
sedimentos
a
orl entaÇão N70t.t/65ÑË:.S;i"ãå-in¿ui
Po Itaiaí'

protomilon'ito

-

com

Gru

siìtìtos a sul de Ituporanga'

Fratuna N'd conjugada conr Nt',lE a fratura
Notar a ft¡r'nraÇão de plano: Paralelos
elìì

-
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Estas estruturas indìcam para esta ãrea, movìmentos tangenciaìs
fracos a partìr de esforços compressjvos de direção sudeste-noroeste que podem
ter um carãter local ou regìona1.

tstruturas do tìpo "Kink bands" desenvolvem-se em folhelhos Per
rnergulhos
mo Carboníferos a norte de Alfredo Wagner, em fraturas N50W, com
55SW e 55NE e confirmam o esforÇo compressìvo põs-carbonífero (foto VI.16).

Foto VI.16

-

Kink bands - em fraturas
Norte de Alfredo l^lagner.

N50l^l em

fol hel hos carbonosos

juntas 'in.dicam uma maior concentração
desta direcão entne os sistemas de falhas ltajaí-Lajes e falhamento Major Ger
c'ino (fig. VI.4, VI.17 e VI.lB).Outras grandes concentração desta direcão
ocorrem prõxìmo ãs qrandes falhas NW e sobre a fossa rnolássjca Itajaí. Isto su
gere que esta regì ão esteve at j va tecton'icanrentc, provavelnrente com a d'ireção
ENE control ando e 'induzi ndo um comportarnento compressi vo ao si stema Nl^l que se
instalou na ãrea, razão porque esta djreÇào sofreu uma ìnib'icão natural no de
senvol vinrento cie al i nhamentos de rel evo , que pudesse caracteri zar f e'ixes de
D'iagramas de rosã.cea pana

fra tura

s

.
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ANALISE DA DENSIDADE

Nesta direção as ãreas de mãximos de densidade de fraturamento
se encontram na sua maioria concentrados na porção centro leste da ãrea, Pou
cas ãreas. de nrãxima densidade de fraturamento mostram onientaÇão segundo a di
reÇão do prõprìo sistema analisado, apresentando-se de forma um pouco caótica.
Seu pnincipal alinhamento é de intensidade média., e ecorre no quadrante sudes
te da área (Fìgura VI.19).

0utras direções tect6nic.as influenciam a dìstribuìção do siste
ma de fraturas. Principalmente a direção NNE em ãreas de mãxima concentraçãlde fraturamentos sobne a regìão da faixa dobrada Tijucas, aproximadamente ao
longo do terceiro "sistema de fejxes de fraturas" descrjtos no ítem anterion,
o qual acredìta-se influenciar na disposição de borda erosiva do pacote sedi
mentar neste locaì.

Fig. VI.1.7 -

.

Diagrama de

Trentq.

fraturas.

1.101.

Regiãq de Nqva

medidas.

I

.ì

i
I

ì
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Fig. Vl.1B -

Diagraura de

Petrol

ãnd

fratunas. Região

ia.

de

345 nredidas.

A nordeste sobre o Conrpìexo Granulitico, e a sudeste sobre o com
plexo metanrõrfico, migmatitico, sofr e o controle da direção El^J de fonma atenua
da.

6 exercj.do pe'la direção

configurado
mais pela aglomeração de ãieas de altas densi.dades de fraturamento na faixa de
dobramento Tijucas do que pelo alinhamento de áieas de mlximo de fraturamento.
Isto.provavelmente se deve a rea.tivaÇão mais ìntensa e recente da ãiea da ful
xa de dobramento que proporc,iona a reativaÇão dos elementos estruturais pxis
O con.trole mais ì.ntenso

tentes na

me sma

ENE

.

0 controle deste sistema pela. direcão NNl,,l é tambám pouco aparen
te. E melhor defì.nido a oeste do ri.o ltajaí do Norte e provavelmente deve-se a
presenÇa do fal hanren.tq homônimos.

0 acentuado controle deste sisterna por autì"as direções e a. ate
nuada persìstôncia de freas de altas densidadcs de fratunamento, na. direcão
EW, ìndica uma jdade relativa mais recente para eìa.

I
I
I
I
I

2 Bo OO'

48(, 0 o'

DE. FRATURAMENTO

tr--

MEDTO BATXO

t=::i

ffir#u

¡¡1 s

l--]
t_J

earxo

Ø-

mdoro

ffi-l--

Mulro BAlxo

LIMTTES recrör,¡rco

Fì.g. VI.19

-

s- ¿--

Djreçãq Nt,l - Mãximos de fraturamentos

NW.

I
I

I

vI.5.3 -

120 -

LINEAMTNToS MAGNÉTrCo!

total

do levantamento aeromagnãtico (DNPM-CPRM
1971), esta direção de fraturamento (Nl,,l) aparece representado peìos vãrìos ti
pos de estruturas- interpretadas.
No mapa de campo

Sua maìor expressão encontra-se registrada. por
do embasamento ou vulcanjsmo profundo que ocorrem en.tne

tatos

faìhas ou con
os sistemas de

falhanrentos Itajaí-Lajes e falha de l4ajor Gercino, entre Bocaiha do Sul e Pe
trolândia, confirmando desta forma o lineamento e sistema de feixes de fratu
ras, NW ai ex.istentes, conro sendo o reflexo de estruturas do er¡l¡asamento. Como
ocorre tamb6m nos fraturanentos interpretados de ìmagens de satélìte, êsta di
reÇão seccjona e desloca estrutunas do sistema ENE com movinlentos dextrajs. 0u
tras estruturas desta direção, menos expressivas ocorrem a sul , não sendo reco
nhecidos a norte do falhamento de ltajaí-Lajes. Nâo são regìstrados eixos d;
estruturas magnétìcas conr esta direção.
ineamento magnétìco nesta direção coincjde com o falhamen
to do rio Canoas. Outro grande I ineamento magnético, o maior desta ¿irecã0.
estende-se de forma segmentada desde o falhamento de Major Gercino até a altu
ra de Taiõ, coincidjndo com o falhamento do njo Itaiaí do Sul,
Um l

\/l.6 -

lIloRTÂNCrA E

PRovAvE

A ol¡servação da di.stt^ibuição dos I jneamentos cujas maìores con
centrações estão correlacionadas geralmente a estruturas falhadas á altamente
signifìcante pa.ra o entendimento da histór"ia da defonmação das unidades geoìõ
gìcas no leste de Santa Catari.na. e dos processos tectõnic.os envolvjdos.

0s li.neamentos de maior ordem de gnèndezá que controlam o arca
bouço estrutural da. ãrea, são con.stituidos pelo sistema de fa.lhas Itajaí-Lajes
e faihamento de Major Gercino, de dì.reção ENE, os quais atingem mais de 100
quìlômetros de extensã0. A estes fal.hamentos encontram-se associados, compondo
o quadro estrutunal da larea., falhas de menor ponte, da. ordem de 40-70 kmdeex
tensão, como por exemplo as faihas dos rios ltajaÎ dq Norte, rì.o ltaiaí do Sul
e outras de djreção geral NNl,'l, Rio Canoas de Direcão N[^l e o falhamen.tq de Pe
rimbõ

ENE.

.$

-121 Várias são as fornas de manl'"festação destes faìhanìentos na su
perfìcie, em função de sua tipoìogia estrutural, idade, intensidade de defor
nação ocornida e unj.dade geológtca na quaì está expresso.
-importância de cada sistema de fraturas na. estruturação da
ãrea, e a sua idade relativa pode sen inferida. com um razoãvel grau de certeza
a partir dos dados atõ agora discutidos, somados ãs rejações entre os eìxos de
mãximos de fraturamentos para os vãrios sistemas, como ã apresentado na fìgura
vI.20.
A

0 sistema ENE é pre dom i na n tenren.te dextral e tem seu princìpa1
representante, o sistema de falhamentos ltajaî-Lajes separando blocos crustais
distintos: o complexo granuìitìco e a faixa de dobramentos Tijucas.
0 falhanrento de Major Gercin.o a sul faz. o ìimite da faixa de
bramentos com o complexo metanrõrfico migmatítico de Santa Catarina.
0s falhamentos de Penimbõ, Itapema, Carnboriú, rjo
completam o quadrô destes lineanrentos sobre o segmento mediano.

Itajaí

do

Mirjm,

0 sistema de falhamento de Itajaí-Lajes junto com faihamento de
Ferimbó, definem uma estreita fossa tectônica, provocada por um.rlpido abati
mento da crosta, onde hoje se deposi.tam os sedimentos co-Paleozõicos do e.upo
Itajai. 0 encunvamento de falhamentos NNE e fol iações cataclãsticas e de flu
xo, indìcam que o anrasto destas estruturas ocorrem em função do movimento des
tes dois sistemas de falhas.
Esta dado permi.te se iden.tif ica.r o seu movimen.to dextral duran
te o Proterozõico Superior e a presença de um esforço de direcão ESE-WNW.

'No mapa geológico observa-se ouu o nauorrõid.e Va1 sungana e gra
nìto Guabiruba, ocupam uma: lrea expressi.va na região e são aìongados na dire
cão tNE-l^lNl.,l, suas rela.ções de contato com os neta.ssedrìmentos são pri.ncipaìmen
te intrusi.vas , e por fal ha.men.tos.
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EIXOS DE MAXIMOS DE FRATURAMENT.O

NE-

NNW=

Fi.g. VI.20

-

Eixos de mãximos de fraturamento'

-1230s sedimentos eo-Paleozõicos da Formação Garcìa, a norte desta
faixa, representa uma fase distensiva que aí ocorreu, provaveìmente pela rea
tivação como falhas normais en horsts e .grabens de um feixe de -falhamentos
observados sobre rochas do compìexo
mi I

oníti

granulítico,

como extensa

faixa

de

rochas

cas ,

'

toda a ãnea o segmen.to mediano é que se encontra mais estru
turado pelos falhamen.tos de direção ENE. Além dos grandes falhamentos transcor
rentes que compõe os seus limites N e S, os princípais falhamentos gue o necor
tam são de Perimbõ, rio Itajaí Mirim, Itapema e Catinga.
Em

A estes falhamentos são atribuidos movimentos de carãter trans
correntes e verticais onde são reconhecidos esforços distensivos,
""p.uaantu
das pela introdução das intrusivas de idades diferentes, veios e diques, uma
fase de cisaìhamento com a formaÇão de gouge (Silva et alii, ,l982) e de rochas
cataclãsticas fontenrente orientadas como por exemplo em Brusque e entre São
João Batista e Major Gercjno, onde os xìstos jã con) textura protomi lonítìca,
assumem o aspecto foliado com espessura de mais de uma. centena de metros.

tsta direção

direcão de distensão durante a
deposicão dos metassedimentos B.rusque e posterÍormente como um sistema conlpres
sivo simpìes, genado pela movimentacão das placas sul-americana e africana,
que teria induzjclo uma movi.nrentaÇão inversa. e transcorrente simultãnea, aos
grandes fal hamentos.

turamentos,

1)

jã

ENt .atuou conre uma

A geometria, dìstri.bui.ção e caracteristicas dos sistemas de fra
abordados anterjormente, podem ser resumi.dos:

Falhamen.tos de Perimbõ. ltapema tem direções N60E, Camboriu N50t. Dia
gramas de rosã¿eas de fratura.s mostnam est4 direção como uma das prin

cipais de fraturamento. Nelas
trai s -

predomrln.am

tlrovimentos

horizontais

2) 0 falhamento do rio Itajai Mirim tem di.reção N40E, e a ele se
outnos menones on.de são
de carãter dextral.

também.

dex

associam

feconhecidos mqvi.mentos predomìnantes

i
*.1

-124direção paralela a subparaleìas a falha de ltajaI Mirim
são das mais nunerosas, reconhecìdas entre Blumenau e Lontras, a sul
do falhamento de Itajaí-Lajes. São reconhecidos movimentos dextrais.

3) Fraturas

com

poucos I ineamentos e uma alta
concentração de fraturamentos nos diagramas de rosãceas e têm movimen

4) A direçãg N20-30t^1, é representada por
tos

5)

predomi

nantes sinistrais.

e sistema de fraturamento de direção N50-55l^l conr nrovimen
tos dextraìs, nos nletamorfitos, e tensionais com veios de quartzo quan
do ocorrem tamb6m sobre os sedimentos, tem sua prìncipaì ãrea de ocor"
rência sobre a faìxa dobrada e/ou sobre a sua continujdade sob os se
Lineamentos

dìmentos Pal eozó icos.

6)

Lineamentos NB0E-90E, cuja concentraÇão de falhanrentos e si stema de
fratura ìndicados nos diagramas de rosãceas, encontram-se prìncipalrnen
te sobre a faixa dobrada, são mapeadas como cisalhantento dextrõgiro.

A origem destes sistemas de falhamentos poderiam ser associados
a um sistema de cisalhamento no sentido de Riedel (1929), Sadorvski (1983), on
de:as direções N50-60E corresponderìam aos fraturamentos Y; as direções N40E
estariam associados aos fraturamentos P; a direção N20-30l,l r eìacìonados a X;
a direção N50-551^J a R'e a direção N80-90t a R, caracteni zando esta faixa como
um cjnturão de cisalhamento, dunante o Proterozõico Superìor.

'

A este quâdro associam-se as direções de ejxos de dobramentos
nos metassedimentos p reclom i nan temente para NE em torno de 350-450, com vergên
cìa para NW indicando que o esforÇo desenvolveu-se de ESE para NNI,J.

0s eixos de máxinos ENE, os naìs express ivos na ãrea, concen
tram-se sobre a faixa Tijucas e exerce seu controle mais acentuado sobre os
sistemas de fraturas Nl,l, E[^l, NNE, nas ãreas dos falhamentos de Perimbó, rio
Itajaí Mirim e outros. No Cornplexo Granul ítico as direções Nl,l são tambõm con
troladas, conforme Figura VI.20. Esta concentração de mãximos sobre a faixa do
brada Tìjucas indica a reativaÇão das estruturas .mais antigas e a forte influôn
cia destas estruturas sobre o tectonismo que atingiu a faixa de maneira poììa

tiva

desde

a sua formaÇã0.

F:i

-
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A integração de dados de campo, fotointerpretação e dados mag
netométricos, indicam uma idade antìga, contemporânea a direção NNl,l para o sìs
tema

ENE.

expressìva em termos de fraturamentos, . tem
rs
uma forte influência na compa rt imenta ção da área. Sua feìção principal é
presentada por grandes falhanrentos paraleìos da região de Salete, que bordejam
uma faixa estreita, abatida" indicando controle na deposição de provãveìs se
quênc ias pré-carboniferas na área.

{

direção

El,J, pouco

A direcão El,l mostra eixos de mãximos de concentraÇão de fratura
mentos, controlados locamente pelas direções NNE, na região correspondente uã
complexo granulitico, enquanto que ocorre controlando a distribujção de todas
as outras direções de fratura¡rento na faixa de dobramentos Tijucas e de seu
prol onganento sob a bacia.

.

o fato de que este sjstema é cortado
por todos os outros; forma um sìstema conjugado com o sistema NNEI apresenta
caracteristjcas de reativação por cisalhamento e distensão; seus alinhanlentos
magnétìcos interrompem todos os outros sjstemas de fraturas da ãrea; o seu con
trole estrutural sobre o sistema NNE õ maior nesmo do que sobre a dìreção El^l,
Somando aos dados acima

pode-

se sugerì n:

1) a exjstência de urna estrutura Elrl regìonaì, sob os sedimentos da faixa
dobracla Tìjucas, que condic iona a di sposição de fraturas ENE.

2) a direção

õ mais velha e atuou como
NNE numa fase de reativação.
El4

um

par conjugado com o sistema

0 sistema NNl,f, bastante denso, se faz representar princ ipalmen
te por faìhamentos transcorrentes na ãrea do complexo granuìítico e por falha
mentos caracterjzados como de dìstensão, djstribuídos em toda a ãrea, A esta
direção, embora não se associe nenhum grande falhamento conhecjdo, a não ser
os falhamentos que compõe o I ineamento do rio Itajai do Norte, manifesta-se co
mo um dos prìncipais elementos estruturais controladores da sedimentação da
ba c ¡':a .

i
i
!
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ì
I

I

-126to

A direcão
das direções EI,l, tNE,

ocorre controlando eixos de mlximos de fraturamen
NNE e do prõpria NNl.^l e localmente Nt^l.
NNW

Esses controles ocorrem prrlncipalmente sobre rochas do compìexo
granuìítico e soble ãreas de in.fluência de gra.ndes falhamentos conhecidos comb
o do rio ltajaí do Norte e pnolongamento da fal ha do rio ltajai do Sul.
As princìpa'is relações geolõ9ìcas observadas são:

1) o forte con.trole exercido sobre as outnas di.reções.

2)

contemporânea

a

ENE

formando pares conjugados.

3) é poliativa, registrando movimentos de di.stensão e cisalhamento enr
chas clesde peìo menos o Proterozõico atê o Fanerozõico,
4)

aparece no mapa magnetomótrico como um si stema que estrutura

o

ro

embasa

nìento,

Todo este quadro sugere uma idade antiga, contemporânea a dire
um carãter pol i.ativo ao iongo dos eventos tectônicos que afetaranr a

ção ENE, e
ãrea e particularmente djstensivo no Proterozõico Superior e Fanerozóico con
siderando os esforços que atuaram na ãrea neste período.

0s principais lineamentos do siàtema de fraturas NNE encontranì
-se mej hor representa.dos por falhas que se manifestam no complexo nrigmatítico
e no complexo gra.nulítì.co. Sua contrîbuição a estruturação da ãrea é aparente
mente pequena qua.ndo compara.da. com os sistemas de fratura.s descrjtos anterior
mente. No quadrantc sudeste exerce um con.tnole local na sedimentação da ãrea.

0

si.stema. de fraturamentos NN.E, tem seus elìxos de

nhados segundo sua pnópt'ia. direção

e são frequentes

em

a disposicão de mãximos de frðturanentos das di.rocões

toda

NW

e

a.

EW

mãximos ali

lrea"

Controlam

(Figura VI.20).

influência do si.stema NNE é exercida sobre a. dispos.ição
do sistema Nl,.l, principaìmente no setor medi.ane, no sul da faixa Tiiucas, que
.por sua vez controla tambem mãximos de concentração do sistema NNE.
A.

maior.

I
I
1

¡

-127E fortemente controlado pela direção ENE e pela dìreção

NNW.

característica cisalhante e distensional , com falhas trans
correntes inversas e normais, atividades conternporâneas com os sistemas N1,,, ENE
e El,rl; e relações-múl tiplas conr os outros sistemas de fraturanento coloca-o en
Sua

tre

una das direções de idade intermediária.

Este quadì^o sugere:

1)

unra idade pâra

esta direçã0, mais nova que o sistema

mais velho ou contemporânea a direÇão

0 sistema de fraturamento

NW

NNI,J, ENE, El,i,

NI,J.

afìgura-se

conro

o

segundo

mais

inl

portante na estruturação da ãrea. E pouco conspícuo sobre os dados analisados,
e sua maior expressão encontra-se nos falhamentos do rio Canoas, falha do rjo
Itajaí do Su1 e ltajai do Norte. Suas relações com as estruturas ENE indjcam
tratar-se de um¿ direção de distensão que teve papel atuante no contnole sedj
mentar.

.

alinha nenhum eixo de mãximo.
Esta direção confunde-se conr a dìreção NNl4, para o qual tende a passan progres
sivamente quando se canlinha de sul para norte. Um eixo de máximo de di.recão NNW,
prõxinro ao falhantento do rio Canoas pode estar relacionada a esta d'ireçã0, in
dicando o controle local deste sj stema sobre aqueìa direçã0. Por outro lado, co
mo é uma direção que tem seus eixos de mãximos controlados por todas as outral
djreções, pode ser considerada a mais nova da ãrea.
Na direção NlrI praticamente não se

I
I
I
I
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ESTUDO DA ASSIMETRIA

I

DE

DRINAGEM

Ef'etuado sobre cartas topográficas 1:50.000 sobre a ãrea sedj.
mentar, utiljzou-se para a sua construção os cänajs de drenagem de primeìra e
segunda ordem. A asssimetrìa ê evidenciada pela disposição perpendìcular e as
simétrica dos elementos de drenagem em relação a um eixo definido por umâ dre
nagem col etora.

A interpretação da asssinretria de drenagen integrada aos dados
geoìógìcos permìtiu inferir a confornração estrutural da ãrea atravõs do traça
do de "linhas de contorno" as quais representam o contorno (não cotado) de horì
zontes hipotõticos.
A comelação e integração de dados de assjmetrja de drenagem
com os dados geoì69icos e fotogeoìógicos obtidos em etapas anteriores penmite
a caracterizaÇão de morfoestruturas, ou seja, zonas estrutunalmente anôrira1as,
positivas (estruturas dômicas), ou negativas (depressões estruturais), d.escon
tinuidades estruturais (falhas e I ineamentos), e o basculamento de grandes
ãreas sedimentares,

a fotointerpretação geolõgica foi real izada na escala de
f :250..000, os dados de assimetria obtidos, foram reduzidos em um mapa também
na escala 1:250.000 para que se pudesse efetuar nrais facilmente a correìação
entre os dados obtidos de um e outro produto, e posterìornente reduzidos a uma
figura (Fig. VI.1) conro forma de apresentaçã0.
Como

As I inhas de contorno no mapa de assinret-ria de drenagem encon
tram-se orientadas de uma maneira geraì para nordeste, e o sentido do mergu
lho é geralmente para Nl^l. Var.iações locais neste comporta¡nento indicam provl
veis perturbações no embasamento, refletido nos estratos sobrejacentes.
A ocorrôncia de descontinuidades estruturais do mapa coincìdiu
com os grandes I ineamentos estruturais da ãrea, e outras descontinuidades mg
nones foram detectadas a partir da elaboraÇão do mapa de assjntetria de drenagem.

I

l
I

ì

I

-129Destacam-se as descontinuidades coincidentes com

os

falhamen

tos.de ltajaí-Lajes è de Major Gercìno, rio Canos e rio ltajai do Norte, tantã
peìa grande extensão destas feições, como pela mudança brusca nas direções e
merguiho dos estratos junto a estas feições
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0s vár'ios segmentos são caracterizados pelos lìneamentos
dividem a área em um mosáico de blocos, os quais apnesentarn-sè adernando,
tidos, ou elevados, com fornras e direções particulares,

que
aba

Entre Presidente Nereu e Ituporanga, configura-se um alto, com
eixos. de direção aproximada N45E, Este alto 6 truncado transversalmente em
unr ânguìo de aproximadamente 250-300 pelo faìhamento de Perinrb6. A presença e
a relação geom6trica entre o alto e a falha sugere que o primeiro é uma ondula
ção antiforme, orìg'inada por compressão secundãr'ia, em um movimento de reati
vaÇão hori zontal do falhanlento.
A sul deste alto, centrado na cidade de Vìda1 Ramos, delineia
-se uma estrutura abatida, com eixo N45E, limjta-se a su1 peìo lineanlento de
Major Gercino e a oeste peìo faìhamento do rio ltajaí do Sul . Neste falhamento
se superimpõe o rio ltajaí do Sul em cujo vaìe são registradas a presenÇa de
rochas mais novas, na porção entre o falhamento de Perjmbó e o de Major Gerci
no. tste desn ivelamento confjrma que o bloco entre estas duas falhas encontra
-.s e abati do.
Imediatamente a Sul do I ineamento de Major Gärcino as direções
dos estratos configuram uma sucessão de altos e ba.ixos escalonados, prováveìs

fl

exura

s

com

eixos

Nl,J,

a sul

prõxìmo ao
torno suave, mantendo o mesmo padrã0.

Mais

limite da área as direções

assumem um con

Todo este quadro sugere cono no caso de Presìdente Nereu, unr es
forço compressivo fraco nesta região em tempos paleo-rnesozóicos e/ou ainda urna
movimentação de blocos da falha do embasamento arqueando e basculando as
se
quenci as da cobertu ra .

A Fìgura VII.2 mostra o exempìo da área abatida de Vidal

Ramos,

A norte do lineamento de Itajaí-Lajes, variações nas direções
das ljnhas de contorno dividem esta porção em duas ãrèas com padrões de compor
dìreçôes
tamento de assimetria distintos. A leste do rio Itajaí do Norte as

-

a'>'l

lJt

definem arqueamentos com carãter sinformal
com dì reção NNl^l.

Fis' VII'2 -

-

,

que apresentam

å;,ìåi:'i;å,::.Í;"1å:"i,"!å

A oeste do

rio ltajai

ffllî:.l"

eixos

aprox.imados

u'0"

do Norte, o padrão assune carãter de mono
clinais, com variações localizadas. As direções del ineiam uma descontinuidade
estrutural na altura de Salete-l{itmarsun, de direções El^,. As linhas de contorno
indicanr um mergulho das camadas a sul e a norte destas descontinuidade para NE
e St .respectìvamente formando uma espécie de calha (Fig. VII.1).

;t$
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VIII

DOMÍNIOS TECTONICOS PROPOSTOS

A-tectônica rúptil e rúptil-dúcti1, intensa na regìão, consti
tui um dos fatores que maior influência exerceu na configuraçã0, estruturacâo ã
preservação das principais un.idades tectônìcas reconhecidas na ãrea.
Consìderando a total idade da área, destacam-se cinco domínios
tectônicos, os quais se associam quase totalmente ao 0omplexo Granulítico de
Santa Catarina, fossa tectônica do Itajaí, Complexo l'1etamórf ico Brusque e Com
plexo Metamórfico f"ligmatítico de Santa Catarìna. 0 quinto dominìo, o quaì dis
cutiremos em detalhes, comesponde a área dos depós itos sedimentares da Bacia

do Paranã,
Tratando esta entidade geolõgico-estrutural e paleogeogrãfìca co
mo uma unidade, eìa foì então dividida em Sub-domínios. Estesforam individuali
zados considerando-se as particularidades de seu comportamento rúptiì, rúptiì-dúctiI, e morfológìco.
que adotamos para individualizar os sub do
mínios na área baseiam-se na predominância de padrões estruturais específicos
entre eles, considerados os dados de fraturamentos fotointerpretados, de aná
lise da densidade, da assimetria de drenagenr, dados de campo, magnetométrìcos,
e ainda dados geomorfolögicos.

Assim. os

critérios

Estes elementos na medida em que contibuam para a caracterìzação
de qualquer sub-domínio serão oportunamente discutidos nos itens de descrição
dos mesmos.
Reconheceu-se

seis sub-domînios os quui, fo.ur

denominados

pema Aìfredo l-^lagner, Bocaina do Sul , Ituporanga, Presidente Getúl .io
Alto. Estes, encontram-se abaixo esquematizrdos na Figura VIII.l.

VIII.1 -

e

Uru
Ced

ro

SUB-DOMÍNIO URUPTMA

é um dos domínìos de menor ex
pressão areal. Tem uma forma tr'iangu]ar, e seus ìimites a NE é pelo falhamento
do Rio Canoas e a Nlll pelo falhamento de Major Gercino.
Local izado no extremo noroeste,

I

i
I
I

1
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Morfologicamente, destaca-se dos demais por controlar as ãreas
do pìanalto arenítico e basáltìco-arenítìco, com suas formas de relevo carac
teristicas, e é correlacionãvel a superficie Japi (A1meida, 1964) de idade tei

ciãria infeÈior (Figura VIIl,l ).
260 50'

ES. GETULIO

DOMINIO
ITU PORAN GA

oMrN I o
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Fìg. VIII.

1

o'- ¡5

50
kÉæãþd@

Esboço da

Bacia do

di

Pa

stri

bu ì

ção

dos

krñ

sul¡-domínios tectônicos

na

raná.

é formada predominantemente por fra
turamentos de direção Nl4 e ENE, coincidentes com a direÇão dos falhamentos que
o limitam e aparentemente controlam a ocorrência de roc_has basãl ticas da Forma
ção Serra Geral na regiã0, sugerindo estar este domínio abatjdo desde o tempo
Jurãssico, como indica o mapa de isõpacas da Fìgura VIII.2, enquanto que nos
diagranras de rosãceas para fraturamentos (vìde apêndice III) as direções mais
frequentes são o NNE e NNW, tamb6m mostnada peìos mapas de distrìbuição de ng
ximos de fratunamento para as direções acima,
Sua estruturação geológìca

j
I

I

-

Fig. VIII.2

-
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de isõpacas da Fornação Serra Geral Fonte
Nortfl eet et alli (1969).
Mapa

A anãlise da assjnetria de drenagem mostra um basculamento das
camadas sedimentares para o norte. Medidas de acamamento tomadas próxino ao fa
ìhamento do Rio Canoas mostram que aí o acamamento inclina-se para St, indican
do a influ6ncia deste falhanrento na disposição das camadas nas bordas deste sub
-domîn i o .

VTII

.2

-

SUB-DOMTNiO ALFREDO

I^IAGNER

Faz limite com o sub-domínio de Urupema a 0este, e õ I imitado a
noroeste pelo falhamento de Major Gercino, Estende-se para leste até as bor
das da bacìa sedinrentar.

.

representado eft sua naior parte peìa
região descrita como dos ptatôs mesoz6icos com suas formas cle re'levo caracte
Geomorfo 1 õg i camen

te estã

rísticas.
0s princìpaìs lineamentos são de direção Nl,l,

e ENE, sobre:
saindo-se o falhamento do rio ltajaí do sul . 0s diagramas de rosáceas para fra
turamento jndicam uma maior concentração de fratr¡ramentos Nl,J e NE. 0s mapas <1e
densidade de fraturamentos indicam uma baixa concentração

sivas as direções

Nl,J

e

,

NNE

sendo ma.is expres

NNE.

;Hi

i
i
I
I
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A sul do falhamento de Major Gercjno e a oeste do falhamento Co
rio Itajaí do Sul , estruturas de caráter compressivo enr faìhamentos, ,,Kink
bands", em fraturas N55W, dão uma medida dà sua influôncia na deformação des
tes sedinentos.

veì
tral

Cêrtamente relaciona-se ãs ondulações provocadas por uma possi
reativação do falhamento de Major Gencìno, com carãter transcoffente
d..
.

A ocornência de sedimentos da Formação tstrada Nova que predomi
nam a oeste da falha do rio Itajaí do Sul até a falha de Major cercino eaocop
rência da Formação Itararé nas cabeceìras do rio ltajaî do Suì passando para
fornrações rnais jovens e jusante, indica uma tectônica, na quai este sub-domínio
foì alçado estratigrafìcamente, controlados por falhas Nl^l e ENE. Sugere-se que
tais movimentos ocorram a partìr de esforço compressivo pós-pernrìano de dir_e_
Cão ESE-I,JNW relacionados ao estágio pr6-rift da pìataforma sul-americana. A
anãljse desta direção de fraturamentos indicam mivimentos de carãter vertjcal
podendo ser uma componente vertical nos movimentos horizontais estimados acinla.
Portanto no final da compressã0, na fase de alívio, o sub-dominio tectônico a
norte desceu (suò-do¡nínio de Ituporanga) em relação ao bloco de Alfreclo llragner,

Hierãrquicamente, este sub-dominio õ correlacjonãveì ao sub-do
mînio cle Urupema, podendo-se consjderar comtemporâneos os novimentos de soerguì
mento e abatìmento de ambos.
ternat ivamente , o tecton ismo nesta ãrea teria se processado
atravõs destas linhas de fraqueza ENE e Nl^J desde o Protozóico e sua estrutura
ção pode ser comparada com um modelo de compressão simplesronde.um esforço .ge
ral aproximadamente tl^l formou e/ou ativou estas linhas de fraqueza. Sobre os'
sedimentos estas linhas são reconhecidas e indicam uma movinlentacão idênt.ica ã
aquelas propostas para o Pnoterozóico.
Al

Neste modêlo, os blocos convergentes tendem a serem soerguidos
e os divergentes a serem reba ixados. Desta forma, a estruturação hoje identìfì
cada poderia dever-se a apenas a reativaÇão das linhas de fraqueza do embasa
mento crjstal ino em per.íodos de distensão com abatimentos e levantamentos de
bìocos que se manjfestam no controle da sedimentação e nos aspectos paleogeo
gráficos da ãrea

i
I
I
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SUD-DOMÍNIO BOCATNA DO SUL

Definido a noroeste do Sub-DomÍnio Urupema õ del imitado peìa fa
Iha do rio Canoas a nordeste e pela falha de maior Gercino Sul, este sub - domí
nio tectônico ocorre na continuaÇão da faixa de dobramentos Tijucas sob a Ba
cia do Paranã. -

areal correspondendo a porção nordes
te do Domo de Lajes, considerado um dos aspectos estruturais ma.is interessan
tes da parte orìentaj da Bacia do Paranã onde se estima um valor da ordem de
Tem uma pequena expressão

1100-1200 nr (Loczy, 1966), de elevaÇão das camadas Tubarão no centr.o do clonro.

para

NW

e Nt,

0s mergulhos das camadas, no mapa de assimetria de drenagen,é
dirigidos para fora da estrutura.

morfologìa é representada pelas formas de relevo do planal
to arenitico, particularìzadas pelas ma iores elevaÇões das intrusivas ajcali
Sua

nas,

0s principais falhanrentos da ãrea são NNE, ENE e NNI^J, enquanto
que nos diagramas de rosãceas para fraturamentos predominam as concentraÇões
de direções ElJ, ENE e NNW.

este sub-domínio tem
representatividade para as direções NNl,,l e NNE onde atingenr um grau alto
Nos mapas de densidade de fraturamento

nraior

(Figura VI.5 e

VI. ).

Falhas de empurrão primitivas circundam concentricamente
dialmente a estrutura central .

de o

No falhamento de Canoas são regìstrados rnovimentos
bloco NE desceu em rslação a ãrea deste sub-domínio.

e

verticais

ra

on

0s mapas áe isõpacas das formações Rio da Rasto e Botucatu ind-L
can que a estrutura dômica se estabeleceu após a deposição do primeiro e antes
da deposição da segunda formaçã0, no final do Permiano (figura VIII.3eVIII.4).
È

l

I
I

l
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Mapa

de is6pacas da For¡nação Botucatu e Santa Maria

Fonte: Northfleet et ali

Fig. VIII.4 -

.

i

(1969)

Mapa de isópacas. da Formação Rio do

Fonte: Northfleet et

alii

(1969)

Rasto
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I.4

SUB-DOMÍNIO ITUPORANGA

Corresponde a continuação da falha dobrada Tìjucas sob a bacia,
é I imitada peìos faìhamentos de Major Gercino a sul , Canoas a oeste e ltajaí
-Lajes a norte e a'l este pela borda eros iva dos sedimentos da Bacia do paranã.
Neste domínio incìuem-se áreas com diferentes direções e mergu
de canadas, separadas por falhamentos importantes, como as falhas de perim

lho
bõ e Itajaí do Sul entre outras:

imedjatamente a sul do sistema de falhas Itajaí-Lajes com
aproxjrnadamente 15 quììometros de largura, cont uma grande unifornridade
.de estruturação na direção da fossa tectônica do Grupo Itajai com nìer
uma

faixa

gul hoes para

-

Nl,.l;

A sul desta faixa entre os falhamentos de Perimbõ e Major Gercino,
direções e mergul hos das camadas são variáveis, mas de maneira geral
finem áreas abatidas (Vidal Ranlos) e arqueadas com ejxos antiformais

AS

de
NE.

Morfoìogicamente, encontra-se representada pelos reìevos do pìa
nalto arenítjco! com morros suavemente ondulados a leste e o aqui chamado ãrea
dos platôs mesozõicos a oeste.
Neste sub-domínio, a deformação rúptìì é nruito intensa. As dire
ções dos principais Falhamentos que cortanr a área são NI,l, NNl,ll e El4.
Diagramas de

fraturas indicam concentrações de diferentes dire

a ãrea. As maiores frequências geraìmente são concordantes com os
falhamentos do rìo Itajaí do Su1 , Itajaí-Lajes, Perimbó e con a direção EW, in
Ções em toda

dicando

a importância destes sistemas na defor¡nação da área.
Nos mapas de densidade de fraturamentos todos

os sistemas

turas tem sobre este sub-domínio as suas maiores concentraÇões, a
d

irecão

exeção

de

fra
da

EW.

A geologia da área pr"ecambriana adjacente mostra que a faixa de
dobramentos õ uma unìdade que foi submetìda a vãrias fases tectônicas nas quaìs
se confìguram abatimentos e soerguimentos desde o Proterozõico até o Eopaleozó

-

,l39

-

ico.

Tendo este sub-domínio herdado de seu embasamento características tectôni
cas de soerguimento e abatirnentos durante o Fonerozõico.

A análise das reìações geomõtricas entre os sistemas de falhamen
tos e fei.xes de fraturamento da área no sentido de Soares et alli (i982) indi
ca que esta encontra-se deprimida com re'laÇão aos sub-domÍnios adjacentes,exer
cendo controle sobre o pacote sedimentar. Entre os vãrìos segmentos deste sub
domin'io é ainda possível reconhecer-se movjmentos verticais, anaì isando-se re
iações entre feixes de fraturamento, falhas e dados de assimetria de drenagem.

Este padrão tectônico pode estár relacionado com sucessivas rea
tivações de falhamentos transcorrentese inversos antigos na faixa dobrada Tiju
cas, p0r processos compressivos e distensivos sìmp'l es e fracos,ocorridos no pa
I

eozõico.

Neste contexto, este sub-domínio tectônjco exerceu forte influ
ência no controle da sedimentação da bacia durante o permiano Médio tnferìorl
permanecendo abatido durante provaveìmente todo este perÍodo, como indica as
espessuras dos sedimentos das formações Irati" Rìo Bonìto, palermo e Senra Al

ta

(Figuras

VIII.5, VIII.6, VIII.7 e VIII.8).

Este sub-domínio se afigura como utn clos mais importantes da área
de estudo onde o controle da sedimentação da Bacja do paranã é feìto principaì
mente pel a dii"ecão ENE.

Nosta área

a direção de falhanenlo mais conspícua é Nl,l e
ENE, também obser"vãveis sobre os mapas magnetom6trj cos . A seclimentação locaì po
deria estar condicionada a esta direção a qual funcionaria como uma direção de
distensão, ao se considerar o modelo de deformaÇão proposto acima, onde os sis
temas de falhamentos Itajaí,Lajes e falhamento Major Gercìno teriam atuado .t
tempos fonerz6ico como um binãrio simpìes, conforme o nodelo de Hardìng (1974).

'r:
l
l

-

Fig. VIII.5 -

.

Fi g.

VlII.6 -
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Mapa de Isópacas da Formação lrati
(1969)
FONTE: Northfleet et

alii

Mapa de isõpacas da Formação Rìo Bonito
FONTE: Northfl eet et al i ( '1969)

i
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Fig

VIII.7 -

Mapa de ìsópacas da Formação Pa I ermo
('1969)
FONTE: Nor thfl eet et

VIII.8 -

Mapa de Isõpacas da Formação Serra Aìta
FoNTE: Northfleet et al i (1969)

alii

i

1
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SUB-DOMÍNIO PRESIDINTE GETÚLIO

Este sub-dominio ocorre a norte do sistema de falhas Itajai- La
jes e a oeste do falhamento do rio ltajaí do Norte, ocupando o quadrante noro
este da .área de estudo.
Sua

característica geomorfoìógica o inclue na provincia

do

pla

nalto arenítìco, na região onduladà do Peleozõico.
0s mergulhos das camadas nesta área são para NE ern sua pcrção
sul , e sudeste na porção norte, separados por uma descontinuidade de direção
EW e são afetadas locaimente por falhamentos que a grosso modo obedecem a dire
ção dos s ed i nren tos
As prìncipais dìreções de falhanrentos são

NNW, NNE

e

El^l.

destaca-se um sistema de falhamentos a sul de Sg
ìete, coincidente com a descontinuidade observada no mapa de assjmetria de dre
nagem e que no mapa ntagnetométrìco define uma graben com cerca de B km cle lar
gura. 0utras falhas tl,J menores são também registradas na porção sul deste sub
Na

direcão

El4

domín i o ,

Nos diagramas de fraturamentos, as direções mais frequentes são
NNI,, e El,J a sul do grande falhamento ttJ, e próximo ao falhamento de sua borda
I este .(vide Apêndice I I ).

A norte as frequêncìas são majores para El,J, NE e
Nos mapas de densidade de fraturamentos, as

ções são nas dìreções

NNl^l

e

NI^I, sendo

Nl^l.

maiores

concentra

muito baìxa para _as outras direções.

A distribuição dos feixes de fraturas e sua associação com
grandes lineanentos da ãrea indicam que este sub-dontinjo subiu em relação
sub-domínio de Ituporanga a sul e foi deprìmido em relação ao sub-dominio
Cedro Al to

os
ao
de

a leste.

I

,"]

Ll
I

l

-143Esta movimentâção parece ter sua expl icação nâ fossa El^l
divide ao meio, na quaì o enbasamento crìstalino encontra-se rebaixado
onde convergem os nrergulhos das partes norte e sul deste sub-domÍnio.

que o
e para

A-direção EW e a direção Nl,l ¡nais frequentes em toda a área, são
associados movimentos distensivos e atribuidos o controle da sedimentação nes
te sub-dominio, Este controle teria ocorrido sobre rochas da Formação Itararõ
durante o carbonífero confornre, é sugerìdo nos mapas de isópacas e de porcenta
genr de folheìhb (Figura VIII.9)
460

Fig. VIII.9

-

Mapa de porcentagern de

folhelho na Formação Itararõ

Aqu idauana

Fonte: Northfleet et al.i

VIII.6 -

jaí

i

(1969)

SUB-DOMÍNIO CTDRO ALTO

Este sub-donrínìo Iimita-se a oeste pelo falharnento do rjo
do Norte e leste pelas escarpas erosivas da bacia (vide Fìg. VIII.I).

Encontra-se nrorfologicamente representado pela províncìa
p'lanaltos areníticos na região dos morr os ondulados paleozõicos.

Ita

dos

Aí os nrergul hos das

rãter antiformaìs de d ireção NNI^J,

144

-

dois arqueamentos com
coincidentes de modo geral com a direção
canradas configuram

ca'

de

sua borda I este.

0s prìncipaìs lineamentos que o estruturam são de direção NNE e
NNl^l, sobr"essaindo-se um I ineamento paraìeìo a leste do falhamento do rìo Itajaí
do Norte. 0s falhamentos nos diagranras de rosãceas mostram a predomìnância da
direção NNI,I, refìexo da jnfluôncia deste falhamento nas bordas deste sub-domí
nio. Máximos de fraturamento NNE sugere¡Ì para este sub-domÍnio uma forte parti
cipação da direção NNE na fase de distensão na era paìe6zoica.
regìão soerguida em relação ao
sub-domínio Presidente Getúl io, consideranclo-se o modelo de distribuìção de fra
turanentos na superficie no sentido de Soares et alii (1982), todo o embasamen
to deste sub-domínio é caracterizado por falhamentos escalonados de direção NNl^l,
de onde se deduz os movimentos verticais dos blocos. Este quadro indica contro
le da sedimentação local segundo a d ireção NNW.
Alõm de se

constitujr

como umâ

Este controle é sugerido tambónr pelas curvas do mapa de
cas da Formação ltararé (Fìgura VIIl.9 e ViII.10)

Fig. VIII.10

I SOpA

-.Mapa de isõpacas da Formação Itararê-Aquidauana

Fonte: NorthfIeet et al

ii

(1969)

{w

I

I

j
1

-
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CAPITULO IX
CONCLUSTES PRINCIPAIS

A análise das ìnformações obtidas sobre a tectônica rúptì1, rrúptil-dúctil na re!ião de estudo, conduz a um certo número de conclusões relati
vas a. sua participação na estruturação da ãrea.

a) Existe

tal

uma

estreita associação entre os sistemas de feixes de fraturas

foi

definido no trabarho, com alguns dos sistemas de falhas e
principaìs faìhamentos da ãrea e com aspectos tectônicos e paìeogeográ
fi cos regionais.
como

b) A r"egião esteve sujeìta a vãrios ciclos tectônicos, cujas fases defon
macionais registram-se em vãrios iocais da área desde o prõ-cambriano.
Dentro deste contexto e considerando-se as evidôncias fornecidas pelos
sistemas de fraturamentos, lode-se reconstìtuir a histõria de defor nra

ção rúptiì , rúpitil -dúctjl da área com un)a cronoìogia relativa
eventos tectônicos que geraram e/ou reativaram os fraturamentos.

1) 0s falhamentos

e

dos

são os mais antigos. A direção ENE, por suas
relações com os outrös sistemas, evìdenciando um carãter poricícìico,
sua .coincidôncia de direção com as maiores feìções tectônicas da ãrea,
o zoneamento metam6rfico que encontra em tal direção uma linha de mudan
ça brusca de fácies, o magnetisrno associado, (granito sub.ida, vulcânì
cas de Apìúna, sugere que a mesma esteja reìacionada uma farha fundamen
tal no sentido de Readìng (,l980), Anrbos os sistemas podem ser relacio
nados a faìhas regmãticas primitivas da crosta.

Estes

'

s

El¡l

ENE

istema de idade provaveìmente proterozõica

inferior são

pol

iati

vos e particularmente o sistema tNt foi reativado com caracterÍsticas
cisalhantes e ,distensivas durante os eventos tectônicos que deram ori
gem aos outros sistemas conhecidos na ãrea.

2) 0s falhamentos

são antigos, e provaveìmente contemporâneos a uma fa
se de reativação dos falhamentos ENE, quando forma com este um pu..*
jungado a partir de um esforÇo compressivo ESE-ilNl,l. São também poìia
ti vos com movimentos distensivos.
NN[,,l

-1463) 0s falhamentos NNE são nais novos do que os anteriores
I

e são também po

iativos, cisalhantes e distensivos.

4) 0s falhamentos

ser considerados os mais novos do sistema e de:
.tacam-se particularmente por uma predominância de nìovimentos distens.i
NW

podem

vos.
Todos estes sistenas são poliativos! e suas características ind.icam
'idades peìo menos proterozóica superìor para
eìes, tendo sido reat.iva

dos durante o Fanerozõico.

c) 0 sistema de farhas ltaiaí-Laies e farhamento Major Gercino estender
-se sobre os.sedimentos da Bacia do paranã, como I ineamentos compostos
e sistema de feixes de fraturas, Estas falhas são horizontais dextrõg.i

ras, associando-se ainda

movimentos normais

e inversos.

d) 0 quadro estrutural existente na área pocle ser cornelacionado a um sìs
tema de compressão simpìes, onde o eìxo, compressivo geraì seria rw as
sumido direções para sE nesta

região

durante proterozõico Superìor.

e) Este sistema compressivo simpres genou, aproveitando r'inhas de fraque

.

za antigas, um s istema binãr'io que originou uma Zona Transpressão re
presentado hoje pela faixa de dobranrento Tijucas cle direção ENE-wsH;
a quaì associa a sua gênese o desenvol vimento dc falhas transcorrentes
e inversas,

f)

0 cráton durante o proterozó.ico Superior estava a noroeste como d indi
cado peìa vergência dos dobramentos em metamorfitos, peìos cavalgameitos e zoneamentos metam órfì co .

g)

No Proterozõico

superior durante o desenvolvim.ïto ¿u faixa dobrada Ti
jucas, a região submetida a uma fase distensiva, durante a qual insta
lou-se a fossa malóssica do Itajai na reg ião da borda do cnaton Rio de
La Plata e a qual associa-se vulcanismo ãcìdo representado peìo grani
to Subida. Neste estãgio foram realizados especialmente os falhamentos
ENE.

-

147 -

inÍcio do Paleoziiico tem-se a predominâncìa

h)

de novimentos verticais,
paranã.
com a subsidência da Bacia do
A ãrea correspondente ao proìon
gamento da faixa de dobramentos sob a bacia, nranìfesta então,uma s u_b_
sidêncÍa mais acentuada que as áreas adjacentes, atuando como um fator
de control e de sedimentação.

i)

Durante o Pernriano os falhamentos de direção Nt,l e ENE da Bacia do para
nã na área estiveram sujeitos a esforços compressìonais, que provoca
ram movimentos tangenciais fracos nas descontinuidades do embassamento,
ocasionando a formação de arqueamen+;os sinformais e antiformais nas se
quôncìas sedimentares da Bacia do paraná, com eixos NW-SE.

j)

a anãlise efetuada foì possível reconhecer-se na ãrea da Bacia do
Paraná seis sub-domínìos tectônicos. 0s sub-domínios de Urupema, Bocai
na do Sul , Alfredo Wagner, Ituporanga, presidente Getúl io e Cedro Alto.

No

Com

k) A ãrea comespondente a continuação da faixa dobrada Tijucas sob a
cia esteve deprimìda durante o permìano controlando a sedirnentaçåio

bg
da

bacìa nesta épcca.

l)

A sedimentação da Bacia do paranã foi controlada nos vãrios sub-domíni
os tectônicos por quätro direções principaìs:

-

peìa dìreção

Et^I

nó sub-domínjo presidente Getúlio;

pela cl irecão NNW; locaìmente no sub-domínio de Cedro Aìto e general i
zadamente no sub-domín io de presidente Getúl ìo e Cedro Aìto;
pela direção

ENE

no sub-domînjo tectônjco de Ituporanga

e

Aìfreclo

l^lag

ner;

-

Pela direção NW, de maneira generaì izada na ãrea.

m) 0s produtos fotogr"ãfìcos do MSS, TM e radargramõtrico mostraran-se co
mo uma 6tima femamenta para a anãì ise de fraturamentos e da morfotec
tôn i ca na ãrea enfocada

i
1

l
j
I

I

!-rÊ;
ijl

.

1
I
i

-

-
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