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RESUMO
A

bacia da Formação camarinha, no centro-reste do Estado
do paraná, ¡epresenta uma
midade da transição Neoproterozóico-Eocambriano na região.
Assenta-se

discordanternente sobre
os metassedimentos proterozóicos do Cinturão Ribei¡a,
constituídos pelas formações Água Clara,
votuverava e capiru e próximos ao complexo Atuba,
Núcleo Betara e complexo Granítico Três
córregos, e é recoberta também discorda¡temente, a
oeste, pelos sedimentos basais devonianos da
Bacia do Pa¡aná.

A Formação camarinha

consiste em conglomerados, brechas, arenitos, siltitos,
lamitos e
ritmitos imaturos, medianamente a mal selecionados, distribuídos
em quat¡o unidades intercaladas
e

com contatos transicionais entre si, das quais duas apresentam
natrueza mais conglomerática, e duas
natureza mais sírtico-arenosa. Estas uidades foram
depositadas por processos como fluxos
gravitacionais subaéreos a subaquosos, coffentes
de turbidez, sheet-floorls e processos atuantes em
frentes deltaicas' comuns em leques progradantes
e retrogradantes de ambientes costei¡os
(àndehas). As áreas-rbntes dos sedimentos são representadas
peras formações

Água clara,
Votuverava e Capiru e pelos complexos Atuba e Três
Córregos.
Posteriormente, a bacia foi deformada pela atuação da
Zonade Cisalhamento fianscor¡ente
da Lancinha, com deslocamento lateral direito que gerou
diversas estruturas rúpteis a rúpteisdúcteis previstas no Modelo de Riedel. Reativações
cleste sistema proporcionaram intensa alteração
hicl¡otermaÌ, refletida em isócronas Rb-Sr obtidas.

A

Formação Camarir ra encontra-se atuaimente preservada
em duas faixas dobradas na
forma de sinclinais relacionados à Falha da Lancinha,
constituindo remanescentes da bacia original.
os limites originais da bacia não se encontram preservados, tendo
a mesma sido ftrrmada

em
ambiente tardi a pós-orogôn.ico com relação ao
ciclo Brasiliano, bem co,ro outras bacias similares
do sul e sudeste clo Brasil.

ABSTRACT
camari¡Àa Formation (central-eastern part of the state of paraná,
southern .Brazil) is a
transitionai unit between Neoproterozoic antl camb¡ian
in that region. lt lies unconfbrmably on
proterozoic sediments of the Ribeira Belt (Água
clara, votuverava and capiru formations), near the
Atuba' Betara and Três cóffegos complexes. on its weste¡n
part, it is also unconformablv covered
by the devonian basal sediments ofthe paraná
Basin.
camarinha Formation consits of medium-to-poorry
sorted, immature rocks, such as
conglomerates, breccias, sandstones, s tstones,
mudstones and rythmites, grouped into four
altenating units with transitional contacts. Two of these
units have a congiomeratic natue, â¡d two
have a sandy and muddy natule. These units were
deposited by processes such as subae¡ial to
subaqueous gravity-flows' turbidity currents,
sheet-floods and other processes that occur in delta
fronts' These processes are coÍlmon in prograding
and retrograding fars at coastal envùonments
(fandeltas). The sediments source areas are represented
by the Água clara, votuverava and capiru
formations, and Atuba and Três Córregos complexes.

The basin was later deformed by the Lancinha shear
Zone, whose rightJaterar movement
generated several ruptile to ruptile-cluctile
structwes of the Riedel Model, Later ¡eactivations
of the
shear zone caused intense hydrothermar arteration,
whose age was measurecr with Rb-Sr data.
camarinha Formation is now preserved as remaìns
of the original basin, in two fbldecl zones
fbrming sync'linals related to the Lancinha shea¡ Zone.
The basín original borders are not preserveci.
The basin was fo¡med in a late-to-post orogenic environment
rerated to the B¡asiliano cycie, just
like other similar basins in southern and southeastem
Brazil.

l.INTRODUÇÃO
1.1. OBJETIVOS E JTJSTIF'ICATIVAS

Para nm estrtdo abrangente e integrado dos terrenos pré-cambrianos e eocambrianos
do
Estado do Paraná, visando uma compreensão g.lobal da evolução
dos mesmos, tomam-se
importantes estudos mais detalha<los sobre as bacias desenvolvidas
na transição NeoproterozóicoEocambriano da região. [sto deve-se ao làto de que estas bacias,
anteriormente tiitas ,,molássicas,',
fornecem importantes informações sobre o estágio evolutivo da
tectônica regional e das bacias
associadas, das condições climáticas e ambientais vigentes
à épooa, eto.

No Estado do lìaraná, a bacia da Formação Cama¡inha vem a ser uma
tias menos estudadas
dentre as bacias da transição Neoproterozóico-Eocambriano do
Sul e Sudeste tlo Brasil. O estudo
dessa lormação pode contribuir para o estabelecimento tlo ciclo
completo ¿a evolução do cinturão

orogênico fo¡mado durante

o ciolo Brasíliano. pa¡a atingir

esse objelivo, pretende-se, ncste

trabalho:

r

Atualiz-a¡

o

Analisar

o

mapeamento geológico

já

existente produzindo-se um novo mapa em escala
1:50.000, por meio de técnioas de fotointerpretaçâo e trabalhos
de campo;

o

preenchimento sedimentar da mesma,

por meio do

est¡.rcro

do

empilhamento

estratigráfico, caraoterísticas e proveniência clos seciimentos
constituintes, e determinação dos
ambientes e &icies sedimentares;

o Efetua¡ ¿nálise da tectônica clefi:¡madora da baoia, com os meios usuais
de campo;
o Investig¿* a idade da sedimentação e/ou cliagênese por meio de métodos geocronorógicos;
o Comparar e co¡relaciona¡ a bacia da Formação Camarinha com as demais

bacias tla transição

Neoproterozóico-Eocambriano do Sul

e

Sucleste clo Brasil,

a fim ¿e situá-la dentro ¿e um
contexto evolutivo mais amplo no âmbito dos sistemas orogênicos
da província Mantiqueira
delinida por Almeida et al. (1977);

"

Propor algumas possíveis classi{icações atualizaclas para a bacia
em questão, discutindo
modelos evolutivos atualmente existentes e alternativos.

1.2,

os

LOCALIZACÂ.O E VIAS DE ACESSO

A

bacia da Formação camarinha" como inicialmente desorita por
Muratori et ar. ( 1967),
aflora em duas porções de cri.eção NE-SW no município cle campo I-argo (pR),
regiões de São Luiz
do Purunã, Bateias e ltambé, a oeste e noroeste cla cidacle cle Curitiba.
As iireas allorantes, refèridas

2

neste trabalho como Á-rea Norte e

l,rea sur, são abrangidas no âmbito clas forhas 1:50.000 de
campo Largo (sc.22-x-c-n-4) e euero-euero (SG.22-X-c-ilI-3), e das lblhas
1:20.000 de ne
4052 e 4055 a 4060 da coMEC (pR), enhe as coordenadas 49"30' - 49.47,
w e 25o15, - 25,30, s
(Fig. 1. l).

o

¡;

pode ser efetuado das seguintes manei¡as (Fig.1.2 e Anexo II):
na
extremidade no¡deste da Área Sul, por meio de estradas secundárias
a partir da localidade de
Bateias; na região central da luea sul, por estradas secund¿:i¡ias
partindo da BR-277 (treoho
acesso

¿ireas

curitiba-Palmeira) na cidade de campo Largo e na Fáb¡ica
de cimento ltambé; na extremidade
sudoeste d¿ Á¡ca Sul, por meio de estrada secund¿iria também
partindo da BR-277,na
localidade de

são Luiz do Purr.rnã; na porção sur da Á¡ea Norte, por
meio de estrada secund¿iria que serve às
localidades de Povinho de Sâo João e prata, a parlir da estrada
que riga a Jazida Rio Bonito à
Fábrioa de cimento ltambé; e na região norte da mesma
Á¡ea Norte, por estrada secr.urdaria
que

serve às localidades de ltambé, Rio Bonito e ltambezinho, próximo
à Jazida Rio Bonito.

1.3. MATERIAIS. MÉTODOS E TERMINOLOGIA EMPREGADOS

Este trabalho foi parcialmente financiado por recufsos do
Projeto "Estudos Geológicos nos
lineamentos Guapiara e l-ancinha - Formação camarinha - ,,, processo
nq 1995/gg10-1 da FApESp
(Fundação de Apoio à Pesquisa do Ëstado de são Paulo).
A autora zrgradeee a esta instituição e às
demais entidades que apoiaram a confecção tlo trabarho,
como IG-{JSp, Depto. de Geologia e
Biblioteca do setor de Tecnologia da trFpR e MINEROpAT{ (Minerais
do para¡á s.A.), bem como
aos colegas, professores e familiares que acompanharam e
enriqueceram este processo com
suas

crít icas. sugcsrõcs. ciiscLrssòcs c apoio.

o

trabalho iniciou-se com o levantamento de docunentos pré-existentes
sobre a Formação
Camarinha' seu embasamento e bacias possivelmente correlatas,
tais como bibliografia c.lisponível,
mapas e seções' dados geoffsicos, fotografias aéreas e
imagens de satélite. As bases topográfìoas
utilizadas (escala 1:20.000 e r:50.000) foram obtidas junto
à coMEC (coordenação tia Região
Metropolitana de Curitiba) e Biblioteca do Seto¡ de Tecnologia
da UFpR.

o

estudo da bacia da Formação camarinra prosseguiu
com
interpretação da imagem cle satólite e das fotografias aéreas.

.

trabalho de análise

A imagem de satélite foi fornecida

bandas 3, 4 e 5 em CD-ROM pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais

e

nas

(INpE), e teve ext¡aída
para este trabalho uma janela referente à região cle ocorrência
da bacia da F'ormação Camarinh¿r.
Esta.janela teve a Banda 5 submetida a um processo cre Aumento
Linear de contraste, isto é, a um
aumento do espalhamento dos valores de seus níveis tle cinza
no histograma respectivo, mediante
uma lunção cle tr¿rns1èrôncia na fbrma de umâ reta, confbrme
metoclologia desorita em crósta
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(1993) e llasenack e Weber (1998). Este procedimento visa aumentar o contraste entre os diferentes

pixels de uma imagem, possibilitando uma melhor visualização das estrutruas

preten¿idas.

Posteriormente, as três bandas tòram superpostas para a geração de r.rma composição colo¡ida. Em
seguida, tânto a imagem com aumento de contraste como a composiçâo oolorirJa foram registradas

ou georreferenciadas, isto é, tiveram atribuídas coordenadas equivalentes às coordenadas UTM do
terreno (representadas nas bases topogriifìcas utilizadas), a fim de serem conetaûìente orientadas do
ponto de vista cartográfico. Finalmente, as imagens finais obtitlas foram analisadas em
conjunto
com as firtografias aéreas, estas últimas confeccionadas pelo Ì1'C-PR (Instituto tle Tenas e
CartogralÌa do Paraná - 1980) em escala 1:25.000 e fornecidas pela MINEROpAR (Minerais do
Paraná S.A'), visando

o

reconhecimento de granties estruturas regionais nas imagens

e

seus

detalhamentos em escala de mais detalhe nas fotografias aéreas.

Para a análise tanto da imagem de satélite como das fotografias aéreas, foi empregado o
método proposto por Soares e Fiori (1976). Por este método, fo¡am reconhecidos os elementos
de

textura ou elementos textwais (menores superficies contínuas

e

homogêneas distinguíveis e

repetidas na imagem fotográfica) e sua estrutura (pa<1rão de arranjo dos elementos
texturais no
espaço). As ca¡acte¡ísticas texturais e estruturais observadas foram: densidade,
assimetria e
presença de lineações (feições lineares retilineas ou culvas) dos elementos
texturais em geral;
sinuosidade, angularidade

e tropia dos elementos textwais da rede de drenagem; e

alinhamentos e fbrmas de encostas no relevo. Com a análise desses caracteres

e

quebras,

do tipo e grau de

estruturação dos mesmos, delimitaram-se zonas homólogas, onde elementos de
mesmo padrâo

textural e estrutu¡al repetem-se com regularidade. As zonas homólogas, por sua vez,
fbram
analisadas e classificadas de acordo com a densidade, forma e tropia (altas,
moderadas, baixas ou
nulas) dos elementos qrtc as constituen¡ clelimitando zonas fotolìtológicas, as quais são
constituídas
por rochas clc propriedades similares.

No

pro<;esso interpretativo,

os elementos texluais analisados (lineações de relevo

e

drenagem, quebras topográficas e alinhamentos) e sua estruturação representam
feições como traços
de acamame¡rto, foliação ou fraturas, corpos mais tesistentes ou menos resistentes,
contatos
erosivos ou litológicos, falhas preenchidas ou não. Assim, através da fotointerpretação,
foi possível
determinar zonas fbtolitológicas distintas dentro cla Formação Camarinha, cuja
caracterização

foi

completada através dos trabalhos de campo.

os trabalhos de campo de¡am-se em dive¡sas etapas, a pa¡tfu das quais fbram gerados os
mapas ap¡esentados neste trabalho (Mapa Geológico, Anexo I, e
mapas de localização de
aflo¡amentos das áreas Sul e Norte, Anexos

II e III).

Nestes trabalhos de campo, foram levantados

perfìs transversais e longitudinais às zonas aflorantes da Formação
Camarinha, além de seções
colunares verticais, visando: a clelimitação da distribuição espacial
e espesslrra das cliferentes
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associações litológicas que con-stituem a formaçâo; as relações da mesma com seu embasamento;

coleta de amostras para análise petrográlica, di{ìatométrica e geocronológica tlos sedimentos, a fim

de conhecer sua composição, proveniênoia, evolução e idade; coleta de dados estratigráhcos
(empilhamento e espessura de camadas, tþos de lÌicies, caructèrização de estrutuas sedimentares e
medição de sentidos de paleoconentes), para a interpretação dos ambientes deposicionais vigentes e

evolução clos mesmos;

e coleta de dados estruturais (atitudes de

acamamento, fi"aturamento,

Íòiiações c estiramento de clastos), visando o estabelecimento do tipo de deformação sofrirla.

os

mapas gerados foram confeccionados

a

partir da integração dos dados de

fotointerpretação e campo, tendo sido digitalizattos sob¡e as bases topográfìcas disponíveis. As
convenções utilizadas lo¡am extraídas de Lahee (1952), compton (19s5), Tucker (19g9), Silva
(1994)' CPRM (1997) e IBGE (199S). A escala de 1:50.000 foi consitlerada a mais a¿equada para
uma representação completa dos dados litológicos, estratigráficos e estruturais obtidos, não havendo
dados em quantidade e densidade suficientes para umâ representação em escala de mais detalhe.

O reconhecimento e a interptetação das estuturas sedimentares identificatias seguiram as
descrições e crité¡ios estabelecidos em Reineck e singh (1975), collinson e Thompson (19s9) e
Ricci-Lucchi (1996). Os sentidos de paleocorrentes tiveram seus valores corrigidos para o plano
horizontal a parth do rebatimento em estereograma dos valores de mergulho das camaclas ond.e
foram medidos. respeitando-se a relação angular entre as direções da linha representativa do sentido
cle paleocorrente e as direções da camada onde ocorrem, conforme procedimento descrito em

Collinson e Thompson (1989) e ll'ucker (1989). Para a análise de paleocorentes, procurou-se seguir
os preceitos recomendados por Potter e Pettijohn (1977), selley (19g2), Assine (1994, 199ó) e

Miall
(1990). Já a catactetøação das ûicies seguiu o esquema proposto inicialmente por Miall (1977,
1978a,b, 1990), com modifìcações introdrzidas por Mopherson et al. (19g7, lggg), Irritz e Moore
(1988), e Blair e McPherson (1992) (Quadro Ll). As f,icies foram analisaclas segundo suas
c¿uacterísticas composicionais, textllrais e estruturais, que as tornam caracte¡ísticas tle processos

deposicionais específicos, cujo conjunto gera üna associação ou assembléia de láoies diagnóstica
clos sistemas deposioionais vigentes à época cla sedimentação.

A

interpretação das Êícies identificadas e análise dos sistemas deposicionais possíveis

baseou-se na literatura geral sobre o assunto, representada por Rigby e Hamblin (1972), Reineck e

singh (1975), Scholle e spearing (1982), Galloway e Hobday (1983), Alten e Allen (1990), Miall
(1990), Einsele (1992), walker e James (1992), plint (1995), Boggs Jr. (1995) e Reacling (1996).
Fo¡am 1èitos estudos mais aprofundados sobre prooessos e sistemas específìcos, tais como tlepósitos
de fluxos gravitacionais e correntes de turbidez, relativos a suas origens, características texturais e
estruturais e ambientes de ocorrôncia (Kersey e l'lsù, 1976; Mutti e Ricci-Lucchi, l97g; Gloppen

e
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DESCRIÇAO

Gms

Conglornerados maciços

CmLr

Conglomerados maciços a
gradaoionais, mal

e

ESTRUTURAS

INTERPRF],TÂCAO

Nen hu¡nn

Depósitos de lluxos de detritos

Gradação normal ou invelsa
irtcìpiente, setn fàbric otr

Depósitos de fluxos de detritos

sLrstentados Dor mâh iZ

(fÌitz

e

Moore,
1988)
Gm

Gm
(McPherson
st al., 1987.
I 988)

selecionados e
sustentados Dor clâslos
ConglomeÌ ados maciços a

imbricação
tistratiticaçäo holizontal,
imbricação

ÊÌarras longitudin¿is, depósitos residuais.
depósitos de peneirïmento, strc.tm flow

Conglomeraclos maciços
sustenlados por clastos

Nenhuma

Depósitos de fluxos de detritos;
P¡eenchimento de canais (Blair e
McPherson, 1992)

Conglomerados
estratifìciìdos

Eshatificação horizontal,
imbricação

BarÌas longitudinais, depósitos residuais,
clepósitos de peneiramento, s tt.aom.flov
hiperconcentrado, preenchimento de

Conglomerados
estratiflcados
Conglomerados
estÌatificados

Estratifi cação cRtzada acanalada

Preenchimento de canais

Arenitos médios a grossos

Eshatifi cação cruzada acanalada

tsarras linguóides ou migração deltaica â
pârti¡ de antigas barras
Dunas subaquosas em regime de fìuxo

incipientemente
estlâtificrì¡lôq

hincrcon¡enrr¡¡ln

UN

(McPherson
et al., 1987,
1988)

Gt
Gp
s1

cana¡s

tistratificação cÌuzada

p

lanar

e conelomeráfi¡nc

l?)

inferior

Sp

Arenitos nédios a glossos

Estrâtifi caÉo cruzada tabular

Sr

e conglomeráticos
Arenitos rnuito lìnos a

Banas hansversâis, linguóides, e dunas

Marcas onduladas

subaquosas em rctime dc lìuxo inlerio¡
Ondulações em regime de fìuxo inferior

Laminação hor izontal, lineação
de partiÇão ou tt¡xo

Fluxo planar em regimes de fìuxo
inferior e suoerioi
P¡ eenchimento de estruturas de
escavação, crsfasse spl¿rys. antidunas
Preenchlmento ds estruturas de
escavacão
l)rccnchirncnto dc cstrutur.as dc

Sh

Alenitos muito linos a
gîossos e conglomeráticos

SI

Arenitos finos

Se

Arenitos com intraclastos

BstÍâtificäção crrøada de baixo
ânrulo l< l0o)
Estratificação cruzada incipicnte

Ss

Arenitos finos a E.ossos e

Estrâtilìcação cnlzâda em

conulo¡ner¿iticr'¡s

escavaçöes largas e lasas
ldem Ss. Sh e SD

Sse,She,Spe
FI

Arenitos
Arenitos, siltitos e lâ¡nitos

Lâminação fina, ondulâções

Dcpositos eólìcos
Depósitos de transbordarÌento ou
dissipâção de enchsntes. (lcciìntacãr)

Siltitos. ¡amitos

Lamìnação horizontal incipientc

Fluxo planar, ca¡petes de tração

Fsc

Siltitos.

Fcl

Siltitos. lamitos

Laminad¡ n maci¡
Maciça, com moluscos cle água

DeDósitos de Dântanos
Depósitos de pântanos

Fm

l,am itos, siltitos

doce
Maciça, com gretas cle

Dcp<isitos de trânsbord¿Ìncnto

Fr

Siltitos. lamitos

trh (Fritz e

Moore,
1988)

c
P

Carvão, lârnas
carbonáticas
Carbonatos

Marca de ¡aízes
PIantas, fihres de lama,
paleossoios, zonas oreânicas
Feições pedogeüéticas

Níveis nelítìcos
Depósitos de pântanos, transbol.damento
de Iasos
Solos

Quadro 1.1: Esquema de codifìcação e descrição de litofäcies fluviais (moctifìcado de Miall, 1977,
1978a,b, 1990; McPherson er al., 1987, 1988; Fritz e Moore, lggg; Blair e Mcpherson,
1992)

I
Stecl- 1981; Lowe, 1982; Nemeo e steel, 1984; pickering et ai., i9g6; liitz e Moore, 19gg;
Ghibaudo, 1992; Walker, 1992), e depósitos de leques aluviais, J'andettas e deltas" relativos a
processos atuantes, fácies resultantes e contexto geológico e geotectônico

F'lores, 1981; Rachocki,

t98l; coleman e prior, 1982; Nilsen,

(Ilnll,

1972; Ethridge e

l9g2; Koster e steel, 19g4; Blair,

1987: Nemec c steel, 1988; colella e Prior, 1990; Rachocki e church, 1990; wescott e Ethridge.
1990: Bhattacharya e walker, 1992; Miall, 1992; Matzo e puigclefäbregas, 1993; Blair e Mcpherson
1994a,b; Collinson, 1996; Reading e Collinson, 1996).

A

análise petrográfìoa consistiu na descrição de

22 lâminas delgadas entre

arenitos,

conglomerados e brechas da Formagão Camarinha, visando uma anílise dos tipos litológicos, suas
características textu¡ais, composição de arcabouço, verificação da ocorrência de matr'u, e
tþos cle
cimento e de alteração visíveis. O baixo número de lâminas confeocionadas deve-se ao elevaclo grar.r
de alteração intempética das rochas, o que limita a quantidade de amostras em boas condições para

serem laminadas.

As

câracterísticas texturais analisadas foram tamanho

de grãos, seleção

(distribuição dos dife¡entes tamanhos) e arredondamento (forma) dos clastos e grãos características
estas compiladas e descritas em Dorado (1989). O estudo da composição mineralógica
visando uma

classificação modal dos litotipos

e análise de sua proveniência seguiu

descrições

e

critérios

expostos em Scholle (1979) e Adams et al. (1992).

Ianto para

a classifìcação dos

litotipos arenosos como para sua análise de proveniência, foi

efètuada contagem modal de 1000 pontos cle ucabouço em url¿r maiha cle 0,3 x 0,3 mm em seis
lâminas selecionaclas. A classifìcação ñi feita seguncio Dott Jr. ( I 964) e peetijohn et al. ( l9g7)

(Fig.1.3), classifìcações estas que têm

a

vantagem de levar em oonta tanto

composicional como texhüal dos sedimentos.

A

análise tfo

a

matuidade

tipo de alteração ocorrida

seguiu

crité¡ìos cle pa.ragêneses mine¡ais específìcas descritas em Burnlam (1962), Hernley e Jones (i964),
Meyer e Hemley (1967), Pirajno (1992) e "l'hompson et al. (1996), enquanto que a interpretação dos
processos diagenéticos atuantes baseou-se em características apresentadas em Boggs
Jr. (1995)
(Qnadro 1.2). Jâ a análise de proveniência em termos de ambiente geoteotônico
loi efetuada com
base na composição dos sedimentos segunclo crité¡ios estabelecidos por Dickinson
et al. (19g3) e

Dicki¡son (1985),

e segturdo petroflicies defini<ias por Dickinson (19gg).

Para uma análise qualitativa da composição de argilominerais presentes nos sedimentos
mais

finos da Þ-ormação camarinha, foi efetuaria diftatometria de Raios-X em Íìação fina (<2p) de trôs
amostrâs coletadas em afloramentos com unïr certa continuida<le lateral de níveis lamíticos, o que

permitiu a ooleta de quantidades sultcientes tanto para a análise tlilratométrica como para posterior
análise geocronológica. Essas amostras foram moídas e submetidas à separação cla fração fina por
decantação no l-aboratório de Geoquímica do IG-IJSP.

As fiações lìnas obtidas loram entào

LAMlfo-S

þr

20 .ÑÞ

l a"Quartzo arenitos
'1
b-Arenitos feldspátrcos
(feldspato arenitos)
1c-Arenitos lítrcos
(litarenitos)
2a-Quarlzo wtrckes
2b-|,1/ackes feldspäticas

2c-ltackes lftic€s
3-Lamitos

(B)

1a-Quartzo arenitos
1b-Subarcóseos
1c-Sublitarenitos
1d-Arcóseos
1e-Arenitos arcosianos
1f-Arenitos líticos
2a-Quad.¿owackos
2b-Wackos

2c-GßWackos

^rÑo'

2d-Graywsckes liticas
3-Lamitos

çevu

a:^

.V)o:

rdIr"
Fig.1.3: Clqssificação modal de arenitos segundo Dott (1964) (A) e pettijohn
et al. (1987) (B)

Lrição de estrutìJras sedimentar.es

Eodiagênese

cle

Forrnação de pirita 1anlbienres.ed,iloièr)-u-iidõsiã tèrro
(ambientes oxidantes); precipitação de intercrescimcntos de quanzo
e fèldsnatos, cimento carbonir¡co. clulinira ou
Empacotamento mais l'echado, redução da porosidade e dimrnuição
de espessura do acamamento
Dissolução parcial de grãos sìlicáticos, redução de

Ptecipitação de oimento

carbo@

co¡n reduÇão de porosidade
R€moção por dissolução de cimentos carbonáticos e graõi
silicáticos do arcabouço; criação de porosidade secundáiia pela
efèrencial de minerais menos estáveis
tbstitu¡çòo parcial a completa dc alguns gnios silicátiios c rn.¿niz
argilosî por novos mincrais (ex. substituiçào tle l'cldsparos por

Mesodiagênese

Autigênese de rninerais

Telodiagênese

primárias, lbrmação

Dissolução,
substituição, oxidaçdo

Alteração de um tipo de mineral argiloso pãia outro
1"*. esuectita
por illita ou clorita e caulinita Dara illital
Dissolução de cimentos carbonáticos, alteração de feldspatos para
minerais de argila, oxidação de carbonatos de fer.ro parióxiclos de
fèno, oxidação de pirita para gipso, dissoluçào tJe minerais menos
estáveis (ex. piroxênios e anfibólios)

Quadro 1.2: P¡ocessos

e mudanças cliagenéticas que oco¡Tem em rochas terrígenas durante o
sote¡¡amenlo (Fonte: tsoggs Jr., 1995)

analisadas em um dilïatômetro D5000 (siemens/Bmoker) disponível também
no

lG-usp,

em

lâminas orientadas e sem aquecimento nem impregnação po¡ etileno-glicol.
os diiÌatogramas
obtidos foram interpretados segundo os oritérios para identificaçâo dos picos ca¡acterísticos
de cada
grupo de argilominerais segundo Sanlos (1975) e Eslinger e pevear (l9gg).

A

ciatação geocronológica

foi efetuada pelo rnétodo Rb-Sr em amostras dos mesrnos p6ntos

onde fbram coletadas as amostras para análise de difratometria cle Raios-X.
A amostragem seguiu
as recomendações enfatizadas por Thomaz Filho (1976) para ooleta
de amostras de ce¡ca de 200 g
cada uma, com composição argìlosa, não muito afastadas ent¡e si e pertencentes
a uma mesma
camada do pacote sedimentar. Cacla amostra foi acondicionada
separadamente, sendo snbmetida à
mesma separação da fração fìna (<2p) feita para as amostras analisadas por
Difratometria de RaiosX Posteriormente à análise diÊatométrica, as amostras foram secas e submetidas à análise semiquantitativa por fluorescôncia de Raios-X no CPGEO (Centro de Pesquisas Geocronológicas)
¿o

IG-{.lsP, visando uma determinação preliminar dos teores de Rb e sr. Após a análise semi_
quantitativa, as amostras selecionadas segunclo a melhor distribuição foram encaminhadas
aos
processos de diluição isotópica e espectrometria. para geração cias futuras isócronas.
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Os dados estruturais fbram analisados por métorlos tradicionais, a partir de estereogramas de

acamamento, liaturas e lòliações em rede de Schmidt-Lambert, cujos procedimentos de construção
e interpretação podem ser encontrados em Ragan (1980), Davis (19S4) e Rowlantl e l)uebendorfer

(1994).

A

interpretação das estruturas detectadas baseou-se na comparação com modelos de

estruturas geradas em zonas de transcorrôncia, descritos por autores como Wilcox et al. (1973) e
Sylvester (1988), que as compilaram no chamado Modelo de Riedel. A análise da defbrmação de

clastos em rochas conglomeráticas da Formação Camarinha

lbi fèita segundo o

método Rfl$

exposto em Ramsay e Huber (1993) e Fiori (1997). Por este método, os eixos X (maior) e Z (menor)

dos clastos são medidos em campo, fotografias ou arnost¡as orientadas, bem como o ângulo $

<1o

eixo X de cada clasto com uma linha de referência qualquer. Calculam-se então as razões finais de
esttamento

R|:xlz

de cada clasto, que são plotadas em um gráfìco

Rf x {

sobre papel mono-log.

Os pontos resultantes são submetidos a uma contagem sobre uma malha quadriculada, contagem
esta que, devidamente convertida em porcentagens, gera um gráfìco de isocurvas a partir do qual é

calculada a Razão de Detbrmação
estiramento médio do eixo

X

ns :

*¡^n

). Dsr¿ ó a raziio quc dá a rncdida do
"[A¡m,ix
do elipsóide de deformação para eixo Z I, fornecendo assim o

:

elipsóide médio (com eixos proporcionais) da deformação sofrida na região analisada.
Para a interpretação e determinação final do tipo de bacia na qual depositou-se a Formaçãc>

Camarinha, lo¡am utiliz¿das as classificações propostas por Miall (1990), Einsele (1992) e Ingersoll
e

Busby ( 1995), consideradas bastante adeqnadas por sua atualidade e por levarem em conta as mais

clive¡sas siluações possíveis com relação à posição das bacias quanto às margens cle placas e quanto

ao estágio evolutivo da movimentação das mesmas, conforme critérios anteriormente estabelecidos

por Kingston et al- (1983). Os possíveis moclelos de bacias para o presente t¡abalho fo¡am estudados
levando-se em oonta o provável contexto geotectônico do embasamento da Formação Camarinha e

a tectônica formadora, preenchimento sedimentar, tectônica detbrmadora e provável idade

da

mesma. For¿¡m analisados modelos propostos por Kingston et al. (19g3), Allen e Allen (1990),
Miall (1990), Einsele (1992) e Busby e Ingersoll (1995), com especial ênfase para bacias de sftike-

slip ou ohlique-slþ (Ballance e Reading, 1980; Mann et al., 1983; Biddle e christie-Blick, l9g5;
Marzo e Anadón, 1988; Nilsen e sylvester, 1995), bacias de
foreland (Allen e Homewood, l9g6;
Allen et al., 1986; Jordan, 1995; Miall, 1995) e bacias de piggthack (ori e Friend. 1984; RicciLucohì, 1985, 1986; Beer et al., 1990; cipollari e cosentino, 1993; pieri et al., 1994; .iordan. 1995;
Miall, I 995; Nilsen e Sylvester, 1995). A influência do ambiente geotcctônicg e da tectônica
atuante sobre o preenchimcnto sedimentar foi estudada segundo análises apresentarlas em Ricci-

Lucchi (1985), Kleinspehn e I'aola (1988), Nemec e steel (1988), Massari e colella (i988), Allen
Allen (1990), Einsele (1992), Frostick e Sreel (1993) e Busby e ingersoll (1995).

e

l2

Na tentativa de disc¡iminar melhor as sucessões litológicas constituintes da Formação
Camarinha e observar suas diferenças com relação a seu embasamento, procurou-se
usa¡ dados
geolìsicos de magnetometria e gamaespectrometria disponíveis pelo projeto
Sega do Mar-Sul
(CPRM-GEOFOTO' 1981). os dados fbram processados, submetirlos
a filtragens e dispostos em
mapas de confomo diversos" não fornecendo, entretanto, informações consideradas
relevantes
para

o pretendido, uma vez que o levantamento utilizado é aéreo e de ca¡áter eminentemente
regional,
não permitindo visualizar detalhes de diferenças composicionais dentro da
Formação Camarinha e
nem mesmo disc¡iminá-la seguramente de seu embasamento. Tais relações possam
talvez
vfu a ser

futuramente obtidas com

o efetuamento de levantamentos terrestres em escala de mais

detalhe,
complementados por outros métodos, como g¡avimetria e análise de datios sísmicos,
se existentes e
disponíveis.
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2. TRABALHOS ANTT,RIORES E GEOLOGIA REGIoNI\T,

2.1. RACIA DA FORMACÃO CAMAzuNI-IA

Embora existissem menções anterioÌes à ocorrência de roohas conglomeráticas e arcosianas
na região da lrormação Camarinha, a mesma somente lòi cartografada pela primeira vez como
tal

por Muratori et al. (1965) e Fuck et al. (1965), nas folhas geológicas de campo Largo
e eueroQuero, elaboradas pela Comissão da Calta Geológica do Pa¡aná. Foi em seguida ¿escrita nas
cottespondentes notas explicativas elaboradas por Muratori (i966) e Fuck (1966), e
analisada em
mais detalhes por Muratori et at. (1967). Estes auto¡es descreveram a Formação Cama¡inha
como

uma seqtiência clobrada e não metamórfica de rochas sedimentares clásticas castanho
escuras a
oastanho-avermelhadas, constituídas por siltitos com intercalações de conglomerados
polimiticos
gradacionais, arcóseos e argilitos, apresentando direção geral de camadas em
torno de N40"-50.8 e
mergulhos variando entre 30o c 80o. A espessura da formação foi estimada em mais de 1000
m.
Os siltitos foram descritos pelos autores como sendo a litologia predominante na formação,

variando de siltitos arenosos, às vezes conglomeráticos,

a siltitos argilosos que pass¿rm

eventualmente a argilitos. Os autores também descreveram laminação plano-paralela
e intercalações

lenticulares de arenitos ¿ucosianos e a¡cóseos com microest¡atificações cruzadas
¡esultantes das
migraçõcs de marcas onciulaclas. Já os conglomerados fü¡am descritos como sendo polimítìcos
e

imaturos com estratifìcação graclacional, oconendo na forma de lentes inte¡caladas
nos siltitos e
constituídos por seixos subangr:losos a subarredondados de filito, calciirio,
dolomito, quartzito,
quartzo de veio, granito, etc., em rnatriz lítica ¿ arcosiana.
Ainda segunclo os mesmos autores, a Ìrormação Camarinha seria uma seqi¡ôncia de ,,natu¡eza
molássica", depositacla por coüentes de turbidez a partir de correntes de lama
adentrando um
ambiente mari¡ho raso e tectonicamente instável. A ritmicidade dos depósitos
inclica¡ia
ciclicidacle

deposicional relacionada a pulsos tectônioos de soerguimento nas làses
tinais da orogênese. o
ca¡áter imatr¡ro e mal selecionado clos sedimentos seria inclicativo de
¿irea-Ibnte próxìma, com
por¡co trarspofte e retrabalhamento do material sedimentar. Uma
contribuição subaé¡ea na
deposição

foi

proposta por Bigarella

movimentos de massa em área-ronte

e Mousinho (1965), na forma de sheet-floods gerando
emersa e soerguida, adentra¡do o ambiente subaquoso e

passando então a comportal-se como correntes cle lama.

A

tectônica deformadora da Formação camarinha

foi

descrita por Fuok (1966) como

manifestando-se na tbrma de homoclinais, com camadas cle direção ENE-WSW mergulhand6
entre
45u e 70o para SSE, na porção nofle da tbrmação; e anticlinais e sinclinais com
eixos de direção
Ntr,-sw e caimento para svy', na região de campo r-,argo. porção sul cra forrnação. o pararelismo

l4

com atitudes registradas no Grupo Açungui foi interpretado pelo autor como resultante de retomada
de um eixo de dobramento preexistente.

Com base na ausência de metamorfismo e em contato por discordância angular com o Grupo

Açungui (Pré-cambriano), Muratori et al. (1967) posicionaram a Formação cama¡i¡ha como
posterior a este último. De acordo com esses autores, o contato por discordância angular com os
a¡enitos da Fonnação Fr"rrnas (Devoniano da Bacia do Paraná),

Iulcânioas ácidas semelhantes às ocorridas no Ordoviciano

a

ausência de manifestações

e a ocorrência de dob¡amentos

fechariam a situação da Formação Camarinha no Cambriano ou Êocambriano.
Posteriormente, Alrneida (1969) interpretou as "bacias molássicas" do sul do Brasil, entre as

quais a bacia da Formação Camarinha, como perlencentes ao "estágio de transição da plataforma
Brasileira", entre o Pré-Cambriano Superior e o Eopaleozóico, resultantes do soerguimento e erosão
das "cadeias montanhosas" formadas no Ciclo Brasiliano.

Popp (1972), com base em três seções geológicas detalhadamente descritas, dividiu a
Formação Cama¡inha em uma fácies conglomerática superior e uma flicies síltioa inf'e¡io¡: a fäcies
conglomerática seria constituída por conglomerados, arcóseos conglomerátioos e arcóseos
médios a
grosseiros ritmicamente intercalados, com seixos subar¡edondados e angulosos
cle constituições
va¡iadas em matriz arcosiana e freqüentes estmturas gradacionais;já ¿ ûicies síltica
seria constituída

por siltitos e atcírst)os lìnos a mé<iios, raramente conglomeráticos, com fieqüentes laminações
paralelas e eventuais ocor¡ências de ma¡cas ontluladas e de corente associadas,
e estmturas maciças
e gradacionais. Out¡as estruturas identificadas pelo autor foram laminações cruzadas,
convolutas e

marcas de sscorregamento. Segwrdo

o

mesmo autor, essas f;Ícies teriam sido depositadas por

"cor¡entes mais Íiacas (menos turbulentas) e menos profundas do que as correntes de turbidez
tbrmadoras cle seqüências de Bor.rma". com base em estruturas primárias, a
area-fonte loi
localizada pelo autor como situando-se a NE, sendo constituícla por rochas do Gmpo
Açungui. o
mesmo autor estimou a espessu¡a da Formação Camarinha em 4000 m e sugeriu a
ocorrência de
atividade tectônica sin-sedimentar.
Popp (1972) ainda clescrevert as clob¡as ocorrentes como senclo "isoclinais com oonvergência
pa¡a sudoste, constituídas por sinclinais e anticlinais de pequena abertura,',
tendo as camadas
direção geral NE-SW e mergulhos cle 28o a 83o para NW e SE.

Polidoro e Gonçalves (i984), ciguel e Godoy (19g5) e Góis e Horstmann (19g5) efetuaram
mapeamentos parciais na região correspondente à Área sul da Formação camarinha, sendo os

primeiros a levantarem a possibilidade de dcposição para â mesma em bacia tle graben póstectônico não afètado por dobramentos, e sim por basculamentos de blocos ¡elacionaclos aos
fàlhame ntos.
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Soares (1987) descreveu a Formação Camarinha como constituída por conglomerados
e
atenitos conglomeráticos imaturos gradantJo para siltitos e lamitos em sua porção
basal, lamitos

com arenitos intercalados culminando com siltitos

e

lamitos na porção intemediária,

e

conglomerados lamíticos e polimíticos na porção superior, sem relação definida
com os estratos
infèriores. Segundo este autor, os pacotes da porção basal teriam sido depositados
em ambientes de
leques aluviais e deltaicos, e os cla porção intermediá¡ia em ambientes
litorâneos e cle leq¡e distal. O
mesmo autoi registrou a ocorrência de anquimetamorfismo nas rochas
da Formação Camarinha, na

forma de foliação a¡dosiana nos sedimentos pelíticos. Esta foliação seria
"plano-axial cle ciobras
verticais semifechadas a abertas", não paraìela ao acamamento, portanto

com as

mesmas

caracteristicas da clefbrmaçâo pós-cavalgarnento que atuou sobre o Grupo
Açungui. soares (19g7.
1988) ainda considerou a Formação Camarinha como correlacionável
à Seqùênoia Antinha (pR),
fato este descartado no presente trabalho com base em diferenças petrológicas
e estruturais entre âs
duas unidades. o mesmo autor considerou a Formação Camarinln
como constituindo ,'uma bacia
molássica forela¡rd de retro-arco, tarcli-orogênica, tar<li-colisional ou precoce,
originada por flexão
devido a sobrecarga litosfe¡ica relaoionada ao empilhamento tectônico".
o ambiente do arco
magmático seria, no caso, rep¡esentado pelo Complexo Granítioo Três
Córregos.

Moritz Jr. e Fiori (1987) analisaram

a deformação

sofrida pelos conglomerados ¿a F-ormação

Camarinha ao longo da Falha da Lancìnha (direção N50'E na região),
ve¡ilicanilo uma direção
prefèrencial N70-80"8 oom pouco oaimento do eixo X
do elipsóide de deformação, eixo Z
horizontal e perpendiotrlar a X' e eixo Y vertical. Essa deformação seria pouco
intensa, restrita a
uma faixa de aproximaclamente 500 m ao sul da Falha da Lancinha possivelmente
e
mais 500 m
também ao norte da mesma. A posição <1o eixo X seria compatível
com uma movimentação lateral

esquerda (sinistral), com deslocamento mínimo cte g00 m.
os autores ¡elacionaram este
deslocamento a uma reativação mesozóica da È-arha da Lancinha,
uma vez q'e o mesmo
deslocamento foi detectado em diques de diabásio a noroeste
de tsateias. No entanto, Fassbincler
( 1 990) associou o deslocamento a uma
movimentação lateral dir.eita, tendo obticlo a maior
concentfação de eixos X no intervalo N30-69"8 / s30-6g"w, a partir
de uma população de daclos
numericamente superior e mais representativa-

ciguel e Góis (1989), também considerando a baoia como preenchida por
uma,,seqüência
molássica". desc¡everam-na como constituída por cunhas rudíticas que gradam
e intercalam-se com
ritmitos areno-peliticos' em uma seqüência retrogradante depositada
em um sisfema de alta energia"
águas rasas e collentes de tu¡bidez (leques costeiros e aluviais,
inunditos c lagos), com influência de

tectônica sin-deposicional evidenciada pela oconência de discordâncias intra
e extrafbrmacionais.
Neiva e ll'ibinka (1989), Katbeh et ar. (1989), Bissi Jr. et ar. (r990), l,iccarcro et
al. (1990) e
Mendonça Filho et al. (1990) efbtuaram mapeamentos palciais na regiâro
equivalente à Área Norte

l6

da lìormação Camarinha, reconhecendo siltitos, conglomerados e arenitos depositados
em leques
aluviais de borda de escarpa de fàlha, adentrando corpos d'ágr.ra na f'orma de oorrentes
tle
turbidez.

Os autores não reconhece¡am dobramentos nem netamorfìsmo nesta área de ocorrôncia

da

formação. F.iori (1990) também não reconheceu dobramentos em qualquer clas áreas
da Formação
Cama¡inha. Posteriormente, Góis (1990) caracterizou as sucessões litológicas

da

Formação

Cam¿¡inha como Seqüências de Bouma incompletas.

Ciguel et al. (1992) reconsideraram o ambiente de deposição da Formação
Cama¡inha como
sendo marinho, devido à descobe¡ta <le icnofósseis na porção noroeste
da formação, tendo sido
descritos exemplares de Gortlia arcuata Ksiazkiewicz, Planolites
montanus Richter, Skolìthos
Haldemann e cubicnia (traços de repouso de organismos medusóides como
Cni¿ários). Com base
nesses icnofosseis, posiciona.am a firrmação entre o vendiano e
o Tommotiano.

olivei¡a (1991) considerou a lbrmação Camarinh¿ como tendo sido

clepositada em baixos

estrutwais gerados pela atividade da falha de Cubatão-La¡rcinha, a qual
teria posteriormente sofrido
reativações de caráter distensional no Paleozóico, ¿fetando as rochas
da Bacia do para¡uí. Basei e
Brito Neves (1992) propuseram uma teotônica de escape atuante ao longo
de zonas de cisalhamento
transcor¡ente reativadas como escoatlouro dos movimentos oonvergentes
duante o cessamento
d.os

p¡ocessos colisionais do Ciclo Brasiliano, com conseqüente
formação de diversas bacias
dpcut, entre as quai.s estaria a bacia da F,ormação Cama¡inha.

d,e

pull-

Mais recentemente, mapeamentos efètuados na região a norte <1e Bateizrs por
Wosniak
Feola (1997) e Santos e Fávaro (1997) consitieraram parte das rochas
aflorantes,

e

arteriormente
refe¡idas como Seqüência Antinha, como pertencentes à l-ormação Camarinha,
retomando assim a
correlação anteriormente proposta por Soares (19g7).
Finalmente. Basei et al. (199g) apontâram valores K-Ar de 505

t

l0 Ma ., 47g ¡ l0 Ma

em

Iiação fina de siltitos da Formação camarinha p¿ua um metamorfismo
inoipiente ocorriclo nesses
sedimentos.

2.2. CONTEXT'O GEOLÓGICO REGIONAL

A bacia da Formação Camarinha foi inserida

na transição Neoproterozóico-Eocambriano cla

faixa ou cinturão referido como Cinturão Ribeira por Almeida et al. (1973),
Sistema Dobrado Apiaí
por llas'i et aì. (1975), e Região de Dobramentos sudeste por
Almeida et ar. (1976) como sendo
um "depósito molássico" telacionado ao final tlo Ciclo Brasiliano. O oontexto
r.egional cla formação
a seguir exposto pode ser visr:alizado na Fig.2. I

Dentro da referida faixa ou cinturão. as uniclades que constituem

o

embasamento da

FormaçÍio Camarinha na região entre as localidacles de São Luiz clo purunã. ll¿rteias
e ltambé são
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apresentadas na Fig.2.2

e no Mapa Geológico (Anexo I). Consistem em litotipos de

idacles

paleoproterozóicas a neop¡oterozóicas, pertencentes ao Complexo Atuba,
Núcleo Betara, formações

Água Clara, Votuverava c Capiru, além de rochas granítioas diversas (granitos do Cerne passa
e
Três, e Complexo Granítico Três Córregos).

A bacia da
mesoproterozóicos

a

F'ormação Camarinha encontra-se separada

neoproterozóicos das formações

dos metassedimentos
Água clara, capinr e votuverava por

discordância angular, e localmente por zonas de falhamentos transco¡rentes de direção
ent¡e N50oE
e N60nE, associadas à Falha da Lanoinha. A oeste, mostra-se recoberta em discordância
angular
pelos sedimentos devonianos (Assine, 1996) da Formação F'umas e permo-carbonífèros
do Grupo
Itararé (Baoia do paraná).
Sem estar em contato clireto com a Formação Camarinha, porém oconendo
muito próximas
à mesma, verifica-se a existôncia de outras unidades pré-cambrianas na região.
A sudeste da Área
Sul' ocorrem rochas gnáissico-migmatíticas paleoproterozóicas do Complexo Atuba
definido por

Siga

Jr' et al. (1995), e a

nordeste da mesma área ocor¡em rochas paleoproterozóicas a

nresoproteroz.óicas do Núcleo Betara, bem como do Granito do Cerne
erieoprot erozoico). A sudeste
da Á¡ea Norte, verifica-se a ocorrência do Granito Passa Três, e a
norte da mesma ¿í¡ea obse¡va-se a

porção mais meridional do Complexo Granítico Três Córregos, ambos
também considerados como
clo Neoproterozóico.

O conjunto

dessas unidades pré-cambrianas que constituem

o

embasamento da bacia da

l'ormação Camarinha encontra-se afetado por ùma tectônica de cavalgamentos,
dobramentos e
transcorrências, além de cortado por diques cretáoeos de diabásio com
direções NV/-SE.
Locaimente, o mesmo conjunto mostr¿-se recoberlo de forma parcial a
leste por sedimentos
pleistocônicos da Formação Guabirotuba (Bacia de Curitiba) e clepósitos
aluviona¡es holocênicos.
As unidades do embasamento da ììormação Camarinha serão brevemente tlescritas
a seguir,
acompanhadas por uma síntese de seu quadro estrutural regional. Essas
unidades apresentam grande
cornplexidade litológica e estrutural, lendo sido objeto de estudos os
mais numerosos e diversos ao
longo das irltimas décadas. Tais estudos, embora tencio representado grandes
contribuições ao
entendimento da região, ainda não se mostrâram conclusivos, razão pela
qual na descrição a seguir
será apresentada apenas uma síntese dos trabalhos que se revelaram
os mais significativos, síntese
esta também exposta no euadro 2.1.

2.2. 1. ComBþxo Atuba (paleop¡oterozóico)

Ocorre na região sudeste da área cstudada e possivelmente em outros núcleos a serem
ainda
devidamente caracteriz¿dos. Consiste em rochas anteriormente clenominatias em
caráter informal tie

DEcLTNAçÃo

¡¡ecruÉlcn: ræs

0

3

(Variaçâo Anual: 9'41 "-ll/)

Escala: 1:150.000

Fig.2.2: Unidades do embasamento da Formação Camarinha
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IDADE

UNIDA.DE

DESCRICÃO

Neoproterozóico

Stooks e complexos graníticos
('Irês Cónegos, Cerne e
Passa Três)

G¡anitos e granito-gnaisses porl-uíticos a
aplit icos sin a tardi-co lisionais

Neoplot(]fozóico

Formações Votuverava
e

Capfu

Meso proterozóico (?)

Formação Água Clara

Paleoproterozóico (?)

NÍrcleo Betata

Paleoproterozóico

Complexo Atuba

Filitos, quartzitos, mármores, metassiltitos,
metarritmitos, metaconglomerados e
rochas cálcio-silicáticas, afetadas por
cavalgamentos, dobramentos e
transconência
Metacalcarios, mármores e metama¡gas
corn intercalações de filitos. xistos e
qualtzitos, metapelitos, metapsamitos,
metacherts e rcchas metawlcânicas.
afetadas por cavalgamentos, dobramentos e
transcorrência
Rochas vulcânicas e me tassedimenta¡es
lerrígcnas c c lasttlquimicas. paragnaisses.
xistos. quartzitos e rochas granitóides,
alètadas por cavalgamentos, cleformação
coaxial c transco rrênc ia
Gnaisses migmatítioos, anfibolitos e xistos
magnesianos, rochas graníticas e gnáissicogranLrlíticas, remigmatizadas e afetadas por
cisalhamento com componente lateral no
Neoproterozóico

Quadro 2.1: síntese das uniclades constituintes do embasamento da Formação cama¡inha
(Fontes: Fiori, 1990; salamuni, 'l991; Gimenez Filho, 1993; Reis Neto, tdo+;
siga Jr. et al., 1995;
Fassbincler' 1996; Basei et al., 1997; Ilarara et al., 1997; Ilackspacher et al., 1999; picanço
e
Iassinari, 1999; Prazeres Filho et al., em prep.)
"Complexo Crìstatino" ou "Ëmbasamento Gnáissico-Migmatítico", hoje pertencentes ao Domínjo
Curitiba, definido por Siga Jr. (1995) e limitado segundo este autor por z¡nas de cisalhamento
emseus bordos NW e SE. Siga Jr. et al. (1995) descteve¡a¡n para este complexo
rochas de idade
paleoproterozóica submetidas a uma remigmat uação no Neoproterozóico, constituídas
por gnaisses

migmatíticos com intercalações de anfibolitos e xistos magnesianos, alérn tle rochas graníticas
e
gnáissico-granuliticas. Estes autores detectararn uma foliação Sn paralela
ao bandamento, a qual
teria sido formada em regimes dírcteis associados a tectônioa de cisalhamento com
componente
lateral durante o Neoproterozóico.

As idades obtidas pelos mesmos autores para a lbrmação dos litotipos do Complexo Atuba
situam-se no interualo rie 2.200-1.800 Ma (Rb-Sr) e em romo de 2.100 Ma (u-pb), interpretadas

como resìiltantes de rnigmatização e metamorlismo de fácies anfìbolito a granulito no Ciclo
Transamazônico. Foram também obtidas idades em torno cle 5g0-620 Ma (Rb-Sr) e 560-600 Ma (K_
Ar), interpretadas como resultantes de um reaquecimento oom remigmatizaÇão no llrasiliano.
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Segundo os autores citados, esses terenos teriam sido migmatizados, granitizados e acrescidos à

borda do vizinho Domínio Luiz Alves (poclendo também representar uma borda deformada do
mesrno) durante o Neoproterozóico, em um processo de colisão e aglutinação de massas
continentais persistente até

o

Cambro-ordoviciano

e culminando na

formação do Gondwana

Ocidental. Posteriormente, os dados geocronológicos fbram confirmados por Basei
H¿Lra¡a

et

al. (1997) e

et al. (1997).

2.2.2. Núcleo Beta¡a (Paleoproterozóico?)

A

extremidade sul deste nÍtcleo ocor¡e na porção nordeste da região estudada, próximo à
localidade de Bateias. Consiste em gnaisses, xistos, quartzitos, mármores, meta-argilitos, rochas
metavulcânicas e granitóides expostas no núcleo de

un anticlinal e inicialmente

mapeadas como

Formação setuva da "Série Açungui" por Bigarella e salamuni (1956) e por Marini et al. (1967).
Posteriormente, a Formação setuva foi elevada a Grupo por popp et al. (1979), os quais definiram

as formações Meia Lua (constituída pelos gnaisses) e Betara (constituídas por qnzutzitos

e

micaxistos) na região do Núcleo Betara. Piekarz (1984) incluiu parte das rochas do núcleo na
Formação Perau (definida anteriormente por Fritzsons et al., 1982),e parte no chamado Complexo

Pré-setuva, termo cunhado por schöll
migmatiticas do einbasa¡nento

et al. (1982) para englobar as rochas gnáissicas e
da Formação Setuva a norte cle Curitiba, com duas fases de

mi gmatiz;rção so brepostas.

Salamuni (199i) dividiu as rochas aflorantes no Núcleo Betara na Formação Betara.
conlposta por roohas metavrtlcânicas e metassedimentares terrígenas e clastoquímicas, e no
Complexo Meia Lua, constituído por paragnaisses, xistos, quartzitos e rochas granitóides na forma
de uma imbricação tectônica. As duas formações estariam em contato rÌma com a outra por
meio de
uma falha de cavalgamento, mostrando metamorfismo até flícies anfìbolito com ret¡ometamorfismo
à lÌicies xisto verde, e defbrmação dúctil-rúptil a ruptil-dúctil de baixo a alto ângulo, na lorma

de

oavalgamentos, duplexes, delormação coaxial e transcorrência dentro de um sistema progressivo.

A

idade do Núrclco Betara não se encontra ainda defìnida por meio de métodos
geocronológicos, havendo dados u-pb sendo atualmsnte tratados no cent¡o
de pesquisas
Geocronológicas do IG-{JSP, indicanclo um valor inicial de I .g00-i.750 Ma, dados estes que
encontram-se em fase de refinamento para melhor definição (com. verbal de Kautfuss,
G.).
2. 2.

3. Formacão Água

C

lara (Mesoproteroz_óico ?)

Ocorre na porção nofte da ¿írea estudada, ao norte cla Formação Votuverava e ao sul ¿o
Complexo Granítico Três Córregos. Consiste em metacalc¿¡-rios, mármores e metam¿¡gas com
interoalações cle fìlitos, xistos e qnartzitos, além de metapclitos. metapsamitos, metacherts e rochas
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metawlcânicas descritos e câracterizados por diversos autores. Foi individualizada inicialmente no

topo do Grupo Açungui por Marini et al. (1961), sobreposta à Formação Votuverava.
Posteriormente. foi considerada contemporânea à Formação Votuverava por Marini (1970) e
anterior à mesma por Pontes (1981, 1982), sendo então colocada na base do Grupo Açungr.ri.
Fritzsons et al. (1982), por sua vez? situaram a Formação Água Clara no topo do Gnrpo Setuva.

at¡ibuìndo-lhe idade
pertencentes

à

do

Prote¡ozóico Médio, enquanto Soares (1987) englobou

os litotipos

formação em um complexo denominado Complexo Água Clara-Perau-Setuva.

constituído por seis associações litológioas depositadas em uma bacia de retro-arco ativa durante o

final do Proterozóico Médio. Já Fiori (1990) considerou a Formação Água Clala uma unidade
distinta, abaixo do Gmpo Açungui, porém não necessa¡iamente relacionada ao Grupo Setuva, o
qual poderia representar uma tectonofäcies do Complexo Pré-Setr.rva (originado por um processo de

ductilização relacionado à Falha da Antiforma do Setuva).
Essas variações nas interpretações do posicionamento estratigráfico da Formação Água
Clara devem-se principalmente à falta de dados geocronológicos precisos, baseando-se, segundo os

diversos autores que a estudaram, em diferenças no grau metamórfico e no tipo e número de
estnÌturas tectônioas superimpostas em seus tipos litológicos constituintes, comparativamente ao
Grupo Açungui. Estas difèrenças são atribuídas ora à atuação de diferentes ciclos tectônicos, ora a

dife¡entes intensidades e prof'undidades de atuação cle um mesmo ciclo tectônico, conforme os
diferentes autores e modelos adota<los. Com base em estudos de isótopos de r8O, Fassbinder (1996)
sugere que a sedimentação da Formação Água Clara seria mais jovem que 1.3 Ga, valor este aincia
não confi¡mado por análises geocronológicas. Assim, a idade mesoprotcrozóica é uma idade apenas

estimada

e relativa,

necessitando de confumação por meio de estudos geocronológicos mais

aprofunclados.

2.2.4. Formacões Votuverava e Capim (Neouqtqqzilco)

A Formação Votuverava ocoffe entre as áreas Norte e Sul da bacia

da Formação Camarinha,

e a l-ormação Capiru a sudeste da Ár'ea Sul da mesma bacìa. Os oontatos dessas formaçõcs com a

bacia da Formação Camatinha mostram-se ora discordantes, ora tectônicos, por meio de zonas

cle

falhamentos transcorrentes representados pelas falhas <la Lancinha e do Cal. As duas formações

consistem em metassedimentos terrígenos e carbonáticos depositados em oondições ma¡inhas,
desde plataftrrma carbonática rasa ató taludes com depósitos turbidíticos. Esses metassedimentos

seriam constituídos por tilitos, quadzitos e mármores a sudeste da Falha da Lancinha (Formação

Capiru), e filitos, metassiltitos, metarritmitos, metaconglomerados, quartzitos. miírmores e rochas
cálcio-silicáticas

a

noroeste da mesma Falha

e ao sul da Falha de Morro Agurlo

(Formação

Votuverava). As ltrrmações fòram primeiramente defìnidas por Bigarella e Salamr.rni (1956, 1958)
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como parte' juntamente com a Formação Setuv4 da
"série Açungui" originalmente delìnitla por
oliveira (1927), tendo sido o empilhamento estratigráfico
tlefinido pela Formação setuva na base.
Iìormação capiru na porção intermediária, e Formação
votuverava no topo. poste¡iormente, a série
passou a se¡ denominada de Grupo por Marini
et al. (1967). Estes auto¡es redefiniram, no mesmo
trabalho, parte da Formação votuverava original
como Formação Água clara no topo do grupo.
Trabalhos posterio¡es nantiveram a situação estratigráfica
da Formação capiru como abaixo
da Forrnação votuverava, com o posicionamento
clas demais unidades (setr.rva e Água
clara) sendo
continuamente ¡evisto. pet¡i e suguio (1969)
e Ebert (r97ra) rbram os primeiros a sugerir
uma
contemporaneidade deposicionar entre as formações
capiru e votuverava, no que fbram seguidos
por outfos autores.
Soares (1987) incluiu os litotipos constituintes
das formações capinr e votuverava como

parto de um complexo denominado Votuverava-Itaiacoca-capiru,
constituído por

tliversas
associações litológicas depositadas em nova
bacia de retro-arco superimposta à bacia
na qual teria
sido depositado o comprexo Água clara-perau-setuva.
Fiori (1990) consicrerou as fòrmações

capiru e votuverava como parte do Gmpo Açungui,
subdividindo-as em conjuntos litológicos
distribuídos por blocos tectônicos individualizados
por
falhas de cavalgamento e transcorrência.

Esses làlhamentos teriam sido responsáveis
por uma elevada aloctonia das unidades,
colocando em
contato lateral ou empilhantio sucessões depositadas
em ¿ireas originaimente mais afastadas dentro
de uma bacia de retro-a¡co.

Mais recentemente, Ì-Iackspacher et al. (1999)
apresentaram dados u-pb com resultados

entre 61-5 e 61 9 Ma para rochas metabásicas
das regiões de lporanga e Apiai (sp), e
de 60g Ma para
o Granito Apiaí, ocorrenrro estas ¡ochas em
estreita associação com o Grupo Açungui ou
intrudidas
no mesm., revando os autores a considerarem
a idade do referido g.rpo como muito próxima
a
estes valores.

2.2.5. Seqüência Antinha (Neop<¡te¡ozóico)

Embora nâo aflore na região estuclada, e
sim mais ao nortc da locariclacre de Bateias,
propostas ante¡iores correracionando
a Seqüência A¡tinha à Formação camarin_ha tornam
necess¿iria a inclusão neste trabalho
de um breve histó¡ico
dos estudos efetuados sobre a mesma.

Patte da Fotmação votuverava a nordeste
da região estudada foi reclefinida como
Seqùência
Antinha pot Pontes ( I 981), sendo constituícia por
metardtmitos síltioos a ar.enosos com níveis

areno-conglomeráticos intercalados, com
menor grau metamórfìco e menor complexidade
deftrrmacional que tr Formação votuverava propriamente
<lita. Dias e salazar Jr. (lgg7) incluiram
na Seqiiôncia Antinha metacarcários e meta¡ritnritos a,renosos
oom intercalações de

metaconglomerados e rneta.ssiltitos, mantenclo
a seqüôncia no topo do Grr-rpo Açungui.
Estes autores
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verifioa¡am ainda a ocoffência de clobramentos com eixos
ho¡izontais e metamorfismo termal
associado ao complexo G¡anítioo Três córregos nas
rochas da seqüência Antinha.
soares (1987) considerou a Seqüência Antinla como
consîituída apenas pelas
unidades

metassedimentares anteriormente delìnidas

por pontes (19g1), correracionando-a à Formação
camarinha na forma tle uma seqüência tenígena depositada
em uma bacia tarclicolisional de
foreland de retro-arco. Esta coirelação foi mantida em alguns trabalhos de cartografia
geológica na
região, efetua<los por wosniak e Feora (1997) e
santos e Fávaro (1997), que crenominaram de
Formação camarinha as ocorrências da seqüência
Antinha na região. Já Fio¡i (1gg0) delìniu a
Seqüênoia Antinha como uma formação pertencente
ao Grupo Açungui.

Kops (1994) considerou a Formação Antinha uma sucessão
contemporânea à Formação
votuverava, ambas depositadas em sub-bacias
marinhas possivelmente de retro-arco. o mesmo
autor caracterizou três eventos de deformação atuantes
na Formação Antinha (cavalgamentos,
dobramentos e t¡anscorrôncia), com geração
de foliações e três fases de metamorfìsmo
correspondentes, incluincro o metamorfismo termal
associado ao complexo Granítico Três
córregos' Embora estas feições de defbrmação e
metamorfismo

sejam relativamente pouco intensas
na Formação Antinha comparativamente as formações
Água crara e votuverava que ocorem na
região, sua ocorrência invarida as propostas de
correlação com a Formação camarinha, visto que
esta última apresenta^se deformada apenas pelos
eventos de transcorrôncia e sem metamorfismo
visível.

2.2.6. Rochas sraníticas (Neoproterozóico)

Nas regiões norte e leste da ¿írea estudada, afloram
os extremos sul, respectivamente, do
complexo (ìranítico Três córregos e do Granito
do cerne, enquanto na região centro-oeste aflora
o
Granito Passa Três.

o

Granito Três có*egos foi cartografado por Muratori
et al. (1965) e Fuck et al. (1965) nas
tblhas geológicas de campo Largo e
Quero-Quero, elaboradas pela comissão da carta Geológica
do Paraná' tendo sido descrito nas correspondentes
notas explicativas elaboraclas por Muratori
(1966) e Fuck (1966) como constituído
por rochas predominantemente poriìríticas. Estas
¡oclras
foram desc¡itas por Fuck et al- (1967 a) oomo granitos
e quartzo-monzonitos na forma .e um
batólito infrusivo nos metassedimentos proterozóicos,
tendo portanto caráte¡ tardi a pós-tectônico.
Soares (1988) considerou essas rochas como
parte de um complexo sin-colisional de jdade
entre
640-800 Ma, intrudidas no ambiente do arco magmático.
Gimenez Ëilho (1993) clefiniu diversos corpos graníticos
orientaclos e cle anatexia para o
complexo Gratrítico Trôs córregos no sul e sudeste
do Estado de São paulo. Este autor caracterizou
o complexo como uma seqüência oálcio-alcalina
básica-intermed iâria-ácidade granitóides do
Tipo
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tardi a pós-colisionais, compatíveis com ambiente
de raiz rie arco magmático do tipo Andino. o
mesmo autor obteve' para dive¡sos corpos rlatados,
idades Rb-Sr variando entre g00 e 650 Ma para
a fbrmação de oada corpo em questão, e idatres
K-Ar variando entre 600-625 Ma, interp¡etadas
oomo resultantes do ¡esfriamento relacionado
à estabilização clo final do ciclo Brasiliano.
o auto¡
caracterizort ainda uma suíte pós-tectônica
de granitos crustais do Tþo A naquela região,
de idaties
variando entre 480-520 Ma (Rb_Sr).
Reis Neto (1994) citou descrições de rochas porfìríticas,
aplíticas e granito-gnaisses de
composição v¿uiada como constituindo fücies
do complexo Tiês cónegos, o quar teria quimìsmo
cálcio-alcalino, idades ent¡e 600-700 Ma e
constituiri a a raiz de um arco magmático
de idades em
tomo de 660 Ma (Rb-sr) e 77g Ma (pb-pb).
Este a.to¡ verificou que os granito-gnaisses rêm
a
mesma filiação geoquimica clos granitos,
constituindo provavelmente ûíoies milonitizadas
dos
mesmos o mesmo autor também ca¡acterizou
uma suíte mais ¡ecente na regiâo de Três córregos
(PR), com idades Rb-Sr em torno de 510
Ma.
prazeres
Mais reccntemente,
Filho et al. (em prep.) obtiveram idades u-pb
de 599 e 604 Ma
para o complexo.

o

G¡anito do ceme foi assim denominado e
descrito por Muratori (1966) como uma rocha
de granulação média intrusiva no núcleo
de um anticlinal a noroeste da localidade de
Bateias, com
fo¡mato elíptico de <lireção NE-sw e nítido
ca¡áter .intrusivo n's metasseclimentos,

evidenciado
pela presença de auróolas de metamorlìsmo
de contato, xenólitos e restos de teto. conl
base nesses
critérios, Fuck et al. (1967a) consideraram-no
tardi a pós-tectônico. F-iori
119g4.) o descreveu como
de composição álcali-quartzo sienítica e quartz..-sienítica
a granítica, e Fio¡i (19s5d, 1990)
considerou-o contemporâneo aos falhamentos
transcorrentes, por encontrar-se arojado
em um
núcleo dc anticlinal escaronado pefiencente
ao sistema da Faiha da r,ancinha, lènômeno
este
observado em outros corpos granítioos
pré-cambriano
do
paranaense, como os granitos piedade,
Mono Grande e varginha. por fìm, soares (l9gg)
considerou o Granito do cerne como parte
de um
complexo ta¡di-tectônioo formado no
ambiente de retro_arco.
Granito passa Três, de composição sieno-granítica
e granuração média a grossa. fbi
primeiramente <lescrito por Piekarz (1980).
soares e Góis (1gg7) descreve¡am-no como
um .rroc¿
com contatos em parte tectônicos e
em parte intrusivos com as firrmações
Água cl¿*a e votuverava.
soares (1988) também considerou-o parte
de um complexo tardi-tectônico intrudiclo
no ambiente

o

cle

retro-ârco' juntamente com o Granito
cro cerne. piekarz et ar. (r99r) trescreveram-no
como um
quartzo-sienito de natureza metaruminosa
e derivação mantélica com contaminação crustal.
com
granulação fina a localmente porfirítica
e diques aplíticos, corocado e deformado sob
condições
rúpteis-dircteis associadas a zonas clc cisalhamcnto
transcorrente. Mais recentemente, picanco
e
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'l'assinari (1999) obtiveram
itiades

Rhsr em tomo de

527 Ma para

o

Granito passa Trôs.

presumindo uma composição cálcio-arcalina enriquecitra
em potássio para o ,nesmo.

2.2.7. OLradro Estrutu¡al lleeional
Carvaiho e Pinto (1937) já haviam detectado a presença de anticlinais
e sinolinais afetando
as rochas metassedimentares do Pré-Cambriano parzuraense,
e Maack (1947) atribuiu essas dob¡as a
duas fases distintas de dobramentos. Ëste autor verifìcou
também a ocorrência de uma grande làlha
de direção N40"8, à qual associam-ss outras falhas que
Malni (i970) desc¡eveu como estruturas
direcionais inve¡sas de arto ânguro, oom formação de estrutura
em escama. A falha <ietectada por
Maack (1947) viria a se¡ denominada Falha da Lancinha por
Fuck et al. (1971). Ebe¡t (1971a) foi o
primeiro a supor a ocorrência de uma tectônica cre noppes
e cavalgamentos na região.
Diversos autores que se seguiram passaram a procurar estabelecer
um número de fases de
delormação para a região, os quais variariam desde dois
a até quatro. outros autores, a partir
de

Batolla J¡' et al' (1977) e Paiva et at. (1977), ¡econheceram
um deslocamento late¡al direito para a
movimentação principal da Falha da Lancinha.

Fiori (1984, 19854b,c, 1990) e Fiori er ar. (1987a,b,c) foram
os primeiros a a¡alisar

de

modo sistemático e integrado os sistemas de lineamentos,
dobramentos e estruturas associadas na
região' caracterizaram um sistema cle cavalgamentos como
o primeiro evento a delbrmar as rochas
do Grupo Açungui, seguicio por um sistema de dobramentos
abertos, e posteriormente por
um

evento de transcor¡ência representado pelas rarhas
da Lancinha e Mor¡o Agucio (ambas com
deslocamento late¡al riireito mínimo respectivamente
de l 14 e i06 km) e estrutuas associadas.

o

sistema de cavalgamentos foi clenominado por Fiori (1990)
de sistema de cavalgamentos
Açungui' segundo este ¿utor, este evento teria sicio responsável
por elevacla aloctonia, fbtiamento e
empilhamento tectônico clas unidades, alte¡ando significativamente
a estratigrafia original. Este
sistema seria caraoterizaclo
F)r truncamento de camaelas, geração de foriação sc (ou s¡) de baixo
ângulo paralela ou subpalalela ao acamamento So
original, foliações secund¿irias associadas,
transposições' dobras-falhas e estiramento mineral.
Essas estruturas confìgurar.iam um arranjo em
duplex, refletinclo os efeitos de uma colisão continente_arco_continente.

o

sistema de dobramentos fbi denominado por Fiori (1990)
de sisterna de Dobramentos
Apiaí, seguindo a denominação proposta por Hasui et (r97
ar.
5) para toda a fàixa ou cinturão ond.e a
Formação Camarinha encontra-se inserida, senclo
caracterizado pelo dobramento de So e sr e pela
geração de sinlormes e antiformes, tanto em escara
de afloramento como em escala regional.
apresentando planos axiais subverticais com loliação plano-axial
incipiente associada. eixos de
direção NE e caimentos geralmcnte suaves para SW.

27

o

mesmo autor denominou o sistema transcoüente
tie Sistema de Transcorrência Lancinh4
constituído pelas fàlhas da Lancinha, Mono
Agudo e associadas, tais como as làlhas do ceme.
do
c¡ri' tlo Mato' de ltaqui c otltras. Segundo o or.rtor.
o sistcma transcorrente afètaria as estruru¡cs
geradas nos eventos anteriores' scndo
ca¡acterizado por feições rúpteis como f¡¿truamento
de
rochas' aspecto anastomosado e contorcido,
dob¡as escalonadas e est¡uturas de arrasto
sigmoidais
indicativas de movimentação late¡al direita,
lenticularizaçâo de camadas, esti¡amento cle
seixos da
Formação camarinha e planos de fbliaçâo
cataclástica com mergulhos altos a verticais
e estrias tle
at¡ito sub-horizontais- Intmsões graníticas como
as do cerne, piedade, Mor¡o Grande e
varginha
alojaram-se nos núcleos de clob¡as escalonadas
associadas, sofrendo defìrrmações dúcteis
e
posteriormente rupteis' De acordo com
Fassbinder (1990), esses granitos teriam
idades estimadas
em torno de 550 Ma, tendo sido intrudidos
penecontemporaneamente à transcorrência.

Fassbinder (1990) e Fassbinder et al. (1994)
descreveram estruturas associadas à Falha
da
Lancinha compatíveis com o Modelo
de Riedel, atribuindo-lhe caráter tra'spressivo
rúptil-dúctil a
rúptil e deslocamento lateral direito mínimo
de r30 km como movimento principal. com
base no
cafáte¡ transpressivo e em feições diversas
de caráter inverso ¡elacionadas à falha,
Fassbinrfe¡
(1990) sugeriu a ocorrência de estrutura
em flor positiva em Ltrrma de meia_taça associada
à Falha
da Lancinha, com mergulhos de
alto ângulo para noroeste.
segundo Fiori (i985a, 1990) e Fassbinder
(1gg0), a Faiha da Lancinha seria
o reflexo em
superlicie de uma farha anterio¡
mais profunda, representada pero Lineamento
Além_
Paraíba'/cubatão, na forma de uma reativação
em condições rúpteis-dúcteis deste
último.
Reativações posteriores do sistema da
Falha da Lancinha foram identifìcadas
e descritas por
diversos autores, como Fiori (1985b,
1g90), Moritz Jr. e Fiori (1g87), soares (1g87,
1g88), soares e
Góis (1987), zaran er ar. (r987), Fassbinder
(1990) e oliveira (1991). para soares (r987,
l98B), e
soares e Góis (1987), esta reativação
te¡ia caráter distensivo e deslocamento lateral
esquerdo já na
fase pós-colisionar ao início do pareozóico,
tendo sido responsável pela abertura
de bacias
transtensionais como a cie castro,
e deformação e hidrote¡malismo do Granito passa
Três.
Fassbinder (r990) descreveu este
movimento como formado¡ de maorolentes
tectônicas
evidenciadas em imagens de satélite.
Já Fiori (r9g5b, 1990), MoritzJr.
e Fiori (r9g7) e _F-assbinder
(1990) detectaram uma reativação
mesozóica lateral esquerda para o sistema
da Falha da Lancinha,
por meio da observação de deslocamentos
de diques de cliabásio e deformação sofrida
por seixos
em rochas da Formação camarinha,
com cleslocamento calculado entre g00
e 1000 m. Fiori (r9g5b)
considerou a possibilidade de os
últimos 950 m de deslocamento lateral esq,erclo
<ja Fal¡a da
Lancinha no Mesozóico terem ocorrido
ao final de ¡.rm movimento sinistral maior
e iniciado já

cambro-ordoviciano. mencionado e clescrito
por schö

no

( r 9g r ) como tenclo um desrocamento
de
20-30 km. posterio¡mente. entretanto,
rìori (1gg0) rejeitou as proposições de schöll (lggr).
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Z'alân

et al. (1987) e Oliveira (1991)

registraram reativações dive¡sas ao longo

<io

Paleozóico, com caráte¡ predominantemente distensivo manifestaclo na
forma de fälhas normais
lístricas e subverlicais, gerando baixos estruturais que interfèriram na deposição
de
diversas

unidades da Bacia do Paran¿i.

No

Mesozóico, estes autores verificaram leves componentes

horizontais laterais esquerdos associados as reativações de modo subordinado.

Mais recentemente, Fassbinder (1996) propôs uma evolução teotônica para a
região como
relacionada a uma tectônica de transpressão oblíqua, com partição da
deformação entre
cavalgamentos e transconências, gerando uma estrutura em flor positiva
com algamento simétrico
das unidades do Pré-Cambriano paranaense em to¡no dos
complexos graníticos, os quais ocupariam
a região central da estrutura para a qual convergiriam os mergulhos clas
demais unidades. Tal

modelo, pela sua natureza recente, deverá ainda ser melho¡ estudado para
uma eventual
confirmação.

2

3.

RIANO

DO S{,,IL E SI]DESTE DO BRASIL
Bacias e ocorrôncias semelharfes à cla Formação camarinha, tanto
em idade como em
prcenchiinento sedimentar, ooomem nos estados de Minas
Gerais (pouso Alegre), são paulo
(Eleutério. Pico de Itapeva e outras ocorrôncias menorcs, como
euatis, samambaia, cajamar. Salto
de Pirapora e Pfuapora do Bom Jesus), Paraná (Castro, Ervalzinho
e Guaratubinha), Santa Catarina
(Itajaí, campo Alegre e corupá) e Rio Grande do sul (camaquã
e Guaritas) (Fig.2.3). Essas bacias
ocorrem associadas aos cintu¡ões Ribeira e Dom Feliciano, e aos crátons
Luiz Alves e Rio de la
Plata, sendo ocorrências de extensões e graus de conhecimento variados,
fieqüentemente
interpretadas por seus pesquisaclores como associaclas a zonas
de transcorrência afuantes na
transição Neoproterozóico-Eopaleozóico, com ou sem vulcanismo
associado. Diversas tentativas de

conelação entre as mesmas vêm sendo feitas, sendo aqui
apresentado um b¡eve histórico sobre o
conheciment. de cacla uma a firn cre se <fiscutir posteriormente
as oorrelações já propostas.
2.3.

l. Eleutério

e pouso Alegre

Ëbert (1968, l97lb) foi o primeiro a identifica¡ os folhelhos, siltitos,
a¡cóseos e arcóseos
conglomeráticos não metamorfisados associados à zona
cie falha ltapira-Jacutinga-Ipuiuna no
nordeste do estado de São paulo, propondo as clenominação de Grupo
Eleutério para

os mesmos e
atribuindo- lhes idade equivalente à das rochas do Grupo ltajaí (SC). Dentro
r1o mesmo cinturão de
cisalhamcnto, porém na região a noroeste da cidade cle Pouso Alegre (sudeste
do estado cle Minas

MG
BACIA
DO
PARANA

SP

Florianópolis

oecuNRçAo ¡¡RcttÉllcR:

t ggg

(Variaçâo Anual: 9'41" W)

400 km

Fig.2.3: Bacias e ocorrências de sedimentos da transição
Neoproterozóíco-Eocambriano no Sul e Sudeste do Brasil, sendo:
1 - Eleutério
2 - Pouso Alegre
3 - Pico de ltapeva
4 - Cajamar *
5 - Salto de Pirapora
6 - Pirapora do Bom Jesus
7 - Samambaia
I - Quatis
9 - Castro
10 - Camarinha
11 - Ervalzinho
12 - Guaratubinha
1

3 - CampoAlegre/Corupá

**
14 - ltajai
15 Camaquã/Guaritas

Fonte: Reduzido e simplificado de Schobbenhaus et al. (1981)
* Em subsuperflcie e com predomlnio de sedimentação carbonática
** Predomínio de sedimentação de águas profundas
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Gerais), Leonardos Jr.

et al. (1971)

descreve¡am sedimentos semelhantes, denominando-os

Formação Pouso Alegre e cor¡elacionando-os aos do Grupo Eleutério.

ÌIama e Cunha (1977) obtiveram valores de idade K-Ar mínima de 485 + 20 Ma e 524 + 20

Ma para um

metamor{ismo

de baixo grau dos

sedimentos

da Formação Pouso

Alegre,

rejuvenescidos isotopicamente pelos últimos eventos de deslocamento e aquecimento solÌidos pela
unidade. Fiori et al. (1978) consideraram os depósitos de ambas as itrrmações como resultado das
manifestações finais do Ciclo Brasiliano, sendo depositados em ambientes de planície de inundação,

deitaicos e fluviais em bacia condicionada tectonicamente. Essas características e interpretações a
respeito das bacias de Eleutério e Pouso Alegre foram mantidas e eventualmente detaihadas por
divcrsos autores quc se seguiram.

Teixeira e Petri

(1

993) propuseram idade eopaleozóica e natureza de pull-apart para a Bacia

de Eleuté¡io, com origem a partir de movimentos sinistrais ao longo da Zona Transcorrente de
Jacutinga. Segundo os autores, o preenchimento ter-se-ia dado inicialmente de NNW para SSE, e
posteriormente de SSE, a partir de fbntes com clima ¡írido sujeito a chuvas torrenciais. As ficies
sedimentares identifìcadas loram de natureza lacustre, e proximais, medianas e distais de leques

aluviais.

A clivagem a¡dosiana e o

basculamento

de camadas te¡iam sido originados por

encurtamento da bacia devido à inversão do deslocamento da znna de cisalhamento de sinistral para
dextral.
Essas proposições foram mantidas por Teixeira (1996), que considerou as bacias de

Eleutério e Pouso Alegre partes de uma bacia originalmerfe rnaior, separadas por ocasião da
oompressão proporcionada pela inversão no movimento da znna de cisalhamento. O autor
sugereaìnda uma similaridade genética entre as bacias de Eleutério e Pouso Alegre com as bacias do

Pico de ltapeva, Quatis, samambaia

e salto de Pirapora, as quais teriam evoluido

contemporaneamente du¡ante o interv¿lo Proterozóico Superior-Cambriano, geradas entre 600-530

Ma ao longo do Cinturão Ribeira. Para o autor, o inte¡ior do cintu¡ão poderia estar ocupado por uma
¿irea oceânica

restrita, do tipo golfo, ao longo da qual dar-se-ia o preenchimento dessas bacias com

1Ìicies desde continentais até transicionais

wlcânicas, com exceção

de

e marinhas rasas. Não foram cletectadas ocorrências
seixos riolíticos anquimetamórficos presentes em f;ícies

conglomerátioas, originados possivelmente de um edifício lulcânico supostamente mais antigo e
exumado pela erosão.

2.3.2. Pico de Itapeva e outras ocorrências menorelno Ertqdg_dq éão p4Cþ

Os metassedimentos do Pico de Itapeva (SI'}) fbram primeiramente descritos por Almeida
(1964) e denominados Formação Pico de Itapeva por Cavalcante et al. (1971). Esses autores
identificaram metaconglomerados, metarenitos tèldspáticos e metassiltitos, correlacionando-os às
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bacias de Eleuté¡io e Pouso Alegre. Posteriormente, Juliani et al. (1990) colocaram essas rochas

dentro de uma estrutura sinclinal isoclinal com contatos tectônicos, atribuindo a deposição a fluxos

de detritos subaéreos retrabalhados em ambiente costeiro dominado por ondas, inclusive

de

tempestades, caracterizadas por estruturas hummoclE.

Riccomini (1993) caracterizou a Bacia do Pico de Itapeva como uma bacia de pull-apart
relaoionada a uma movimentação sinistral ao longo da Zona de Cisalhamento de Jundiuvira.

posteriormente submetida a uma inversão dextral que promoveu encurtamento

e

conseqüente

defbrmação dos sedimentos constituintes. O transporte tectônico teria ocor¡ido de SE para NW, de
acordo com lineações minerais e falhas reversas presentes. A deformação sofrida seria responsável
por um metamo¡fismo de baixo grau, com dobramentos e geração de foliação plano-axial associada.
O autor atribuiu idade neoproterozóica-eopaleozóica à bacia.
Outras oconências restritas de sedimentos ahibuídos ao Eopaleozóico ftiram detectadas em
diversos pontos do estado de São Paulo, como nas regiões de Salto de Pirapora e Pirapora do Bom

et al-, 1982), Cajati (Formaçâo Quatis de Campanha e Teixeira, l986),
metassedimentos Samambaia (Petri e suguio , 1969) e cajamar (Hachiro e Santoro, 1996). As
Jesus (I'Iasui

oconôncias de Salto de Pirapora e Pirapora do Bom Jesus fo¡am descritas por Hasui et al. (1982)

como conglomerados polimíticos, arenitos a¡cosianos e arenitos finos embutidos por falhas no
Grupo São Roque e correlaoionáveis aos depósitos das bacias de Eleutério e Pouso Alegre. A
Formaçâo Quatis consiste em sedimentos imaturos

e

anquimetamórficos como metarcóseos,

metarenitos, metargilitos, metassiltitos e metaconglome¡ados descritos por Campanha e Teixeira

(1986), que os correlaoionaram à Formação Camarinha e ao Grupo Castro. Os metassedimentos
Samambaia consistem em metaconglomerados e metarenitos gradacionais e imaturos defìnidos por

Petri e Suguio (1969) como possuindo caracteristicas de "molassa pós-orogenética". Já a ocorrência

de Cajamar é bastante distinta das demais, tendo sido reconstituída a parti <le testemunhos

cle

sondagens por Hachiro e Santoro (1996) e possuindo composição essencialmente carbonática, na

lorma de cálcio-arenitos e conglomerados com clastos fosfaticos e ca¡bonáticos pouco deformados
e <le baixo grau metamórfÌco, depositados em ambiente plataformal raso ou planícies de marés.

2.3.3. Castro

Derby (1878) descreveu as rochas de região de Castro (centro-leste clo estado do Paraná)
como "porphyros ve¡melhos" metamórfìcos associados a arcóseos, posteriormente reclassificaclos

por Leinz (1936) como quartzo-pórflros de origem efusiva. Essas rochas fbr¿rm colocadas por
woodworth (1916) entre a então chamada "Série são Roque" (sP) e o Devoniano, juntamente com
brechas felsítioas e arsnitos não metamorfìsados. Oliveira (1927) incluiu-as na "Série Açungui", e
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Oliveira e Leonardos (1943) transferiram-nas para a "Série Ribeira" com o nome de Formação
castro, a qual foi posteriormente elevada a Grupo por Trein e Fuck (1967).
A descoberta de seixos de composição andesítica em conglomerados do Grupo Casro levou
Moro (1993) e Moro et al. (1993) a proporem um empilhamento estratigráfico deste grupo, na

forma de quatro associações litológicas, assim definidas da base para o topo: Vulcânica
Intermediária-Ácida, constituída por rochas vulcânicas e piroclásticas intermedi¿í¡ias e ácidas
intercaladas, além

de conglomerados subordinadamente; Sedimentar Inferior, constituída por

arenitos arcosianos, siltitos e lamitos de planícies de inundação, preenchimento de canais e lagos;
Vulcânica Ácida" constituída por domos riolíticos, quartzo latitos, brechas piroclásticas e tufos; e
Sedimentar Superior, constituída por conglomerados de leques aluviais. Estas associações foram
denominadas, respectivamente, Associação Tronco, Associação Piraí do Sul e Associação Tirania
(esta última correspondendo às associações Vulcânica Intermedi¡íria-Ácida e Sedimentar
Superior)

por Moro et al. (1994).

Moro (1993) obteve isócronas Rb-Sr nos valores de 488.3 + 7.g Ma e 466.6 + 7.7 Mapara
riolitos da Associação Vulcânica Ácida e efetuou aruilises litoquímicas das rochas wlcânicas,
sugerindo uma fonte comum pÍua os riolitos e andesitos.

A

mesma autora considerou a Bacia de

Castro ulna bacia molássica intermontana, com origem transtensional relacionada

a

unn

movimentação lateral direita da falha que delimita su¿t borda leste. Esta falha, caractenzada como

uma antitética com rejeito oblíquo do Sistema de Transcorrência Lancinha (reativado com
movimentação lateral esquerda no Cambro-Ordoviciano), foi denominada Falha de Castro por
Bonacim et al. (1994).

Mais recentemente, datações U-Pb (SHRIMP) foram efetuados em riolitos da Bacia de
castro por cordani et al. (1999), fornecendo idades de 543 + 12Ma.
2.3.4. Ervalzinho
Pontes (1981), ao estudar a Seqüência Antinha no Estado do Pararuâ, detectou
na mesma

região um conjunto de rochas conglomeráticas e arcosianas posteriormente denominada
Unidade
Conglomerática Arcosiana por Dias e Salazar Jr. (1987), que a consideraram
correlacionável

à

Formação Camarinha. Segundo estes autores, essa unidade estaria em posição discordante
em
relação à Seqüência Antinh4 sendo constituída por conglomerados polimíticos com matriz
arcosiana e intercalações de arenitos arcosianos grossos, imaturos textural e mineralogicamente.
Segundo os mesmos autores, essas rochas teriam sido depositadas em ambiente subaéreo, por
meio
de cones de dejeção com contribuição fluvial, ao longo de uma escarpa de falha.

Kops (1994) denominou a Unidade Conglomerática Arcosiana de Formação Ervalzinho,
considerando-a como depositada em uma bacia de strike-slip pós-colisional, por não apresentar
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feições

de

defurmação

por

cavalgamentos

ou

dobramentos, tampouco ca¡acterísticas de

metamolfismo. e sim apenas um ftaturamento gerado por cisalhamento rúptil

.

2.3.5. Guaratubinha

Fuck et

aL.

(196'1b) cartografaram e descreveram as rochas vulcânicas e sedimentares a

sudeste do município de São José dos Pinhais (leste do estado do Patanri), denominando-as

Formação Guaratubinha. Os autores dividiram

a

formação em três seqüências: sedimentar,

constituída por arcóseos, siltitos, argilitos e conglomerados;

riolític4 constituída por riolitos

e

rochas piroclásticas como tufos, brechas e aglomerados; e andesític4 cr¡nstituída por andesitos e

dacitos. Segundo

os

autores,

a

fbrmação estaria assentada discordantemente sobre

seu

embasamento, apresentando-se ligeiramente rnetamorfisada, basculada em blocos e brechada. Os

mesmos ¿utores corrclacionaram

a

Formação Guaratubinha aos grupos casuo

e

ltajai,

considerando-a como de idade eopaleozóica, depositada em lbssas tectônicas.

Posleriormente. Ebert (1971c) correlacionou as rochas da Formação Guaratubinlu às rochas
vulcânicas da região de Carnpo Alegre (SC), denominando o conjunto de Grupo Guaratubinha.

Daitx

e

Carvalho (1981) detalharam os estudos sobre a formação, seguidos por Soares (19S7, 198S),

o qual correlacionou as rochas da Formação Guaratubinha e do Grupo Castro, interpretando-as
como depositadas em bacias molássicas tardias ou pós-colisionais, relacionadas a falhamentos.

Mais recentemente. Castro (1993) definiu cinco associações litológicas para a Bacia dc
GuaraTubinha, com predomínio de rochas lulcânicas e vulcanocl¿isticas ácidas a inlermediá¡ias, e
conglomerados polimíticos subordinadamente. Este autor caracterìzou também uma cogeneticidade

entre os wlcanismos ácido e intermedi¿írio, a partir de análises de elementos maiores, traços e
Terras-Raras, revelando quimisrno semelhante ao das rochas vulcânicas do Grupo castro.

siga Jr. et al. (1999) obtiveram idades de 570 + l0 Ma pelo mérodo Rb-sr e de 62g

t

2g

pelo método u-Pb para riolitos da Formação Guaratubinha, enquanto llasei et al. (199g)
apresentaram idades de 604.6

t

8.6 Ma. também para riolitos da mesma forrnação.

2.3.6. Campo Àlegre-Coruoá

Almeida (1949) registror¡ a ocorrência de rochas wlcânicas e piroclásticas na região ¿e
Campo Alegre (nordeste do estado de Santa Catarina), atribuindo-lhes idade eopaleozóica por
comparação a riolitos porfiriticos cla Bacia de ltajaí. Albuquerque et al. (1971) denominaram a
unidade de Formação campo Alegre e incluírarn-na no Grupo ltajaí, juntamente oom a Iìormaçõo
Baú, constituída por conglomerados. Entretanto, Eber1 (1971c), subdividindo as rochas <1a Bacia de

campo Alegre em 1rês lbrmações. considerou-as mais recentes que as da tsacia de rtajaí,
denominando-as Grupo Guaratubinha e conelacionando-as ao Grupo castro e à Formação
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Guaratubinha do estado do Para¡á. Essas fbrmações seriam constituídas por conglomerados que
gradam para arcóseos e siltitos. rochas wlcânicas e piroclásticas básicas a ácidas, e siltitos com
intercalações de tuttrs.

Citroni (1998) estabeleceu sr¡bdivisões das rochas constiluintes da Bacia de Campo Alegre

em dois grupos (Bateias e Campo Alegre) e dez fbrmações. Este autor atribuiu a gênese

e

desenvolvimento da Bacia cle Campo Alegre às fases finais da colisão entre as microplacas de

A bacia te¡ia siclo gerada por esftrrços distensivos relacionados a falhas de
direção NNW e alto ângulo. Para o mesmo autor, a deposição te¡ia sido inìciada com
Curitiba e Luiz Alves.

conglomerados, arenitos e pelitos de leques aluviais, sistemas fluviais entrelaçados e turbiditos,

prosseguindo com derrames

de lavas básicas a

intermediárias intercaladas com pelitos,

culminanclo com lavas e depósitos piroclásticos intermecliários a ácidos.

e

A Bacia de Conrpá foi

considerada pelo autor como Lrma sub-bacia da Bacia de Campo Alegre, preenchida por turbiditos

e

a¡enitos da Formação Corupá.
Segundo Citroni (1998) e Citroni et al. (1999), a evolução elo magmatismo teria ocorrido por

processos de cristalização fracionada

de um magma com contaminação crustal

subordinada,

cristalizado entre 579 + 30 Ma (u-Pb) e 570 ! 39 Ma (Rb-sr). Siga Jr. er al. (1999), por sua vez,
apresentaram idades de 528 + 29 Ma para riolitos da Bacia de Campo Alegre. Mais recentemente,
Co¡d¿uti el al. (em prep.) obtiveram valores de 595

+ l6 Ma

peLra

ziroões datados pelo método U-Pb

(SHRIMP), sugerindo correlação das rochas lulcânicas da Formação Campo Alegre com

os

granitóides peralcalinos da Serra do Mar, enquarìto Basei et al. (1998) apresentaram idades U-Pb
de 598 + 29 Ma para riolitos da llacia de Campo Alegre.

2.3.7 . Ir.ajaí

Dutra (1926) chamou os folhelhos argilosos e aLrgilo-alenosos do vale do Rio Itajaí-Açu

(leste

do

estado

de

Santa Cata¡ina)

de "Série ltajahy", incluindo quartzitos,

arcóseos

e

conglomerados num conjunto verticalizado. Posteriormente, Carvalho e Pinto (1938) atribuíram
origem glacial aos conglomerados, correlacionando-os à "Sé¡ie Camaquã" do estado do Rio Grande

do Sul e registrando também a presença de wlcanismo. A origem glacial dos conglomerados foi
contestada por Freitas (1943), que atribuiu-lhes origem por deposição em leques aluviais. Seguiram-

se v¿{rias reciefìnições e mudanças no empilhamento estratigráfico dessas bacias, propostas por
autores divcrsos.

Basei (1985) interpretou a Bacia de ltajaí como sendo uma antefossa molássica relacionada
ao Cinturão Dom Feliciano. reconhecendo faihas inversas no limite sul da mesma e dividindo as

em uma unidade arenítica basal (constituída por arenitos arcosianos.
tultrs c níveis silticos) e uma unidade síltica no topo (constituída por arenitos,

sucessões litológicas
conglomerados,
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siltitos e zrgilitos laminados). O autor atribuiu esses depósitos a ambientes fluviais proximais

e

turbiditos proximais, medianos e distais, estimando uma espessura de 7500 m e verifìcando duas
fàses de dei'ormação que configuratiam nm monoclinal com vergência contra o cráton.

Macedo et al. (1984) data¡a sedimentos da Bacia de Itajaí em 542

+

18 e 530

t

20 Ma,

valores estes oonigidos por Basei et al. (1987) para 581 + 48 (sedimentação e diagônese) e 535 + 10
(anquime tamorftsmo), com resf¡iamento
idades de 534

!

a 525 Ma (K-Ar). Estes últimos autores obtiveram ainda

4 Ma (Rb-Sr) para intercalações de tufos nos sedimentos da Bacia de Itajai, e 544 +

20 Ma pelo método Rb-Sr para o Riolito Apiún4 também inte¡calado aos sedimentos da bacia.

Entre 1987 e 1991, diversos autores (Appi ef al., 198'l.,1990; Appi e Cruz, 1990; Krebs

al., 1988) utilizaram conceitos relacionados à Estratigrafia de Seqüências na caracterização

er

<tas

fácies e modelos deposicionais da Bacia de ltajaí, definindo seqüências deposicionais e associações

de facies de leques aluviais, planícies e frentes deltaicas, pró-deltas, plataformas, talutles, leques
submarinos, tu¡biditos e diamictitos, além de tratos de sistemas de mar baixo e alto, transgressões
marinhas, seções condensadas, etc. Rostirolla (1991) caracterizou a bacia como de origem flexural
relacionada à convergência dos cavalgamentos do Grupo Brusque sobre

o Maciço de Joinville,

configurando uma bacia de/oreland peúf&ica
Por fim, Citroni (1993) descreveu associações turbidíticas, baciais (depósitos hemipelágicos

e de escorregamento subaquoso), transicionais (arenitos de águas rasas, deltaicos e de planícies
costeiras), e continentais (leques aluviais e rios entrelaçados) para o Grupo ltajaí, com magmatismo

sin-sedimentar subordinado. Segundo

o

autor,

a

bacia teria sofiido um cavalgamento pós-

deposicional pelo Grupo Brusque na sr¡a borda sul em torno de 535 Ma atrás, sendo sua origem
relacionada a um rilleamento continental passivo com transgressão marinha e magmatismo alcalino
associado.

Paim et al. (1997), descrevendo traços lósseis cle Chancelkn'ia sp. em sedimentos da Bacia
de Itajai, at¡ibuíram idades em torno de 540 Ma para os lnesmos. Entretanto, idades mais antigas

fo¡am obtidas para esta bacia com relação ao magmatismo associado, datado em 567

t

i4 Ma (u-

Pb) por Basei et al. (1999) pala o fuolito Apiúna, e em 563 + 14 Ma (u-pb sHRIMp) por corclani
et al. (em prep.), também para o Riolito Apiúna.

2.3.8. Camaquã e Guaritas
Carvalho (1932) 1òi o primeiro a definir a "Série de Camaquan" no Estado do Rio Grande do

Sul, constituída por arenitos, folhelhos e conglomerados do Eopaleozóico, sobrepostos a clerrames
andesiticos e sotopostos discordantemente a sedimentos permianos. Leinz (1939) detectou uma
deformação basculando a séric, e Leinz et al. (19a1) definiram a Formação Maricá oomo arc<isios e
ft¡lhelhos distintos da "Série Camaquan" e sotofiostos à mesma.
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A "Série Camaquan"
com

e a Formação Maricá furam elevadas a Grupos por Goñi et al. (1962),

o Grupo Ma¡icá incluindo lambém as rochas andesíticas e rioliticas, e o Grupo

Camaquã

sendo dividido nas formações Camaquã e Guaritas. Robertson (1966) dividiu o Grupo Camaquã nas

formações Santa B¡íLrbara" Guaritas

e

Conglomerado Coxilha, que estariam

discordantemente sobre as rochas lulcânicas

e

assentadas

piroclásticas ácidas ("Riolito da Ramada") a

intermedi¿lrias ("Andesito Hilario") anteriormente reconhecidas na região. Essas ¡ochas r,ulcânicas.

por sua vez, estariam assentadas sobre a Formação Maricá confb¡me antefiormente definida por
Leinz et al. (1941).

Ribeiro et al. (1966) e Tessari e Picada (1966) propuseram um empiihamento estratigráfico
para a região como composto pelos sedimentos do Grupo Maricá na base, seguido pelo Grupo Bom

Jardim, este írltimo dividiclo nas formações Arroio dos Nobres (formada por conglomerados

e

arenitos conglomeráticos do Membro Vargas e ritmitos psamo-pelíticos do Membro Mangueirão)

e

Crespos (dividida nos membros Acampamento Velho, conespondente ao Riolito da Ramada. e

Hilário, conespondente ao Andesito Hilirio). Sobre o Grupo Bom Jardim, estaria assentado

o

Grupo Camaquâ, dividido nas formações Santa Bárbara e Guaritas.

Trein e Fuck (1967) conelacionaxam o Grupo camaquã com os grupos castro e Itajaí e à
Formação Guaratubinha, considerando as rochas riolíticas e andesíticas como parte do mesmo-

Ribeiro (1970) considerou

o

Grupo Bom "Iardirn come incliferenciado. Posteriormente,
Ribeiro e F'antinel (1978) tornaram a clividir o Grupo Bom Jardim em formações, inchrindo Maricá,
Hilário, Vargas e Acampamento Velho, mantendo o Grupo Camaquã dividido nas formações Sa¡ta
B¿irbara e Guaritas e assentado sobre o Grupo Bom Jartlim.

santos et al. (1978) redeluriram o Grupo Bom Jardim como Grupo M¿¡icá, dividi<to nas
formações Pessegr-reiro (correspondente à Formação Maricá de Leinz et al., 1941), Cerro clos

Martins (correspondente à Formação Arroio dos Nobres e ao Membro Hilário de Ribeiro et al..
1966) e Acampamento Velho.

Fragoso César st al. (1982a, b) definiram duas associações molássicas clistintas para
região, sendo a Associação Molássioa Sedimentar constituída pela Formação

Aloio

dos Nob¡es

a
e

Grupo Camaquã, preenchendo uma antefossa denominada Antelbssa do Sudeste, e a Associação
Molássica Plutono-Vulcano-sedimentar na borda leste do Cráton Rio cle la Plata, constituida pelas
formações Hilario e Acampamento veiho. Em seguida, Bonhomme e Ribei¡o ( l9g3) dataram
ftações finas de seclimentos pelo método K-Ar, obtendo idacles de 572

anquimetarnorfìsmo no Grupo Camaquã, e

¡J,e

529

+

16

e

524

+

+

17 535

t

16 Ma para um

16 Ma para um evento de diagênese

na Formação Guaritas.

Fragoso César et al. (1984, 1985) classificaram os sedimentos molássicos <la r.egião em
molassas preooces e tarclias. Soares (1988) incluiu o Gmpo Camaquã na categoria de bacias

1'l

falhadas ripo pyahens pós-colisionais, juntamente com o Grupo Castro, Formação Guaratubinha
(PR) e Forrnação Campo Alegre (SC).
Iì'ragoso César'(1991) reconheoeu uma seqüência molássica mais antiga a leste, relacionada

à evolução do Cinturão Dom Feliciano (depositada na Antefossa Camaquã e representada pelo
Grupo Camaquã" constituído pelas formações Anoio dos Nobres e Guaritas), e uma mais jovem a
oeste, relacionada à ovolução do Cintr¡rão Ribeira e representada pela bacia <le retro-ar.co de Santa

Bárbara. oliveira e Fernandes (1991), sayeg et

d.

(1992a, b) e Machado e sayeg (1992) fìrram os

primeiros a propo¡ origem associada a tra¡scorrência sinistral para as calhas <ieposicionais da
região.

Netto et al. (1992) posicionaram a bacia na transição Vendiano-Tommotiano, com base em
estudos de ícnofosseis, e Almeida et al. (1996) dataram riolitos e ignimbritos atribuídos ao Grupo

Camaquã pelo método Rb-Sr em 545. i + I2.7, 546 + 12.9 e 494.9 +

15, 1

Ma.

Paim et al. (1992, 1995) e Paim (1995) analisaram as unidades constituídas por rochas da
Bacia do Camaquã sob enftrque da Estratigrafia de Seqüências e estudos de sistemas deposicionais e

paleocorentes, definíndo seqüências deposicionais

ou

unidades aloestratigrálìcas cíclicas

(alogrupos Ma¡icá, Bom Jardirr¡ Santa Bá¡bara e Guaritas) limitadas por eventos transgressivos c
constituídas por depósitos de sistemas fluviais, leques deltaico-aluviais progradantes e sistemas

marinhos, com eventuais intercalações l'ulcânicas

e

contribuições

de

sistemas tlesédicos

relacionados à Formagão Guaritas

Mais recentemente, Fambrini (1998) elevou as ftrrmações Santa Ba¡bara e Guaritas a
grupos, desmembrando-as do Grupo ctunaquã. scguncìo este autor, as roohas datadas por
Bonhomme e Ribei¡o (1983) como Formação Guaritas pertenceriam na realidacle ao topo do Grupo
Camaquã, e as rochas riolíticas e a¡desíticas fariam parte do Grupo Crespos, relacionado ao

vulcanismo do A¡co Bom Jardim e posicionado entre os grupos camaquã (acima) e Maricá
(abaixo). O mesmo autor dividiu o Grupo Camaquã nas formações Santa Fé (constituída por
sedimentos tle leques conglomeráticos costeiros), Mangueirão (ftrrmada por arenitos costei¡os e

ritmitos constituindo turbiditos,

tempestitos

e imrnditos), Vatgas

(conglomerad6s

e

arenitos

conglomeráticos de leques aluviais e costeiros) e João Dias (corstituída por arenitos e ritmitos
ambiente marinho raso e deltaico).

cle

Ainda segundo Fambrini (199S), a Bacia de Camaquã estaria compartimentada em dive¡sas

por reativações sin-sedimentares das zonas de falhas presentes. Os limites com o
embasamento seriam tectônicos, e com o sobreposto Grupo Guaritas seriam por discordância
sub-bacias

angular. O autor atribui olima a¡ido a semi-árido as areas-fontes e à bacia propriamente dita. a qual

teria sido tòrmada por abatimento dc blocos tectônicos relacíonados à r'eativação pós-magmática
dos sistemas de falhas NE-SW Tapera-[imiliano e Passo dos Bnforcados, acompanhada ¿e intensa
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subsidência, migração de depocentros e posteriores inversões que tornaram os depósitos do Grupo

Camaquã fonte da deposição do Grupo Guaritas. Estc, por sua vez, consiste em arenitos,
ortoconglomerados e lamitos de sistemas fluviais entrelaçados passando a eólicos, alimentados por

leques aluviais e depositados clurante

o

Ordoviciano em discordância angular sobre

o

Grupo

Camaquã. Estes sedimentos foram mais recentemente cstudados como Formação Guaritas por Paim

(1995) e Silva lrilho (1997), tendo Þ-ragoso César et al. (1998) aventado a hipótese de que
mesmos possam constituir uma unidade basal da B¿cia do Paraná.

os
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3. I,ITOESTRATIGRAFIA

3.

F],

PETROGRAFIÀ

I, CARACTERIS'IICAS GERAIS
Neste trabalho, a Formação Camarinha foi subdividicla em quatro unidades, com base em

mapeâmento geológico resultante da análise de ftrtogralìas aéreas e levantamentos de perfis e
seções em campo. Essas unidades foram denominaclas

llnidade Conglomerática 1, Uniclade A¡eno-

Lamítica 1, Unidade Conglomerática 2 e Unidade Areno-Lamítica 2 da base para o topo. A
distribuição espacial e o empilhamento idealizado dessas unidades podem ser visualizados nas Figs.

3.1,3.2 e 3.3,

e

no Mapa Geológico (Anexo I).

De um modo geral, as quatro unidades apresentanì, como características mais marcantes,
elevada imaturidade mineralógioa evidenciada pela presença de minerais

e

fiagmentos líticos

relativamente instáveis, submaturidade textural evidenciada pela seleção moderacla a ruim dos grãos

e

ausência de camadas-guia

pira o

estabeiecimento de oorrelações entre as seções. Como

ca¡acterísticas imprimidas posteriormente, percebe-se alto grau de alteração intempérica e oxidação,

que conferem às roohas coloração casta¡ho-avermelhada, e uma certa descontinuidade lateral dos
aflo¡amentos em campo, dihcultando as correlações ent¡e os diferentes corpos litológicos presentes.
Dessas unidades, c¡ue serão descritas e detalhadas mais adiante, a Unidade Conglomerática

ocorre apçnas na Ár"a Sr¡1, tenclo sido representada nos mapas geológicos (F'igs. 3.1 e 3.2, Anexo

1

1)

juntamente com a Unidade Areno-Lamítica 1, devido à sua pouca espessura aflorante (da ordem de
poucas clezenas de metros) que não permite sua individualização nas esoalas utilizadas (1:150.000

e

1:50.000). A relerida unidade firi representada sepataclamente apenas nas seções geológicas (Anexo

I), em escala l;25.000, e nas seções

colunares que serão apresentadas mais adiante. As dcmais

unidades ocorrem ta¡to na Á¡ea Sul como na Á,¡ea Norte, clistribuídas de modo desigual.

Com base na largura allorante das unidades e seus ângulos de nrergulho, fiii estirnada uma
espessura mínima de aproximadamente 3180 m na Á¡ea Sul e 3860 m na Á¡ea Nofte para os
sedimentos cla Formação Camarinha (sendo na Área Sr,rl aproximadamente 1660 m para as uniclades

Conglomerática 1 e Aleno-Lamítica 1, 1200 m para a Unidade Conglomerática 2, e 320 m para a

unidade Areno-Lamítioa 2, e na Á,rea Norte aproximadamente 1000 m para a unidade ArenoLamítica

I,

1360 m para a Unidade Conglomerática 2, e 1500 m para a Unidade Areno-Lamítioa 2).

Desses totais, cerca de 530 m foram levantados em seções colunares medidas na

Á¡"u Sul,

as quais

serão a seguir expostas neste capítulo.

A

escassez

e má preservação

dos afloramentos nn Á¡ea NoÍe não permitiram

o

estabelecimento das relações de contato entre as ruriclades naquela região. Entretanlo, na Á¡er Sul
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Ços a inciplentemente eskatificados, localmente con estratifi cacruzada, ¡malL¡ros textural
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estes contatos puderam ser estabelecidos como sendo transicionais, na f.orma de intercalações que

podem representar interdigitações laterais. Não oconem seções-tipo contínuas que pudessem
representar o empilhamento completo das unidades constituintes da F'ormação Camarinha, porém

fbram levantadas quatro seções de refèrência, mostr¿urdo a constituição e empilhamento de parte das
unidades Conglomerátioa 1, Areno-Lamítica 1 e Conglomerâtica 2, bem como a transição entre as
mesmas.

A

seção da I'ig.3.4, correspondente ao ponto Si02a-b, representa a transição da Unidade

Conglomerática 1 para a porção basal da Unidade Areno-Lamítica 1, e as seções da Fig.3.5,
cortespondentes aos pontos Sl04 e 5105, representam a porção basal a intermediaria da Unidade

Areno-Lamítica 1, tendo sido ambas levantadas na localidade de Boqueirão (Area Sul), ao longo da
rociovia BR-277 (sentido Curitiba-Palmeira). Já a seção da Fig.3.6, coffespondente ao ponto S71a-b,

mostra a porção intermediaria a superior da Unidade Areno-l,amítica 1 e sua transição para a
Unidade Conglomerática 2, tendo sido levantacla elrtre as localidades de Dom Rodrigo e Felpudo
(Área Sul). Não fbi possível obter boas seções mensuráveis para a representação da Unidade ArenoLamítioa 2, tampouco para a representação dessas unidades na Á¡ea Norte.

Destas seções,

a

representada pela Fig.3.4, mostrando

a

transiçâo

da

Unidade

Conglomerática 1 para as porções basais da Unidade Aleno-Lamítica 1, foi originalmente levantada
pelos geólogos M.Sc. José l-Ienrique Godoy Ciguel e José R.oberlo de Góis no ano cle 1987, tendo
desde entã<l permaneoido inédita, exoeto por uma pequena publicação resumida em Góis (1990). O

atual mau estado de conservação do corte então levantado, que apresenta-se

intensamente

irrtemperizado e paroiahnente coberto por vegetação e obras cie oonte¡lção, fez com que nestc
trabalho se optasse pela utilização da seção mais completa levantada pelos referidos geólogos, com

a devida autorização do M.Sc. José R. de Góis, trazendo-a assim ao conhecimento público,
devidamente ar:rescida de informações adicionais obtidas no deco¡rer do atual lrabalho. Já as
demais seções loram todas levantadas ao longo deste trabalho.

As

scções levantadas representam empilhamentos estratigráficos locais, sendo

este

empilhamento provavelmente resultante de depósitos inicialmente penecontemporâneos que
sofì'eram retrogradações e progradações ao longo do tempo, confbrme será discutido no Cap. 4
deste trabalho.

A Formação Camarinha

apresenta contatos por discordância angular com seu embasamento,

sendo esses contatos freqûentemente truncados por falhas.

A

mais importante destas falhas é

a

Falha da Lancinha, que cofia a Á¡ea Sul e é responsável pela verticalização e truncamento de
oamaclas. brecl-ração de rochas e estiramento de clastos. e geração de clivagem de fratura, dobras

escalonadas e estmturas rÍrpteis diversas. Essas feições e estruturâs serão descritas e analisadas no

Cap.5 deste trabalho. Outros lineamentos importantes são as fàlhas do Cal. responsável pelo
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trurìcamento, verticalizaçäo e brechação de camadas próximas ao limite sudeste da l,¡ea Sul, e de

Morro Agudo, que trunoa parciatmente os limites da Á¡ea Norte.

As unidades da fiormação Camarinha apresentam-se dobradas na ltrrma de sinclinais, com
direções de oamadas predominantemente pa¡a nordeste com mergulhos para noroeste e sudeste, e

localmente leste-oeste com mergulhos para sul, corno na região da Área Sul imecliatamente ao norte
da Falha da Lancinha (localidades de Taquaral Camarinha e Pruunã) ou na região do fechamento

do sinclinal na Á¡ea Norte (localidade de Prata). Essas estruturas também se¡ão devidamente
analisadas no Cap.5 deste trabalho.

Eventualmente oconem, entre as localidades de Onça e Varzedo (norcleste da Á.rea Sul),
depósitos recentes relacionados às brechas e conglomerados da Unidade Conglomerática 2, na
fo¡ma de tálus e colúvios pouco espessos, com predominio de

mata mal

selecionada e imatura, e

estrutura maoiça. Essas ocorrências, no entanto, são pontuais, não visiveis em lbtografias aé¡eas e
não mapeáveis na escala utiiizada.

A pouca espessura da Unidade Conglomerática t, prejudicando

sua mapeabilidade na escala

adotada, bem como a falta de seções-tipo contínuas e completas que pudessem se¡ levantadas

incluindo a Unidade Areno-Lamítica 2, frzeram com que no presente trabalho não se optasse pela
denominação das unidades como membros da Formação Camarinha. Do mesmo modo, a ausôncia

de

discordâncias internas, seções oondensadas, superficies cie rníxima inundação

marcadores cronoestratigráftcos dihculta

a

e

outros

adoção cla listratigrafìa cle Seqüências como

metodologia de análise dos depósitos da formação.

3.2. ASPECTOS DIJ CAMPO

3.2.1. Unidade Conglomerática

1

A Unidadc Conglomerática I aflora oom até cerca de 30 m

de espessura na base na Unidade

Areno-Lamítica 1, em dois pontos adjacentes ao limite sucfeste da Á¡ea Sul (s102
localidades de Boqueirão e Felpudo, Anexo

il)

e

s59,

e em um ponto adjacente ao limite noroeste

mesma árca (S126, localidade de Þ'elpudo, Anexo

II).

Seu contafo coln o embasamento

(filitos

¿a
das

lormações Capiru e Votuverava) é visível na localidacle de Boqueirão (ponto 5102, Anexo II),
mostrando nítida discordância angular, com os conglomerados da Formação camarinha
mergulhando 60" para noroeste e os hlitos da Formação Capiru mergulhando 65. para sudeste. Este
contato encontra-se brechado por làlharnento (Falha do Cal) (Foto 3.1), e crnbora não seja visível na
região t1e Felpudo, deve também estar trunoaclo por 1àlhas, consiclerando-se a brechação observada
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nas rochas e a presença das falhas do Cal e da Lancinha na região, evidenciada em fotografìas
aéreas e imagens de satélite.

A

unidade consiste em conglometados polimíticos e arenitos conglomeráticos a grossos

médios, maciços
subangulosos

a

a

incipientemente estratifioaclos.

subarredondados oom até

e

Os conglomerados apresentam clastos

5 cm de tamanho, constituídos por filitos,

quartzitos, roohas carbonáticas (marmores dolomíticos?), granitos

e mais

quartzo,

raramente rochas

metabásicas (?), em uma matriz qne varia de síltica a arenosa, imatura e com seleção
média a ruim.

Essa matriz possui composição fèlclspática

a lítica, mioácea, com grãos

subarredondados de quartzo, feldspato caulinizado, quartzito,

filito e

subangulosos e

rochas carbonáticas. O

cimento é argiloso.

Os conglomerados gradam e intercalam-se com arenitos conglomeráticos a grossos

e

méclios, micáceos, que inicialmente ocoffem como níveis centimétricos a decimétricos,
aumentando
progressivamente em IÌeqüência e espessura. Apresentam composição
feldspática a lític¿ e micácea.

com grãos milimét¡icos angulosos, subangulosos e subarredondados de quartzo, feldspato
caulinizado, quartzito, filito, rochas ca¡bonáticas e eventualmente graníticas
em meio a pouca
matriz e cimento também argiloso. Nas frações médias, pode-se verificar. a ocorrência
de incipientes
estratifìcações gradacionais, paralelas e cruz¿das tabulares.
O elevado grau de alteração intempérica dessas rochas não permitiu a confecção de
lâminas
delgadas para estudo textural e composicional visando uma classificação
mais ¿efìnida e uma
análise de provcniência, tanto para os conglomerados como pa¡a os arenitos.

Niveis de granulação mais fina, como arenitos finos e siltitos maciços a incipientemente
estratificados, ritmitos arenosos e síltico-argilosos, e até lamitos, ocorrem
subo¡dinatlamente nesta
unidade, com espessuras descle milimótricas a centimétricas, no contato com
o embasamento, até
decimétricas a métricas, à medida em que ocone a transição para a uni<lade
Al.eno-l,amítica I de
sudeste para noroeste, quando então passam a predominar. Esta transição pode
ser visualizada
na

seção colunar da Fig 3.4a, ca¡acterizando uma granodeorescência das
sucessões, da base a sudeste
pal'a o topo a noroeste.

3.2.2. Unidade Areno-Lamítica I

Na Área Sul, aflora em uma fàixa de direção NE-SW adjacente ao limite
sucjeste da mesma
(localidades de Boqueirão, Dom Rodrigo, Ferpudo, varzedo e onça),
e em uma lente junto ao
limite noroeste da mesma área na localidade cle Felpuclo. Ocorre ainda em
uma pequena lente de
direção ËW entre as localidades cle Taquaral e Camarinha. Na Área Nofie.
ocope como uma faixa
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dobrada na forma de um sinclinal com fechamento para nordeste, entre as localidades de Rio dos

Matos. Santa Cruz e Itambezinho.
Esta unidade consiste em arenitos médios a flinos, que gradam e inte¡calam-se da base para o

topo com siltitos, lamitos e ritmitos arenosos e síltico-argilosos. Os arenitos, assim como os da
Unidade Conglomerática

1, também são

selecionados, com grãos suba¡gulosos

a

feldspáticos

a líticos e

subarredondados

mioáceos, medianamente

de quartzo, feldspato caulinizado.

quattzito, filito, rochas carbonáticas e mais raramente xistos, com pouca matriz e oimento argiloso.

Níveis finos e médios desses arenitos intercalam-se ritmicamente, mostrando estruturas maciças
(Foto 3.2) a incipientemente estratificadas. À medida em que aumerúa a espessura e freqüência dos

níveis mais hnos, ocorrendo nítida granodecrescôncia, observam-se também estratificações
c¡uzadas tabulares e acanaladas.

Entre a porção basal desta unidade, onde predominam os sedimentos â¡enosos mais grossos.

e a porção intermedia¡ia, onde predominam os

sedimentos síltico-argilosos, ocorrem pacotes

gradacionais de até 50 cm de espessura com base erosiva (F'oto 3.3) þonto 5103, Iocalidade de
Boqueirão, Á¡ea Sul

- Anexo II).

Esses pacotes são constituídos

por uma basc conglomerática de

espessura centimétrica, rica em intraclastos síltico-argilosos de tamanho tambérn centimótrico (Foto

3.4), gradando pata arcnitos médios com estratificaçõcs paralelas, cmzadas e climbings,

c

para

a¡enitos médios a finos que podem apresentar ondulações simétricas e assimétricas de interferência

no topo (Fotos 3.5 e 3.6), semelhantes do ponto de vista descritivo a hummockies, porém
aprcsentando menor pofie,

Os siltitos, quando em níveis mais espessos (decimétricos a métricos),

apresentam-se

maciços e com fraturamento conchoidal característioo. Entretanto, ocorrem mais comumente como

níveis milimétricos a centimótricos intercalados com lamitos, constituindo ¡itmitos bem laminados.
Esses níveis sílticos e lamíticos ocorem subordinadamente quando próximos à base da Unidade

Arono-Lamítica 1, aumentando progressivamente em freqüência

e

espessura, até passarem a

predominar na porção intermedi¿iria da mesma unidade. Esta granodecresoôncia pode ser observada
nas seções colunares representadas nas Figs. 3.4b,3.5 e 3.6a, b e c.

Onde predominam os lamitos e ritmitos, na porção intermediária da Unidade ArenoLamítica I , verifìcam-se abundanles laminações paralelas, onduladas simétricas (mais raramente
assimétricas) e cmzadas tangenciais e climbing.t, além de laminações wavy, flaser e lenticulares

(Fotos 3.7 a 3.13), estruturas defomacionais na f'orma de convolufas (Iroto 3.14), estruturas de
sobrecarga e escape de água na fbrma de.flames, pser-rdonódulos de areia e, mais raramente, dîsh.

ball and pillow e diques de arcia. Associadas

a essas estruturas deformacionais, ocorrem feições de

rompimento de níveis arenosos e sílticos por escape de água (Fotos 3.15 e 3.16), evidenciando

da Unidade Areno-Lamítica 1 da
FOTO 3.1: Contato entre filitos da Formação Capiru FOTO 3.2: Arenito médio a fino, maciço, da Unida- FOTO 3.3: Arenitos gradacionais
Formação Camarinha, mostrando base conglomerática com inpamarinha
(ponFonnação
Arenelamítica
1
da
de
(Fi) e conglomerados da Unidade Conglomerática
traclastbs síltico-argilosos passando a arenitos com estratificação
1 da Formação Camarinha (Cg) (ponto 5102, to S105, localidade de Boqueirão, Ar ea Sul- Anexo paralela e cruzada climbing, seta indica topo de camada para norte;

localidade de Boqueirão, Area Sul

- Anexo ll)

FOTO 3.4: lntraclastos síltico-argilosos em arenitos de base grossa a conglomerática da Unidade Areno-Lamítica I da Formação Cpmarinha
(ponto S103, localidade de Boqueiräo, Area SulAnexo ll)

il)

direção aparente de paleocorrente para nor.oeste (direita da foto)

(porito S103. localidade de Boqueirão. Area Sul

- Anexo ll)

FOTO 3.5: Marcas onduladas simétricas de interfe - FOTO 3.6: Marcas onduladas assinÉtricas de interfe -

rência em arenitos médios a fìnos da Unidade rência em arenitos médios a finos da Unidade
Areno-Lamítica 1 da Formação Ca¡narinha Areno-Lamítica 1 da Formação Camarinha; setas in(ponto 5103, localidade de Boqueirão, Area Sul dicam direçöes de paleocorrentes para ¡oroeste
(ponto S103, localidade de Boqueirão, Area Sul
- Anexo ll)
- Anexo ll)
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FOTO

FOTO 3.7: Lamina@es paralela, wavy e flaserem
ritmitos da Unidade Areno-Lamítica I da Forrnação
Çamarinha (ponto S105, localidade de Boqueirão,

Area Sul- Anexo ll)

3.8A

FOTO 3.88

FOTO 3.8: Laminações paralela, ondulada, wavy,lenticular e cruzada tangencial em ritmitos da Unidade
1 da Formação Camarinha; seta indica topo de camada para norte (A) e direção aparente

Areno-Lamítica

de paleocorrente para oeste (B) (ponto S105, localidade de Boqueirão, Area Sul - Anexo ll)

FOTO

3.r0A

FOTO 3.108

IO 3.9: Lamina@es cruzadas climbing em lamitos FOTO 3.10: Laminações cruzadas climbing e lenticulares em ritmitos da Unidade Areno-Lamítica 1 da
Unidade Areno-Lamítica 1 da Formação Cama- Formação Camarinha; seta indica topo de carnada para r'¡orte (A) e direçåo aparente de paleocorrente
nha; seta indica direçåo aparente de paleocor- para oeste (B) (ponto S71a, localidade de Dom Rodrigo, Area Sul- Anexo ll)
mte para oeste;topo de camada para norte (alt9 da
Ito) (ponto S71a, localidade de Dom Rodrigo, Area
ul - Anexo ll)

PRANCHA 2

FOTO 3.1 I :Laminações crwada s cl imbing e lenticr¡- FOTO 3.12: Laminações onduladas, wavy

eflaær

lares em ritmitos da Unidade Areno-Lamítica I da em ritmitos da Unidade Areno-Lamítica 1 da ForForrnação Carnarinha; seta indica topo de camada rneção Cemarinha (ponto S71a, localidade de Dom
para norte; direção aparente de paleoconente para Rodrigo, Area Sul- Anexo ll)
oeste (esquer€ da ffio) (ponto S71a, localidade de
Dom Rodrigo, Area Sul-Ar¡exo ll)

FOTO 3.14: Laminações ænvolutas em riûnitos da
Unidade Arer¡oLanútica I da Fonr@o Çanañnha
(ponto S7la, localftJade de D. Rodrþo, Area SulAnexo ll)

FOTO 3.15: Laminações lenticulares e estuturas
de escape de á,gua em ritnitos da Unidade Areno:
Lamítica I da Formação Campdnha (ponto S71a,
localidade de Dom Rodrigo, Area

Sul- Anexo ll)

FOTO 3.13: Laminações paralela, ondulada ass¡rneticruzada tangencial e flaserem ritmitos da Unidade
Arenolamítica I da Fornta@ Camarinha; seta indica

e,

topo de camada para norte; direção aparente de pa
leocorrente para oeste (esquerfa da foto) (ponto
5151, localidade de BoqueiÉo, Area Sul - Anexo ll)

FOTO 3.16: Estruturas de escape de água em ritnútos
da UnidadeAreno-Lamítica I da Fonrnção Çarnarinha
(ponto S71a, localidade de Dom Rodriþo, Área Sul Anexo ll)
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elevado grau de plasticidade dos sedimentos por ooasião da deposição dos níveis sucessivos e da
atuação de possíveis esforços tectônìcos sin-sedimentales.

As estruturas sedimentares são indicativas de topos de camadas para noroeste na faixa
aflorante próxirno ao limite sudeste da Á¡ea Sul, e para sudeste e sul nas lentes aflorantes próximo
aos limites noroeste e norte da mesma ¿irea. Não foi possível visualizar as relações de topo e base
nessa unidacle na Área Norte, embora nesta região a mesma apresente mergulhos de camadas para

sudeste.

As

estruturas cruzadas tangenciais

e

onduladas assimétricas indicam sentidos de

paleocorrentes geralmente para oeste e nlais raramente para leste, sendo este sentido muitas vezes
aparente. devido à lreqüente impossibilidade de visualização das estruturas em três dimensões. .As

medições que puderam ser efetuadas tiveram seus valores corrigidos do mergulho das camadas e
seus r-esultados serão apresentados e analisados no Cap.4 desfe trabalho.

Em direção ao topo. oconem níveis arenosos progressivamente mais grossos

a

conglomeráticos, coln espessura inioialmerfe cenlimétrica e passando a decimétrica e métrica à
medida em que aumentam de ûeqüência na transição para a Unidade Conglornerática 2 (Fig.3.6d,e).
Estes arenitos também são frldspáticos a líticos, micáceos, com grãos angulosos, subangulosos e
suba¡redondados de quartz.o, fÈldspato oaulinii¿ado, quartzito,

filito, rochas carbonáticas, siltito

e

lamito. A seleção é mediana a ruinr, c o cimento tem composição argilosa. l)a base para o topo.
ocorrem gradações normais, estratificações c¡uzadas tabulares e tangenciais indicando to¡ros de
camadas para noroeste e sentidos aparentes de paleoconentes pala oeste e mais raramente leste

(Fotos 3.17 e 3.18), passando a palalela incipiente e finalmente estrutüa maciça. culminando nas

brechas

e

conglomerados inlraltumacionais polimiticos

da Unidade

Conglomerática

2

e

caracteriz-ando uma granocrescência das sucessões de sudeste para noroeste. Localmente, observamse superficies erosivas no contato de níveis conglomerálicos sobrcpostos a arenosos (Foto 3.19), e

níveis arenosos com base erosiva e intraclastos síltico-argilosos sobrepostos a níveis lamíticos
centimétricos (Foto 3.20).

3.2.3. Unidade Conglomerática 2

Aflora ao longo de toda a extensão da l¡ea Sul, desde a localidade de Purunã até Bateias,

e

efil uma faixa dobrada na forma de um sinclinal com fechamento para nordesle na Área Nor1e, entre

as localidades de Prat4 Santa Cruz e ltambezinho. Consiste em brechas

e

conglomerados

polimíticos inlraformacionais com intercalações arenosas grossas, basicamente de três tipos:
ruraciços. oom clastos de até 30 cm de tamanho

e pobrcs em matriz (Foto 3.21); maciços a

incipientemente estretificados, com clastos de até 20 cm de tamanho

e Íla|riz

arenosa grossa a

conglomerátioa (Foto 3.22); e maciços a incipientementc estratificados. com clastos de até 10 om de

FOTO 3..t8A

FOTO 3.188

FOTO 3.18: Estratificações
-cru4adqs tangenciais em arenitos grossos a conglomeráticos da transição Unidade Areno-Lamítica 1 - Unidade Cõnglonrerátiæ 2 da foñraçao Camariñrrá; seta indica topo de
camada para.norte (A) e direção aparente dê paleocorrente para tdste (e) tpòntð'ssi, ióããtT¿ã,íã ãã
Onça, Anexo ll)

FOTO 3.17: Laminação cruzada tangencial
em arenitos grossos da transição Unidade

Areno-Lamítica 1 - Unidade Conqlomerática
2 Formação Camarinha; seta indÏca topo de
camada para norte; direção aparente de
paleoco_nente para oeste (esquerda da foto)
(ponto S122, localidade de Felpudo, Area Sul -

FOTO 3.198

FOTO 3.19: Arenitos grossos a conglomeráticos

da transição Unidade Ãreno-Lamítica 1 - Unidade

Conglomerálica 2 da Formação Camarinha, com
estratificação cruzada tangericial e superfície erosiva no topo do nível areñoso indicando topo de
camada para norte (A) e_ direção aparente de paleocorrentg para leste (B) (ponto S54, localidáde
de Onça, Area Sul- Anexo ll)

FOTO 3.20: Nível lamítico intercalado a arenitos
grossos a conglorneráticos da transição Unidade

Areno-Lamítica 1 - Unidade Conõlomerática
2 da Formação Camarinha, com intädastos de
argila no nível argnoso superior (ponto SS4, localidade de Onça, Area Sul- nnexo tl)
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tamanho e matriz arenosa grossa a média (Fotos 3.23 e 3.24). Ilvenlualmente, estas brechas e
conglomerados podem apresentar imbricação local c incipiente de clastos.

Os clastos desses três tipos de brechas e oonglomerados são gerahneute angulosos
subangulosos.

A

a

oornposição é muito variada, consistindo em filitos, quartzitos. quartzo, rochas

carbon¿iticas, xistos, rochas metabásicas, e de arenitos, siltitos e lamitos da Unidade Aleno-Lamítica
1 (Fotos 3.21 a3.24). Clastos de granitos são mais ralos na Área Sul, porém abundantes na ÁÍea

NoÉe (Foto 3.25), bern como clastos de roohas cálcio-silicálicas (Foto 3.26) e eventualmenle clastos
de rochas metalulcânicas alteradas, próximo à região do Complexo Granítico Três Córegos e dos

limites com

a F'ormação

Água Clara.

A matriz das brechas e conglomerados, quando ocorre,

é média a grossa e conglomerátioa,

maciça a levemente estralilicada, de seleção média a ruim e constituída por fragmentos angulosos^
subangulosos

e

subarredondados

de quartzo, feldspato caulinizado, filito, quartzito,

e subordinadamenle
médios a grossos e conglomeráticos, de espessura centimétrica a

rochas

carboruiticas, xistos, arenitos e siltitos, com cimento argiloso

carbonáfico.

Níveis arenosos

decimétrica.

ocorrem intercalados às brechas e conglomerados, apreserÍando estrutura maciça a levetnente
estratificada, e localmcntc estratifìcaçõcs cruzadas tabulares c tartgenciais.

As brechas e conglomerados desta unidade encontram-se freqùentenlente lruncados e com
camadas verticalizadas próximo às zonas de

intenso estiramento

e

achatamento

lalha ocorrendo brechação e silioificação, além

de

de clastos nas imediações da Falha da l-ancinha, com

direcionamento de eixos C para NE. Uma análise da deformação destes seixos será apresentada no
Cap.5 deste habalho.

Nas localiclades de Bateias e Varzedo (Area Sul.¡, observa-se uma granodecrescência das
brechas e oonglomerados em dheção ao topo para NW, passando para arenitos couglomeráticos a

grossos cour estratificações cluzadas acanaladas (indicando topos de camadas pala noroeste e
sentidos de paleocorrenles para oesto e leste) e posteriolmente médios, culminando nos arenitos
finos, siltitos, lamitos e ritmitos da Unidade Areno-Lamítica 2.

3.2.4. Unidade Areno-l,amitica 2

Na Árca Sul. aflora em pequenas lentes intercaladas à Unidade Conglomerática 2

uas

localidades de'lìaquaral, Varzedo e Onça. Nesta área. consiste em arenitos finos que gradam e
intercalam-se a siltitos, lamitos e ritrnitos. Na Área Norte. ocorre em uma fäixa rnais larga. dobrada

na forma dc um sincliDal com fechamento para nordeste, atrrangcldo as regiões de parte do Iìio

Açungui.

lìio

d¿r

Plala e Arloio Santala. Nesla área ocorrern arenitos méclios com

ientes

centimétricas de arenito grosso a conglomerático. gradando para erenitos lìnos. siltitos, lamitos

e

FOTO 3.224

FOTO 3.218

FOTO 3.214

FOTO 3.21A,8: Brecha intraformacional polimítica maciça .da Unidade Conglornerálica 2 da
Formação Camarinha (ponto S72, localidade de Vazedo, Area Sul - Anexo ll)

: Brecha intraformacional

polimítica

estratificada da Unidade Conglomerática

2

da Formqção Camarinha (ponto S159, localidade de
Purunã. Area Sul - Anexo ll)

LEGENDA:
F :Filito da Formação Capiru

Q:Quartzo e quaräito

M:Rochas carbonáticas (mármores)

G:Granito

A:Arenito (intraclasto da Formação
Camarinha)

L :Lamito/siltito (intraclasto da Formação
Camarinha)
FOTO 3.228

FOTO 3.228: Brecha intraformacional polimítica

estratificada da Unidade Conglomerâlica

2

da Fonrrqção Camarinha (ponto S159, localidade de
Purunã, Area Sul - Anexo ll)

FOTO 3.23: Brecha intraformacional polimítica maciça

a incipientemente estratificada da Unidade Conglornerática 2 da Formação Camarinha
(ponto S29, localidade de Camarinha, Area Sul - Anexo

ll)

5
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FOTO

3.2¿lA

FOTO

3.2/tB

FOTO 3.2¡lC:

FOTO 3.24A,8,G: Brecha intraformacional polimítica estratificada da Unidade Conglonærâtæ2 da Forrnação Camarinha; seta indiça clastos de arenito (A,B)

e lamito 1Ôi provenientes da Uniciade

Areno-Lamítica

1 (ponto 5Z¿, localidades de

Varzedo-Felpudo, Área Sul

-

Rnexô tt)

FOTO 3.25C

FOTO 3.254,8,C: Clastos de rochas graníticas (G), calcio-silicáticas
(CS) e nætavulcånicas (MV) em conglornerados da Unidade Conglornerâlica 2.da Formação Camarinha (ponto N46, localidade de Rio dos
Matos, Area Norte - Anexo lll)
FOTO 3.254

FOTO 3.258
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ritmitos. Diferencia-sc da tJnidade Alcno-L,amitica 1 por encontrar-se em situação distal com
relação à Unidade Conglornerática 2, de acordo com clados ooncordantes de rnergulho e relações de

topo e base de carnadas, alérn de granodecrescênoia observada ao longo de alloramentos em perfis
de campo.

Também nesta unidade os arenitos são feldspáticos a líticos e micáceos, com seleção média
a

ruim e grãos angulosos, subangulosos e subar¡edondados de quartzo, feldspato caulinizado, filito,

qualtzito, rochas carbonáticas. arenitos, siltitos e xistos, com pouca matriz c cimento argiloso

e

calbonático. Podem ser rnaciços a incipientemente cstratificados, ocorrendo também estratificações
cruzadas tabular, acanalada

e

localmente tangencial. Na Á¡ea Norte, ocorem estratificações

ondrrladas simétricas e assimétricas (Folo 3.27), indicando topos de camadas para sul e sentidos de
paleocorrentes tanto para oeste como leste.

Os siltitos, lamitos e ritmitos, tarÌto nâ

l¡ea Sul como

na Área Norte, mostram laminações

paralelas, onduladas sirnétricas a raramente assirnétricas, wavy, flaser, lenticular' (Fotos 3.28 e

3.29), cruzadas tabulares, tangenciais e climbings, e estruturas deformacionais como convolutâs.
.flames e pseudonódulos de areia. indicando topos de calnadas para noroeste e sentidos aparentes de
paleocorrentes para oeste e inais raramettte leste.

Foi levantada em campo a possibilidade de que a Unidade Areno-Lamítica 2

poderia

constituir um flanco aflorante ou faixa destaoada por falhas da Urridade A¡eno-Lamítica 1, e não
uma unidade distinta. Esta possibilidade não fui comprovada, pois verificou-se que os mergulhos e

as relações de topo e base das camadas da Unidade Areno-Lamítica 2 mostram-se concordantes

con

a Unidade Conglomcrática 2 sotoposta, alérn de ter sido observada uma transição entre ambas

próximo às localidades de Bateias e Varzedo (nordeste da Área Sul).
O contato entrc âs lentes tla Ullidade Areno-Lamilica 2 na

blechas que ocorrcln

a

Áca

Sul c os conglomerados e

noroeste das mesmas (cartogralàdos como pertencentes

à

Unidade

Conglornerática 2) não se encontrâm bem definidos, por não estarem aflorantes e nostrarem-se
fieqüentemente truncados por falhas. Assim, não se pôde verificar se esses conglomerados e
brechas poderiam constituh uma terceira unidade oonglornerática sobreposta à Unidade Areno-

Lamítica 2. Além disso, mergulhos de camadas desses conglomerados e llechas para SE na região
de Bateias (nordestc da

l¡ea Sul) sugerem que os mesmos podem corutiluir um flanco de sinclinat

aflorante da própria tJnidade Conglomerática 2, confürrne exposto no Mapa Geológico e na Seção
GeoJógica CC' (Anexo

l).

Na porção noroeste da Árca Noflc. unra mc'didr de acamametÍo corn mergulho para NE
(N32"W/14'NE) em alenitos da tJnidade Areno-l-amítica

I

(Mapa Geológioo, Ânexo

I)

poderia

signilÌcar o início do fèchamento de outro sinclinal na região. situação em que os sedimentos da

FOTO 3.264

FOTO 3.268

FOTO 3.264,8: Clastos de rochas graníticas (G), cálcio.silicáticas (CS) e metavulcânicas (MV) em FOTO 3.27: Marcas onduladas em arenitos rnédios da
congfo¡nerados da Unidade Conglomerátiæ 2 da Formação Camarinha (ponto N42, localidade de Santa Unidade Areno-Lamítica 2 dg Fonna@o Camarinha

Cru2,AreaNorte-Anexolll)

(ponto N51, Rio da Prata, Area Norte - Anexo lll)

FOTO

3.294

FOTO 3.298

FOTO 3.28: Laminações ondulada assirnétrica, FOTO 3.29: Laminaçöes ondulada assirnétrica, wavy lenticular e pseudonódulos de areia em ritmitos da
wavy, flaser e uuzada tangencial em ritmitos da Unidade Areno-Lamítiea2 da Formaçåo Carmrinha; seta indica topo de camada paç norte (A) e diræåo
Unidade AreneLamítia 2 da Fonmção Camarinha, aparente de paleocorrente para leste (B) (ponto 5130, localidade de Varzedo, Area Sul - Anexo ll)
indicando topo de camada para norte (alto da foto)
e direção aparente de paleocorrente para leste

(direita da foto) (ponto 3130, localidade de Varzedo,
Area Sul - Anexo ll)
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referida unidade estariam sobrepostos e não sotopostos à lJnidade Conglomerática 2. Nesfe caso, na

Á¡ea N<lrte não haveria ocoüôncia da Uniclade Areno-Lamítica

I

conf'orme considerado neste

trabalho, e sim apenas da Unidade Areno-Lamítica 2, sobreposta aos conglomerados e breohas

cla

Unidade Conglomerática 2. Entretanto, tal hipótese necessita de melhor confirmação, uma vez que
baseia-se em uma i¡nica meclida dc acamamento, efctuada próximo a una zona de falhas, não tendo

sido encontradas outras medidas de acamarnento que possanì confirm¿i-la.

3.3. PETROGRAFIA

3.3,

L Observacões
Foram confeccionadas 22 lârninas petrográficas de rochas das unidades Areno-Lamítica

Conglomerática
composicionais

1,

2 e Areno-Lamitica 2, visando um detalhamento de suas caractedsticas
e texlurais, bem como a

classificação modal dos a¡enitos

e

análise de sua

proveniôncia. O número reduzido de lâminas conlbccionadas deve-ss à Iìeqüôncia e intensidade do
grau de alteração intempérica dos sedimentos da Formação Camarinha em geral.

Conforme exposto anteriormente, este elevado grau de alteração intempérica impediu

a

confecção de lâmina delgaclas para um estudo mais detalhado das rochas constituintes da lJnidacle

Conglomerhtica 1.

A Unidade Aleno-Lamítica

1 teve oito lâminas preparadas, provenientes dos

pontos S11 (localidade de Taquzlal), 560 (localidade de Felpudo), 5102 e 3104 (localidade de
Boclueirão), todos na Á¡ea Sul (Anexo

I). A

lJniclade Conglomerática

2

teve <loze lâminas

preparadas, provenientes dos pontos S29 (localidade de Camarinha), S54 (looalitiacle de Onça), 562,

565 e 568 (localidade de Felpudo), S72 (localidade de Varzedo), S89 (localidade <ie D. Rotirigo),

5139 (localidade de Retiro Grande), Si59 e 5160 (localidade de Purunã), também na Área Sul

(Anexo

II). Não foram

obtidas boas amostras para confècção de lâminas petrográficas destas

unidades na Á¡ea Norte. Já a Unidade Aleno-Lamítica 2 teve uma lâmina preparada proveniente da

Área Sul (ponto 5142, localidade de Onça, Alexo

II)

e uma lâmina preparada proveniente da Área

Norte (ponto N5 t, rio da Prat4 Anexo III). Também não ftrram obtidas boas amostras

para

oonlecção de um maior número de lâminas petrográhcas desta última unidade.

As lâminas dos pontos S1l, 560, S104, S68(b), S142 e N51, representando arenitos melhor
preservados que ocofiem nas três unidades analisadas, fbram submetidas a r¡ma contagem modal de
1000 pontos de arcabouço cat{a uma, em uma malha de 0,3 x 0,3mm. Suas proporções de quartzo
mais fragmcntos líticos quartzosos (quaÉzito, chert), feldspatos c fragmentos líticos instávois foram
rccalculadas em relação

¡

100Yo, para efèito de olassificação nos diagranras QFP de

Dott (196a)

e

66

Pettijohn et al. (1987). Como a quantid ade de malriz observada não chega a 10olo, optou-se pelo uso
dos ramos "Arenitos" destes diagramas.

Assirn, confbrme os relèridos diagramas (F-ig.3.7), verilìca-se que os arenitos da Formação
Camarinha podem ser classificados como arenitos fèldspáticos (feldspato-arenitos) segundo Dott

(1964), com exceção da amostra 560, classificada como arenito leldspático a lítico, ou como
arenitos arcosianos a alcóseos segundo Pettijolur et al- (1987), corn exceção ta¡lbérn tla amostra

560. no limite entre arenitos a¡cosianos, arenitos líticos, subarcóseos e sublitarenitos. Embora

a

classificação de Pettijohn et al. (1987) seja mais recente, considera-se para este t¡abalho a de Dott

(1964) mais clara quanto a seus critérios e limites entte os dife¡entes tipos.
Chama a atenção

o fato de

esses arenitos situarem-se predominantemente

no campo

de

arenitos feldspáticos ou arcosianos, uma vez que, tanto em escala macroscópica como em parte na

escala microscópica, seu aspecto à primeira vista leva à impressão tle tratarem-se de arenitos
predominantemente líticos. Entretanto, urna vez que foram confeccionadas poucas lâminas
petrográficas rlas unidades da Formação Camarinha, é possível que este conjunto de lâminas aqui

descritas não represente uma amostragem muito significativa dos sedimentos em questão. A
impressão visual de predomínio de fragmentos líticos pode também se¡ mascarada pelo fäto de

muitos grãos aparentemente constituídos por rochas metassedimentares de granulação fina (filitos.

metassiltitos) tratarem-se, na realidade, de feldspatos extremamente alterados hidrotermal

e

intempeticamente para micas firas e argilomincrais.
Convém ressaltar que. embora costumem ser mediamente a mal selecionados, os a¡enitos da

Formação Camarinha apresentam variação granulométrica dentro do próprio arcabouço detrítico,
sendo r¿ra ou inexistente a ocorrência de protomatriz ou ortomatriz fìnas (<30p, segundo critério
cstabelecido por Pettijohn et al., 1987). Eventualmente, pode oconer uma recristalização dessa

matriz, constituinclo uma epimatr.iz que conñlnde-se com o cimento presente. Igualmente restritas

e

localizadas são as ocorrências de pseudomatriz.

3.3 .2.

Unidade Areno-Lamítica I

Em escala microscópica, os arenitos da Unidade Areno-Lamítica
angulosos, subangulosos

e

subarredondados de tamanho submilimétrioo

I

apresentam grãos

a

milimétrico, com

contatos tangenciais, longitudinais r: eventualmente côncavo-convexos quando em liações mais
f-rnas (Fotos 3.30

a 3.32,3,34). Intercrescimentos autigênicos de quartzo raramente são visíveis.

cstanclo p¡ovavelmente mascarados ou confìrnclintlo,se com

¿r

angulosidade dos grãos.

(A)

Arenitos feldspáticos
(feldspato arenitos)

o
5

Quartzo
arenitos

(B)

Arenitos arcosianos

Fig.prTi Diagramas QFL de Dott (1964) (A) e Pettijohn et al. (1987) (B) para classificação
modal de arenitos, sendo:
Q - Quartzo e fragmentos líticos quartzosos (quartzitos, cherts)
F - Feldspatos
L - Fragmentos !lticos instáveis
a - Ponto
b - Ponto
c - Ponto
d - Ponto
e - Ponto
f - Ponto

S11 (Unidade Areno-Lamítica 1, Area Sul, localidade de Taquaral)
560 (U¡idade Areno-Lamítica 1, Ar.ea Sul, localidade de Felþudoi
104a (Unidade Areno-Lamímita 1 ,.Area Sul, localidade de Boqueirão)
QQ8 (U_qiQade Conglomerática 2, A¡ea Sul, localidade de Felpudo)
9112 (Unidade Are-no-Lamltica 2,,Area Sui, localidade de OñCài
N51 (Unidade Areno-Lamítica 2, Area Norte, localidade de Prätâ

FOTO

3.30A

FOTO 3.314

FOTO 3.308

FOTO 3.30: Arenito feldspático da Unidade Areno-Lamítica 1 da Formação Camarinha;
Aumento de 5x, nicóis paralelos (A) e.cruzados (B);
Låmina S11, localidade de Taquaral, Area Sul (Anexo ll)

FOTO 3.328

FOTO 3.324

FOTO 3.318

LEGENDA:

Q:

Quartzo monocristalino
QP: Quartzo policristalino
QZ: Quartzito
CH: Chert
Feldspato indeterminado
FK: Microclínio
Plagioclásio

F:
P:

MU:Muscovita
Biotita
CL: Clorita
Fl: Filito, Metassiltito
Xisto
M: Mármore
G: Granito

B:
X:

A:

Arenito

L: Lamito/Sihito

FOTO 3.31: Arenito feldspático da Unidade ArenoLamítica 1 da Formação Camarinha;
Aumento de 5x, nicóis paralelos (A) e.cruzados (B);
Lâmina 511, localidade de Taquaral, Area Sul
(Anexo ll)

SE: Alteraçåo sericítica (hidrotermal)
FE: Oxidos e hidróxidos de ferro

FOTO 3.32: Arenito feldspåtico a lítico da Unidade
Areno-Lamítica 1 da Formação Camarinha;
Aumento de 5x, nicóis paralelos (A) e. cruzados (B);
Lâmina 560, localidade de Felpudo, Area Sul
(Anexo ll)

FS: C¡mento filossilicático
Cimento carbonático
FC: Feldspato substituído por carbonato
cQ :Carbonato substituído por quarÞo

C:
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Mineralogioamente, ocorrsm os seguintes componsntes, que podem ser visualizados nas
Fotos 3.30 a 3.34:

.

quartzo m<xocristalino (22 a 33% de cada lâminas) com inclusões de vacúolos e agulhas de

rutilo;

o

quartzo policristalino com contatos suturados (2 a 9%), mais raramente lisos (até 1,5%),
eventualmente estirados (até 1,5%);

c

Ièldspatos intensamente alterados para micas finas e caulinita, formando uma mistura desses
dois minerais que chega a substituir completamente o grâo original, impedindo sua identificaçâo

quanto ao tipo

(i7

a 22'Yo); quanclo identificáveis, ocorrem feldspato potássico (microclínio,

menos de 1%) e plagioclásio (aTé 2,50/o) com geminação polissintética oaracterístic4 porém
também não iclentilioável quanto ao tipo por falta de boas seções;

.

micas cletrítioas, principalmente muscovita (2 a 4%), disposta paralelamente à estratificação das

rochas e fieqüentemente delbrmada nos contatos por outros grãos; mais raramente, ocorrem

biotita e clorita (menos de l%);

.

grãos detríticos provenientes de minerais acessórios, como epidoto (até 1,5%), zircão (.até

1%o) e

turmalina (menos de 1%); eventualmente, ocorrem resquícios de minerais ferromagnesianos
prismáticos (hornblencla?), totalmente alterados

Ð

substiluíclos por óxidos e hid¡óxidos de ferro

(menos de 1%);

o

minerais opacos (5

a l0%),

lìeqüentemente afterados e liberando hidróxidos de fèrro

cFre

disseminam-se e tingem toda a lâmina, inolusive preenchendo li"aturas (Foto 3.35).

.

como fragmentos líticos, ocorrem grãos angulosos e subangulosos de quartzito micáceo (até
3Yo), grãos subanedondados de cherts (até 2%), grãos alongados de filitos e metassiltitos (até

15%), eventualmente grãos de xistos (afé 2,59to, Foto 3.33), e mais raramente granitos e roohas
metavulcânicas (menos de l%).

O cimento (10 a l5%) normalmente é argiloso e ferruginoso, mais raramente quartzoso,
evidenciado por rnisturas

de

argilominerais (possivelmente illita e caulinita) (Fotos 3.30 a 3.32,

3.34), óxidos e hidróxiclos de ferro intersticiais, e localmente intercrescirnentos autigênicos mal
delìnidos de quaftzo. Os óxidos e hidróxidos de lerro (até l60lo) oconem também como alteração de

minerais opacos e feruomagnesianos, disseminados pelas lâminas (Foto 3.35). Outras feições de
alteração incluem caulinização dos tèldspatos e serioitização disseminada por toda a lâmina. além

de concentrada também nos feldspatos (Fotos 3.30 a 3.32, 3.34, 3.36). As micas linas

que

oonstituem cssa alteração sericítica não mostram qualquer orientação prefèrencial, às vezes também
preenchendo fratutas nos grãos, o que leva a crer tratâr-se de uma tèição de alteração hidrotermal.
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3.3.3. Unidade Conr¡ìomerática 2

O grande t¿unanho a que podem chegar os olastos prcsentes

na

Unidade Congkrmerática 2

(até 10-30 cm) fèz com que fossem amostradas apenas porções mais Frnas das e conglomerados que
a constituem, a

fim de se verificar a composição de seus grânulos e clastos menores, bem como da

fração grossa de sua matriz arenosa. Foi também amostrado um nível arenoso do ponto 68
(Localidade de !'elpudo, Área Sul, Anexo

II)

intercalado às brechas e conglomerados, aqui tratado

como um arenito feldspático segundo a classificação de Dott (Fig.3.7).

Os clastos maiores, de dimensões até

I

om, são angulosos

e

subanedondados

e

são

constituídos por rochas carbonáticas, filitos, metassiltitos, quartzitos, xistos, cherts, e arenitos e

siltitos da unidade A¡eno-Lamítica 1 (Fotos 1.37 a 3.41).

A

müriz nem sempre é

abundante,

mostrando-se grossa, com seleção média a ruim e grãos angulosos a subarredondados oom contatos

tangenciais

e

longituclinais. Consiste em quartzo monoc¡istalino (25% da rn

triz), quartm

policristalino com contatos suturados (5%) ou estirados (1%), feldspatos alterados para caulinita

e

micas finas (20%), muscovita detrítica (3%o), eventualmente biotita e clorita detríticas (menos de
1%), minerais opacos (3%), e liagmentos de filitos (4%), bem oomo de arenitos (2%) e siltitos (2%)
provenientes da Unidade Areno-Lamítica 1.

O

cimento

é

predominantemente ca¡bonático. com intercrescimento poiquilotópico e

substituição de feldspatos, podendo também mostrar-se eventualmente substituído por quartzo
(Fotos 3.37, 3.38, 3.4A,3.41). Subordinadamente ocore cimenlo argiloso e ferrugiloso, na forma
de minerais argilosos (illita?) e óxidos e hidróxidos de lerro preenchendo intersticios.

Nas amost¡as coletadas próximo à zona da Falha da .Lancinha (S54, localidade cle Onça; 52 e

s65, localidade cie Feipudo; sB9, localidade de D. Rodrigo; e s139, localidade de Reti¡o Grande Área Sul, Anexo II), as rochas mostr¿rm fraturamento e brechação, com feições de hidrote¡malismo
associadas

na fÌrrma de sericitização

disseminada

e

preenchendo liatruas, juntamentc com

recristalização de carbonatos e quartzo drusiforme (Fotos 3.42 e 3.43).

Os arenitos médios a grossos intercalados às breohas e conglomerados desta unidade são
mediarnente

a mal

selecionados, apresent¿¡ndo grãos angulosos

tangenciais (eventualmente longitudinais

e

e

caulinit

subangulosos com contatos

côncavo-convexos). São constituídos

monoc¡istalino (28%), policristalino com contatos lisos (1-2%)
alterado para micas finas

a

a (20%), eventualmente

e

por

quartzo

suturados (4,5%), fèldspato

identificados como microclínio

e

plagioclásio (4%o), muscovita detritica (4%o), biotita e olorita detríticas (menos cle 1%), grãos
proveníentes de minerais acessórios (menos de 1% de turmalina, epidoto, zircão, homblenda
alterada para biotita e hidróxidos de ferro, e até 4e/o de miner¿rìs opacos). Cotno fragmentos líticos,

FOTO 3.33: Fragnentos de xisto e chert em arenito FOÎO 3.3¡fA
FOTO 3.3¡fB
feldspático a lltico da Unidade Areno-Lamltica I da
FOTO 3.34: Arenito feldçático da Unidade ArenoLamítica 1 da Fonnaçåo Carnrinha
Forma@o Camarinha;
Agmento de 2,5x com nicóisparale.lo_s Q) e 5x com nicóis øuzados (B)i
Aurnento de 5x, nicóis cruzados;
Låmina 51O4, localidade de Boqueirão, Area Sul (Anexo ll)
Låmina S60, localidade de Felpudo, Area Sul

(Anexo ll)

FOTO 3.35: Tingimento de areníto Þldsoático da Unidade Areno
Lamítica I da Formæão Camarinha poióxidos e hidróxitlos de
feno dissenrinados; Aunento de 5x, hicóis cruzados:
Ulmina S1'1, localidade de Taquaral, Aæa Sul (Anexo ll)

FOTO 3.36: AlteraÇão sericftica disseminada em aænito feldsoático da Unidade Are,þ-Lemít¡ca 1 da Formaçåo Camarinha;
Aurnento de 5x, nicóis crizados:
Lâmina S1O4, localirJade de Boqueirão, Aæa Sul (Anexo il)

(Anexo ll)

LEGENDA

Q: Quartro monocristalino
QP: QuarÞo policristalino
CIZ: QuarÞito

CH: Ghed

F:

FK:
P:

Feldspatoindeterminado

FOTO 3.37: Bæcha potimftica inbabmacþnal da Unilade Congloñìerática 2 da Formaçäo Carnarinha;
Aumento de 5x, nicüs cruzados;
Lâmina S29, localidade de Camarinha, Area Sul

MU:Muscovita

B:

Biotita

Fl:

Filito, Metassiltito

GL: Cløita

X:

M:

Xbto
Mánnore

A: Arenito

L: LamitdSiltito

FS: Cinænto filæsilicático

C:

SE: Alteracåo sericítica (hirJrdermat)
FE: óxidoé e hidroxidos'de þno

Cinento carbonäþo

FG: Feldspato stþstituído por carÈonato
CQ: Carbonato substituldo' por quartzo

PRANCHA 9

FOTO 3.398
FOTO 3.38: Brecha polimítica intraformacionalda U- FOTO 3.39A
idade Conglomerálica 2 da Formação Camarin ha ;
FOTO 3.39: Brecha.polimítica intrafonnacionalda Unidade Conglomerálica2daFormação Camarinha;
Aumento de 2,5x, nicóis cruzados;
Agmento de 2,5x, nicóis paralelos (A) e cruzados (B);
Lâmina S29, localidade de Carnarinha, Area Sul
Låmina 562, localidade de Felpudo, Area Sul (Anexo ll)
(Anexo ll)
n

FOTO 3.40: Qrecfra.polimítica intrafonnacionald? Unidade Conglomerática 2 da Formação Camarinha;
Aumento de 5x, nicóis paralelos (A) e. cruzados (B);
Lâmina S68, localidade de Felpudo, Area Sul (Anexo ll)
LEGENDA

MU:Muscovita A: Arenito
policristalino B: Biotita
L: LamitdSiltito
QZ: QuarÞito
CL: Clorita
FS: Cinrento filossilicático
CH: Chert
Fl: Filito, Metassiltito C: Cinrento carbonático
Fr fgldspgtg indeterminado X: Xisto
FC: Feldspato substituldo por carbonato
FK: Microclfnio
M: Mármore
CQ:Carbonato substitufdo por quartzo
P: Plaqiodásio
G: Granito
Q:

Quartzo
QP: QuarÞo

monocristalino

FOTO 3.41: Brecha polimítica intraformacionalda Unidade Conglomerática 2 da Fonnação Carnarinha;
Aumento de 2,5x, nicóis cruzados;
Ponto 568, localidade de Felpudo, Area Sul (Anexo ll)

sE: Atteração sericitica (h¡drotermal)
FE: óxidoé e hidróxidos'de ûeno
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ocorreÍn quartzito

e chert (até 1o/o), alên de filitos (5%) e

subordinadamente xisto, rochas

metavulcânicas e granitos (até lYo, Fotos 3.44 e 3.45).

O

cimento (até 20%) também

é

predominanlemente carborútico, com recristalização

poiquilotópica e substituição de feldspatos. Subordinadamente, oconem também cimento argiloso
ferruginoso, raramente quartzoso. As ocorrências próximas
encontram brechadas

e

e

à Falha da Lancinha também se

ftaturadas, com sericitização disseminada pela lâmina e preenchendo

fraturas, caracterizando uma alteração hidrotermal.

3.3.4. Unidad_e Are no - !=amífica 2

Tanto na Área Sul como na Á¡ea Norte, os arenitos médios desta unidade também são
mediamente a mal selecion¿dos, com contatos tangenciais a longitudinais (eventualmente côncavoconvexos) entre grãos angulosos e subangulosos. São colìstituídos por quartzo rnonocristalino (20 a
27Yo), policris1alino com contatos suturados

(I0 a20%), mais ra¡amente lisos

e em cristais estirados

e micas furas (16 a

21Vo), eventualmente

(menos de I %), feldspato aiterado para caulinita

identificado como microclínio e plagiociásio (até 3o/' cada urn), muscovita e biotita detríticas (até
1,5%). epidoto, zircão e hornblenda detríticos (até 2%), minerais opacos (2%), e fragmentos de

quartzito (até 1,5o/o), chert (menos de 1%),

graîilo (2yo, Foto 3.46)

r:

4Vo) são mais comuns na

füto (2%) e m¿is

rararnente xisto (menos de 1%"),

rochas metavulcânicas (até 1,5%). Fragmentos de rochas carbonáticas (a1é

l¡ea Norte.

O cinlento predominante é argiloso (8%) na Á¡ea Sul, e
(7%) na Á'ea Norte, com

intercrescime

predom jnantemente carbonático

nto poiquilotópicos nos interstícios. Subordinadamente,

ocorre também como cimento ferrugìnoso e quartzoso com intercrescimento drusiforme. A
alteração é tanto intempérica, na forma de óxidos e hidróxidos de Íèrro (até 14%) disserninados,
preenchendo lÌaturas e substituindo rninerais ferromagnesiano s. como tarnbém lridrotermal (até

20't/o, mais eviclente na Á¡ea Sul), na forma de sericitização evidenciada por micas finas
(disserninadas e preenchendo fraturas) e quartzo drusiforme (tambóm preenchendo fraturas) (Foto
3.47).

3.4. DIFRATOME'TIìIA DE RAIOS-X

A granulornetria muito lìna dos siltitos, ritrnitos e lamitos da !'ormação Camarinha impede
sua a¡álise petrográfÌca cm escala de lâmina delgada, lendo-se então optado por um análise de

l)ifratometria de Raios-X da lì'ação lÌna (<2p) desscs seclimentos, visando uma determinação

FOTO

3.42A

FOTO 3.428

FOTO 3,424,8: Fraturamentos e preenchimento de fraturas com micas fìnas, qLrartzo e carbonatos de

origem hidrotermal em arenitos grossos a conglomeráticos da transição Unidade Areno-Lamítica 1
Unidade Conglomerática 2 da Formação Camarinha;
Aumento de 2,5x, nicóis cruzados;.
Lâmina S54, localidade de Onça, Area Sul (Anexo ll)

FOTO 3.¿l4A

FOTO 3.,138

QuarÞo monocristalino

QP : Quartzo polìcristalino

QZ: Quartzito
CH:Chert

MU:Muscovita
Biotita
CL: Clorita
Fl: Filito. Metassihito
Xisto
M: Mármore
G: Granito

B:

F: Feldspato indeterminado X:
FK: Microclínio
P: Plagioclásio

A: Arenito

L: Lamito/Siltito

nitos grossos a conglomerátcos da Un¡dade Conglomerática 2
da FormaSo Camarinha,
Aumento de 2.5x, nicóis cruzados,
Låmina S89, localidade de D. Rodrigo. Á,rea Sul (Anexo ll)

FOTO 3.¡l4B

LEGENDA:

Q:

-

FOTO 3.43A
FOTO 3.434,8: Fraturamentos e preenchimento de fraturas com
micas finas. quartzo e carbonetos de origem hidrotermal em ar+

SE: Alteração sericítica (hidrotermal)
FE: Oxidos e hidróxidos de feno

FOTO 3.44: Arenitos feldspáticos da Unidade Conglomerática 2 da Formação Camarinha;
Aumento de 5x, nicóis paralelos (A) e. cruzados (B),
Lâmina 568. localidade de Felpudo, Area Sul
(Anexo ll)

Cimento fi lossilicatico
Cimento carbonático
FC: Feldspato substituído por carbonato
CQ :Carbonato substituído oor quarÞo
FS

:

C:
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FOTO 3.45: Micas detríticas em arenitos feldspáticos da Unidade Conglomerálica2 da Formação Camarinha;
Aumento de 5x, nicóis paralelos;
Lâmina 568, localidade de Felpudo, Area Sul

(Anexo ll)

FOTO

3.¡l7A

FOTO

3.46A

FOTO 3.468

FOïO 3.46: Fragmento de granito em arenito feldspático da Unidade Areno-Lamítiea2da Formaçåo
Camarinha;

Aumento de 10x, nicóis parglelos (A) e cruzados (B);
Lâmina N51, Rio da Prata, Area Norte (Anexo lll)

FOTO 3.478

FOTO 3.474,8: Fraturamentos e preenchimento de fraturas com micas finas, quarÞo e carbonatos de origem hidroterma!em arenitos májios a grossos da
Unidade Areno-Lamítiæ 2 da Formação Camarinha; Aumento de 5x, nicóis cruzados, Lâmina 5142, localidade de Onça, Area Sul (Anexo ll)
LEGENDA

MU:Muscovita A: A¡enito
policristalino B: Biotita
L: Lamito/Siltito
FS: Cimento filossilicático
QZ: Quartzito
CL: Clorita
CH: Chert
Fl: Filito, Metassiltito C: Cimento carbonático
Q:

QuarÞo monocristalino

QP: Quartzo

F: Feldspato indeterminado X: Xisto
FK: Microclínio
M: Mármore
P: Plagioclásio
G: Granito

SE:AlteraÉo sericítica (hidrotermal)
FE: Oxidos e hidróxidos de feno

Fc: Feldspato substituído por carbonato
cQ:Carbonato substituído por quarÞo
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qualit¿tiva aproximada

de sua composição mineralógica,

principalmente

em termos de

argilominerais presentes.
Foram utilizadas três anÌostras, obtidas nos pontos 561, 567 e S123 (próximos à localidade
de Felpudo, Á'ea Sul, Anexo

II),

pertencentes à Unidade Areno-Lamítica 1. Estes pontos foram

escolhidos por apresentarem uma certa continuiclade lateral de níveis lamíticos, permitintlo a coleta

de quantidades suficientes tanto para a a¡rálise dif¡atométrica como posteriormente para análise
geocronológica (cap.6 deste trabalho). As frações finas foram submctidas à análise por
Difratometria de Raios-X em amostras orientadas, sem aquecimento nem impregnação por etilenogliool, fornecendo os difratogramas expostos na Fig.3.8.
Esses difratogramas mostram valores de reflexões basais em tomo de 10.4., 5Å,

333Ã e

2Ä.,

correspondentes às reflexões de 1o a 4'ordem de micas e/ou illitas; 7,4,Å e 3,6Å, respectivamsnte

oorrespondentes às ¡eflexões

de lu e 2o ordem de caulinitas; 2,1Ã e 2,5Ã,

respectivamente

correspondentes a reflexões de lo e 2^ o¡dem de óxidos de ferro (hematita?); e na amostra 561,

algumas têtrues ref'lexões relacionadas

a

quartzo.

Os

difratogramas não oferecem dados

quantitativos, devido ao difratômetro utilizado não possuir os padrões de referôncia necess¡irios a
essas determinações.

Como os minerais identificados não apresentam variações nas relÌexões basais quan¿o
submetidos a aquecimento ou imprcgnações por etileno-glicol, não foram empregadas estas técnicas
nas amostras estudadas. As micas/illitas presentes só podem ser distintas umas das outras por mcio

de análise tle amostras não orientaclas, tecnologia até o momento aincla não clisponivel no
laboratório utilizado. Estas micas/illitas podem ter origem tanto detrítica como diagenética,
hidrotermal ou metamórfìca. Para a distinção entre esses politipos, por meio cle estudo de sua
cristalinidade, também são necessárias as comparações com padrões, dos quais o dilratômetro
utilizado não dispõe. Ëntretanto, com base na análise petrográfica elètuada nos arenitos da mesma
unidade e descrita no item 3.3.1 deste capítulo, optou-se pela possibilidade de origem diagnética
e/ou hidrotermal para as micas/illitas, por ocorïerem na fomra de cimento argiloso e sericitização
disseminada lieqiientemente preenchendo Íìaturas, sem orientação preferenoial ou recristalização
perceptível, e predominando grandemente (até l0% como cimento e 130% como sericitização)
sobre

a muscovita detrítica (até no máximo 4% das lâminas descritas). Ainda por comparação à análise
petrográfica dos arenitos, a caulinita deve relacionar-se à alteração dos feldspatos. os óxidos de

ferro à alteração de minerais opacos e [èrromagnesianos e à presença de cimento ferrugiloso, e o
quartzo ttrmbém à altelação hidrotermal e às ralas ocorrôncias cie matriz fina e intercrescimento
autigônico.
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fis,f.8: Difratogramgg dq lrc?o fina de tamitos da unidade Areno-Lamftica 1,
mostrando as diståncias,interþlanares
cara.cterfstica_s Oe ãtgunJm¡nèiäjsllLnOo:
(cps): lntensidade do feixe refratado ómõonteõËñ;- üsËsù;dã"-!r¡
2.0: Angulo e¡rtre o feixe incidente e o feixe difrataOõValores em A: distâncias inten¡lanares
(a) - Ponto sg.l.. (gJ.;
s67 (c) - ponto s123 (tocatidade de Fetpudo)
lonto
lllita/Mica
Caulinita
Quartzo
Óxidos e hidróxidos de ferro
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A análise de proveniência, efetuada a partir de dados de composição e paleocorrentes

dos

sedimentos estudados, fornece impot'tantes inlbrmações sohre localização e tipos de áreas-fbnte por

ocasião da sedimentação, inclusive do ponto de vista geotectônico. Para tanto, deve,se levar em
conta a composição modal dos diferentes tipos de quartzo, feldspato e fragmentos líticos, bem
como
os diferentes sentidos de transporte sedimentar indicados pelas medidas de paleocorrentes.

A

análise petrográfica efetuacra no cap.3 (item 3.3) deste trabalho e, em mcnor grau,
também alguns dados de medidas de paleocorrentes efetuadas em campo, lornecem arguns
subsídios para um estudo de proveniência dos arenitos da Formação Camarinha. para
a análise
estatística de proveniência de conglomerados e brechas por meio de histogramas de composição

de

clastos, são necessárias exposições tie afloramentos com extensão, quantidade e
tamanho de clastos
suficientes par¿l que se possa efetuar uma contagem representativa, con¿ições estas que

não

se

verificaram em quantidade signifìcativa na Formação Camarinha. Assim, optou-se neste
trabalho
por efetuar o cstudo de proveniência com base principalmente na petrografia dos arenitos,
análise
qualitativa em campo e lâmina da composição tlos conglomeraclos e brechas.
e alguns clatjos clo
paleocorrentes obtidos.

As lâminas utilizadas para a análise estatística

cle proveniôncia dos arenitos cla Formação

Camarinha lbram as mesmas utilizadas para a classilicação rnodal, ou seja: 3 lâminas
de amostras
da Uniclade A¡eno-Lamítica 1, coletadas nos pontos Sll (localidade de Taquaral),
360 (localidade
de Felpudo) e S104 (localidacle de Boqueirão), na.Alea Sul (Anexo .l); uma
lâmina clc amost¡a cle
intercalação ârenosa na tlnidade Conglomerátioa 2, aoleta¡J,ano ponto 568 (localidacle
de Þ-elpudo);
e duas lâminas de amostras da Unidade Areno-Lamitica 2, coletadas
nos pontos S142 (localiclade

de

onça, Área sul, Anexo

II) e N51 (Rio rta prata, Á¡ea Norte,

Anexo III).

o

pequeno nírmero

cre

lâminas selecionadas deve-se ao elevado grau de alteração intempérica e
hidrotermal das rochas,
que difìculta e por vezes impede a identificação segura dos mine¡ais
necess¿i¡ios à análise efêtuada.
Conforme exposto na análise petrográfìca anterio¡mente apresentada neste trabalho
(Cap.3,

item

3

3), os arenitos da

Formaçäo Camarinha apresentam arcabouço detrítico constituído
basicamente por quartzo mono e policristalino, feldspatos na grande
maioria intensamente alte¡ados

(porém eventualmente identifìcáveis como mimoclínio e plagioclásio),
micas como muscovita
(mais raramente clorita e biotita), e fragmentos líticos como
metassiltitos, qllartzitos, chefis, xistos e
mais raramente grzrnitos, rochas carbonáticas e metavuloânicas. Já os
oonglomeraclos e brechas
apresentam olastos cle tìlitos, quartzitos, quartz-o, rochas carbonáticas,
xist6s, eventuallnente
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granitos, lochas cáloio-silicáticas e metavulcânicas, e
ainda clastos de arenitos, siltitos e lamitos
provenientes da Unidade Areno-Lamítica I <ia própria
Formação Camarinha.
o quartzo monocristalino potle possuir origens as mais cliversas, rlesde ígnea. hidrotennal
(quando apresentâ inclusões de vacúolos), sedimenta¡ (grãos
reciclados) ou também metamórfioa
(quando grãos policristalinos se desagregam ao
longo do transporte).
pode apresentar origem tanto ignea (quando os cristais
constituintes

Ját

o

quaftzo policristalino

do grão mostram contornos

mais tetilíneos) como mctamórfica (quando os cristais
mostram contornos suturados). os feldspatos

podem possuir origem tanto ígnea quanto
metamórfica (rochas graniticas ou gnáissicas), e as
muscovitas e cloritas sãÕ comumente de¡ivadas de
rochas metamórlìoas como fìlitos e xistos.
os arenitos da Formação camari¡ha mostram geralmente predomínio
quartzo

de

motrocristalino sobre policristalino, com freqüente
ocolôncia

de

inclusões

de

vaoúolos,

evidenciando possível origem hidrotermal. Dentre os tipos
de quafz-o policristalino, predomina o de
contornos suturados, evidenciando fonte provavelmente
metamórfica. As proporções entre os
poucos grãos de feldspato identiflcáveis como microclínio
e plagioclásio varia grandemente, não
tendo sido possível estabelecer nma fonte preferencial para
os mesmos (ignea ou metamóräca) com
base apenas na sua composição.

os llagmentos líticos predominantes nos arenitos,

conglomerados e brechas cla Formação

camarinha são de lìlitos e de metassiltitos. seguidos
de quaÍzitos, ;ristos e oherts. Nos ârenitos, os
fiagmentos menos abunclantcs são os constituídos
por rochas carbonáticas, graníticas, cálciosilicáticas e tnetavulcânicas. A relativa escassez desses
tipos de liagmentos deve-se provavelmente
à sua decomposição e desagregação ao longo do transporte,
tendo sido idcntificaclos localmente
algtns raros grãos extremamente alterados de biotita e
hornblenda, derivados provavelmente cle
antigos lìagmenbs graníticos desagregados. os
liagmentos de rochas carbonáticas, graníticas,
cálcio-silicáticas e meta!'ìllcânicas são mais comuns
em arenitos, conglomerados e brechas da Área
Norte (próximo à ocor¡ôncia cra Formação Água clara
e do complexo Granítico Três có'egos),

ocorrendo

na Á"ea s'r

principarmente

na forma de crastos preservados em

conglomeráticos, conglomerados rl brechas que
soli.eram menos transporte.
Embora na rrormação camarinrra sejam bastante comuns
estratificações

arenitos

e laminações
cntzadas e onduladas que podetiarn fornecer
medidas de sentidos de paleocorrentes, principalmente
nos arenitos' lamitos e ritmitos das unidades Areno-Lamítica
1 e 2, as exposições na maioria das
vezes não permitem a visualização triclimensional
dessas estrutu¡as, condição indispensável para
efetua¡em-se meclidas confiáveis. Assim, não
foi possível a obtenção de meclidas em quantidacjes
suficientes para a reunião em estações, elaboração
<le diagramas de rosetas e cálculo rJe vetores
médios, tendo-se então optado pela representação
do valor das mesmas na Tab.4.r e cie sua
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distribuição individual na Formação camarinha no mapa da
Fig.4.

l

e no Mapa Geológico (Anexo

Ð.

Foi ooletado um tolal cle 32

mecliclas cle paleocorentes, ùm estruturas como marcas

onduladas assimélricas, estratificações cruzadas tangenciais
imbricamento de clastos. A llniclade Areno-Lamític¿ 1

e

acanaladas,

e

eventuaknente

forneceu o maior núme¡o de medidas (14, na

Aïea Sul), sendo qrte na trarsição entre esta unidade e a
unidade Conglomerática 2 na Á¡ea sul
foram coletadas duas medidas, e na transição da unidade
conglomerática
Lamítica 2 roram coletadas 4 medidas, também na

2

para aunidacle Areno-

Á¡ea sul. A unidade conglomerática 2 teve
apenas duas medidas efetuadas (uma na Área Sul
e outra na Área Norte), e a unidade Areno_
Lamitica 2 forneceu l0 medidas, apenas na Á¡ea Norte.
As medidas efetuadas tive¡am seus valores
conigidos para planos horizontais, a parlir do rebatimento
dos planos de mergulho de acamamento
em estereogramas. As estrutuas medidas pertencem ao
rank 6 de Miall (1990), ou seja, de
est¡uturas de pequena escala.

o

baixo número de medidas coletadas, impossib'itando

o agrupamento em estações,
distribuição em diagrarnas cle rosetas e cálculo do
vetor médio, conftrrme recomendado por selley
(1982)' Miall (1990) e Assine (1994, 1996),
não permire uma análise confiáver de rendência de
direção de preenchimento da bacia da Formação
camarinha, devido à falta de representativiclade
estatística das medidas efetuadas. Pode-se enlão,
no máximo, analisá-las

apenas inclivi¿ualmcnte,
nâo como padrões de preenchimento da bacia, mas
ùomo caminhos a serem exproracros com mais
aprofunclamento e detalhe em estudos futuros.

com base na F'ig.4 1, verifìca-se que na Área Norte é possíver

observar. riois tþos <re
sentidos individuais de paleoconentes: um unidirecional
aproximaclamente <ie norte para sul, e
outro bidi¡ecional, com sentidos praticamente opostos
para leste e oeste. como estas rnedidas
bidirecionais loram coletaclas a partir de marcas
onduladas assimét¡icas superpostas, é possível que
estes sentidos tratem-se de uma tiireção de
¡etrabalhamento por ondas de sedimentos provenientes

de nofte para sul, com fbntes representadas pera
Formação Água clz'a e pelo complexo Granítico
Três córregos (condizentes com a composição
verifìc¿rcra para os secrimentos dessa zuea).
Na Á¡ea Sul, precrominam direções cre paleocorrentes para
noroeste, embora também
ocomarn dileções pata sudeste e no¡deste, eventualrnente
sudoeste, principarmente próximo ao
limite sudeste dessa área se estes sentidos puderem
ser futuramente co¡rIÌ¡maclos como padrão em
uma análise mais representativa, potierão indicar
um preenchimento a partir de sudeste (com fontes
representadas pelo complexo Atuba e Formação
capiru, condizentes com a composição verificada
para os sedimentos), com pequenos desvios para
oeste e sudoeste
p*runã

nas regiões de
e
carnarinha (com ftr'tes reprcsentadas pelas fbrmações
capir.', votuverava e Água clara, também
oondizentes com a oomposição observada clos
seclimentos).
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PTO ( AREA)

LINII)ÄDE

LOCALIDADN

SENTIDO CORRIGIDO

[,STRTJTTIRÂ

S

136 (Sul)

Areno-1,¿m,

I

Onça-Varzcdo

SO6"E

Cruzada tangencial

S

136 (Sul)

Areno-l,am.

I

Onça-Varzedo

s50'w

Cruzada tangencial

Onça-Varzedo

N70'W

Cruzada tangencial

udo

N76"W

Cruzada tangencial

Areno-l-am.1

Felpudo

N76"W

Ctr.rzada tangencial

Areno-Lam.

Felpudo

N8

l"V/

Cruzada tangencial

S43 (Sul)

Areno-Lam.l

56llSul)

Areno-Lam.

S

122 (Sul)

SI

22 (Sul)

I

Fe lp

I

S

103 (Sul)

Areno-Lam.I

Boqueirão

N43"W

Ondul. Assimétrica

S

I03 (Sul)

Areno-Lam.

Boqueirão

N56'W

Ondul. Assimétrica

S

103 (Sul)

Areno-Lam

Boqueirõo

N72',W

Ondul. Assimétrica

S

103 (Sul)

Arcno-Lam. I

Boqueirão

N66"W

Ondul. Assiméfrica

S

103 (Sul)

Areno-Lam.

Boqueirão

N65'\ry

Ondul. Assimétrica

Sl03 (Sul)

Areno-Lam.

l

Boqueirão

N78"W

Ondul. Assimétrica

Sl05

Areno-Lam.l

Boqueirão

s27"W

Cruzada tangencial

Sl I (Sul)

Ateno-Lam. I

Taquaral

s52',W

Ondul. Assimétrica

S42 (Sul)

A.Larn.l/Cg.2

Onça

N37"8

Crr.rzada tangencial

Ss4 (Sul)

A.Lam.llCg.2

Onça

542"8

Cluzrda tangcncial

Conglorn.2

Purunã

N80'W

Imbricam. de clastos

Varzedo

N32'W

Ctu:¿acla acanalada

S l 5r)

(S

ul)

(Sul)

S4s (Su l)

'Jg.2/4.1.,an.2

S4s (Sul)

Cg.2lA,.Lam.2

Varzedo

N56"W

C¡uz¿da acanalada

S45 (Sul)

Cg.2/A.L.arn.2

Varzedo

N28"t.l

Cruz¿da acanalada

545 lSLrl¡

Cg.2/A.Lan.2

Varzedo

N78"rl

Cruzada tangencial

N42 (Norte)

Conglom.2

Santa Cruz

N82'W

lmbricam. de clastos

N51 (Norte)

Ateno-Larn.2

Iì.io da Prata

N86"\t

Ondul. Assinétrica

N5l (Nortc)

Areno-1,¿rn.2

Rio da Prata

N86"W

Ondul. Assimétrica

N5 1 (Norte)

Areno-Lam.2

Rio da Prata

N86"W

Ondul. Assimétrica

N5 1 (Norte)

Areno-Lam.2

Rio da Prata

N86"W

Ondul. Assimétrica

I (Norre)

Areno-Lam.2

Rio da Prata

S69"8

Ondul. Assimétrica

N5I (Norre)

Areno-[.am.2

Rio da Prata

s82'u

Ondul. Assimétrica

N5

I (Norte)

Areno-Lam.2

Rio da Prata

s73'W

Ondul. Assimétrica

N5

I (Norre)

A¡eno-[.am.2

Rio da Prata

S77'W

Ondul. Assimétrica

Rio cla prata

S79'W

Ondul. Assimétrica

Rio da Prata

s03'w

Ondul. Assimétrica

N5

N5l (Norre)

Areno-Laru.2

N5l (Norte)

Areno-l-am.2

Tab'4'l:

I

Sentidos de paleoconentes corrigidos nas dil'erentes unidades
da Formação cama¡inha

coMÆNçÕES

fl

oevorunruo TNFERtoR-pERMocARBoNlFERo: Bæia do paraná

ÌRA'.Sç[o

¡E6pROTEROZÓtCGÊOCAMBRTANO:

Formâçáo Camarinha
Unldade AænlLamft¡ca 2
CCb: Un¡dade Conglomerát¡ca 2
eCâ: Un¡dades Congloreråtica I e A¡eno-Lamlti;a

eO:

1

PALEOPROTEROZÓICO-NEOPROTEROZÔICO:
T :Co.npl. grånltis: (fC-TÉs Cóæsos;PT-Passa Três:C{erne)
rcV: Ftrmaçåo Votuiærava: FCC: Formaçao Ca¡riru
PCAC: Formäcåo Áou Cbm
PCB: Nrircbo Éetad

rcAi

Compþxo Atuba

^ørffiCorìtrbts¿rxù¡xË
-/'' FEturâs
€ l¡n€amêntos
-- fa*ras fanscorenles
com ¡nd¡€çåo de movirnonto
-|
.¡.} Falhas cþ cayaþa¡nont'l com irìd¡caçöes d6 movbnenb
':..* Sentidos de paþocorents conigidos (ssHiñcaaöes

DECLTNAçÃO MAGNÉT|CA: 1 999
(Variação Anual: 9'41" W)

0

3

Skm

cffidas

1- I

e imbri=ções de clastos)
Senfrdos de paleoconente corngi.Jos (marcæ ondubdâs
assiméúbas com indiåção de crbtâ a 9O")

Escala: 1 :150.000

Fig.4.l: Distribuição dos sent¡dos de paleocorrentes corrigidos na Formação Camarinha

æ
t\)

83

O baixo grau de arredondamento dos fragmentos constituintes dos sedimentos arenosos e
conglotnerziticos da Formação Camarinha, aliado à imaturidade oomposicional dos mesmos,
evidencia pouoo transpofie, indicando fontes próximas. De acordo com

a

composição dos

e com os sentidos de paleocorrentes obtidos, verifica-se qìle essas fontes se¡iam
representadas pelo complexo Atuba, que contribui com fragmentos de quartzo mono e
sedimentos

policristalino, feldspato,

e

eventualmente micas

e

rochas graníticas; Formações capiru

e

Votrtverava, contribuindo com micas e liagmentos cie filitos, metassiltitos, quartzo policristalino,
quartzito e ¡ochas carbonáticas; Formação Água clara, que contribui com micas e fragmentos de

xistos, quartzo policristalino, quartzitos, cherts, rochas carbonáticas, cálcio-silicáticas

e

metal'ulcânicas; e Complexo Granítioo Três Córregos, contribuinclo com quartzo monocristalino.
feldspatos e lochas graníticas. O Ni¡cleo Betara pode eventualmente representar uma potencial fonte
de 1ìagmentos de quaf;zo policristalino, xistos, quartzitos e rochas ca¡bonáticas, metalulcânicas e
granitóides, embora apenas dois sentidos de paleocorrentes que possam conobora¡ este fato tenham
sido detectados.

Do ponto cle vista geotectônioo, a composição dos arenitos da lrormação Camarinha
analisada neste oapítulo apresenta padrões de petrofácies segundo Dickinson (1988) dos tþos
arcosiana (com predomínio de quartzo monocristalino e feldspato, o qual mostra proporções

variáveis entre fèldspato potássico e plagioclásio) e quafizolítica (com proporções varia¿as entre
quartzo monooristalino, quartzo policristalino e fiagmentos fíticos, perfazendo um total que
predomina sobre os fèldspatos). A petrofäcies arcosiana seria característica de fontes constituídas
por blocos continentais estáveis soerguidos por falhas ou ra2es <le alcos magmáticos, depositada
geralmente em ri/is, aulacógenos e bacias de pull-apart, enquanto que a petrofacies quaftzolítica
seria característica de fbntes constituídas por cinturões cle dobramentos e cavalgamentos, depositacla
em bacias deforeland. Entretanto, é possivel a ocorrôncia de perrofacies mistas derivadas de fontes

diversas, como blocos continentais estáveis soerguidos
embasamenros de ointurões orogênicos ou de bacias do tipo

por falhas

(interiores cratônicos,

rift, aulacógeno ou pull-apart), arcos

magmátioos (desde menos dissecados, oom predomínio cle olastos e grãos cle origem l'ulcânica,
até
mais dissecados, com raízes plutônicas expostas) e metassedimentos defo¡mados (complexos <le
subducção. cinturões orogênicos) presentes em uma mesma região, como parece se¡ o caso dos
sedimentos da Formação Camarinha analisados neste capítulo.

Tal superposição de

1-ontes pocle

ser bem evidenciacla no diagrama emFl,t de Dickinson et

al' ( 1983) (Fig.a.Ð, onde as amostras de arenitos plotadas mostram origem variando de

a¡co

magmático dissecado a cinturão orogênioo, até o limite com bloco continental estável soergui¿o.
Rsta interpretação é condizente com a realidade geológica conhecida da região, ondc ocoffe¡n esses
t1ìversos tipos de fontes, representaclos pelas unidades clo embasamento da bacia da Irormação

Fig.4.2: Diagrama QmFLt modificado de Dickinson et al. (1983) para ambientes
geoiecfônicos de prr:veniência de arenitos, sendo:
Qm - Quartzo monocr¡stalino
F - Feldspatos
Lt - Fragmentos llticos totais (instáveis, quartzosos e quartzo policristalino)
- Ambiente de bloco continental estável soerguido por falhas
l¡;iiiiiililii:iiil(lnterior cratônico, embasamento de cinturão orogênico, embasamento
bacias limitadas por falhas)

*'*de
-1

l.':::,,ij2 - Ambiente de cinturão orogênico
3 - Ambiente de arco magmático
3a - Arco dissecado (exposiçäo de raiz plutônica); 3b - Transição entre
arco dissecado e não dissecado; 3c - Arco näo dissecado (vulcânico)
a - Ponto
b - Ponto
c - Ponto
d - Ponto
e - Ponto
f - Ponto

S'11 (Unidade Areno-Lamítica 1, Área Sul, localidade de Taquaral)
560 (Unidade Areno-Lamítica 1, Ar_ea Sul, localidade de Felpudo)

104a (Unidade Areno-Lamímita 1,.Area Sul, localidade de Boqueiräo)
568 (Unidade Conglomerática 2, Area Sul, localidade de Felpudo)
S142 (Unidade Areno-Lamítica 2,.Area Sul, localidade de Onça)
N51 (Unidade Areno-Lamítica 2, Area Norte, localidade de Prata)
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Calnarinha (Complexo Atuba. lorrnações Capiru, Votuverava e Água Clara. e compìexos graniticos"

descritos no Cap.2. item 2.2 do presente trabalho). Como esse diagrama e a classificação

de

petrofacies são baseados em moclelos n.nis recentes e reconhecidos, sua aplicação a ambicntes mais

antigos como a Formação Camarinha, embora mostre-se coerente no presente trabalho, deve ser
empregada com a devida cautela.

4.2. ANÁLISE DE FÁCIES E AMBIENTES

A

aná1ise

de flicies

efetuada neste trabalho visou proporcionar uma interpretação

paleoambierfal dos sedimentos da Formação Camarinh4 com base no estudo e interpretação

litofácies identificadas. Essas litofacies furam a¡alisadas segun<lo suas

das

ca¡acterísticas

composicionais, texturais c estruturais, que as tornam caracte¡ísticas de processos deposicionais

específicos. Como uma litofacies individualmente não define

por si só urn ambiente

de

sedirnentação, procurou-se analisa¡ o conjunto das mesmas, na forma <le associações ou assembléias

inler-relacionadas

e cíclicas.

Essas assembléias representan¡ portanto. conjuntos de processos

atuantes nuln mcsmo ambielrte ao longo do tempo de forma cíclica, levando a empilhamentos

fuciológicos verlioais cffacteristicos tlas migrações laterais dos ambienfes. Assim, a análise das
assembléias de fücies e suas inter-relações e empilhamentos permite

a inferôncia não só do(s)

tipo(s) de ambiente(s) sedimentar(es) vigente(s) à época da sedimentação, como a¡nda a evolução
dos mesmos ao longo do tempo. fornecendo assim a história do preenchimento da bacia.

Como não ocorrem camadas-guia necessárias a uma correlação mais precisa entre

as

litofácies constituilìtes da Formação Camalin-h4 e a pouca continuidade lateral de seus afloramentos
tarnbém difìculta essa correlação, as mesmas foram analisadas segundo sua composição, texturas e

estruturas, levando-se em conta

o empilhamerfo vertical observado nas seções

levantaclas em

câmpo e expostas no Cap.3 (item 3.2, F'igs. 3.3. a 3.6) deste trabalho. As f;ícies identificadas, de
nalrrJeza tanto subaquosâ como subaérea, foram analisadas

e classificadas segundo os esquemas

apresentados no cap.1 (item 1.3) deste trâbajho, propostos por Miall (1917, 1978a,b, 1990), corn

modificações introduzidas por McPherson et al. (1987, 19BB), Fritz e Moore (1988), e Blair e
McPherson

(

1992). Estes esquemas foram inicialmente estabelecidos por Miall (1977 , l97ça,b,

1990) como aplicados a fãcies somente de natureza subaérea, mais especilicamente de sistemas

fluviais. Entretanto. pelo làto de os códigos de lacies empregados referirem-se a processos e não
ambientes deposicionais (sendo

o ambiente

apenas uma interpretação resultante da análise dos

conjunlos de proccssos que tesultatn nas f;ícies descritas), ptua alguns processos que ocor:renr
taml¡ém em ambicntc subaquoso (como, por cxemplo, fiuxos de detritos) o resultado f;roiológico
pode assemelhar-se ao resultante dos rnesmos prooessos quando ocorrern em ambiente subaéreo.
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Assim, patte clos processos descritos nos esquemas de fáoies utilizados pode ser aplicada também a
certos ambientes subaquosos, como fzeram McPherson et al. (1987, 1988), Fritz e Moole (1988), e

Blair e McPherson (1992). As licies subaquosas identifioadas neste trabalho que

11ão

enoontram

equivalentes subaéreos desc¡itos nos esquemas citados serão referidas sem o respectivo código de
identificação.

O Quadro 4.1 mostra as fäcies identificadas na Formação Camarinha segundo as unidades
onde ocorrem, com seus respectivos códigos e interpretações de ambientes e processos atuantes.
Com base nas facies identificadas e na forma como as mesmas se sucedem ao longo das unidades

da Formação Camarinha, observa-se que ocorrem uma granodecrescência representativa de uma
retrogradação do preenchimento sedimentat da Unidade Conglomerática 1 para a Unidade Areno-

Lamítica

l,

uma granocrescência representando uma progradação do preenchimento sedimenta¡ da

Unidade Areno-Lamítica 1 pan a Unidade Conglomerática 2, e novamente uma granodecrescôncia
representativa de retrogradação

do preenchimento sedimentar da Unidade Conglomerática 2 para a

t/nidade Areno-Lamítica 2. Essas retrogradações e progradações ocoffem de sudeste para noroeste
na

Ár"u Sul,

e cle norte para sr¡l na

Á¡ea Norte, segundo o empilharnento observado,

as relações tfe

topo e base apresentadas no Cap.3 (item 3.2) deste trabalho, e os sentidos de paleoconente obtidos.

Da base para o topo das ruriclades da Formação Cama¡inha, verificou-se a seguinte sucessão de
Êácies e ambientes.

tanto na Área Sul como na Área Norte:

Na Unidade Conglomerática 1, verifica-se quc não ocorreÍì fücies de

natul eza subaérea e

caráter proximal (tais como depósitos de fluxos de detritos subaéreos na região proximal de
leques), mesmo onde o contato com o embasamento da bacia mostra-se exposto, (ponto 5102,
localidacle de Boqueirão. Área Sul, Anexo

II), levando a crer que

as mesmas nãÌo sc encontram

preservadas. As fücies que ocoffem nessa unidade e na transição da mesma para a llnidade

- Foto 4.1 , e arenitos, siltitos e lamitos maciços a incipie emente
estratificados), pela sua pobreza em estratifìcações ou laminações bem def-rnidas, são
Areno-Lamítica 2 (Gmu

características de fluxos gravitacionais e de ressedimentação diversos (detritos, lama e lluxos

liquefèitos), cuja natureza subaquosa é evidenciada por incipientes estratifìcações paralelas,
gradacionais e cruzadas muito incipientes, indicativas de um mínimo de retrabalhamento, além

da estreita associação com outras facies subaquosas na transição para a região proximal da
Unidade Areno-Lamítica 1, como pode ser observado nas localiclades de Boqueirão e Taquaral,
Á¡ea Sul;
Na porção basal a intermediária, ou seja, na região proximal na Unidade Areno-Lamítica 1, os
depósitos da Uniclacle Conglomerátioa 1 ¿rssooiam-se a outros ifepósitos, f'ormados por iäcies St
e Sp cle dunas subaquosas oaraoterísticas de depósitos arenosos de baruas

de desembocadura em
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coD.

DIISCRICAO

Gmu

Conglomerados maciços a incipientemente
estr^tifi câdôs ørari¡cionais süslenfâdos nor clâsf
Arl:nitos grossos ¿r conglorneráticos, rnédios ¿r finos,
rnacicos a incioientemente esh atificados
A¡enitos rnédios a finos, maciços a incipientenente

É()à
Õo;J

estratilicados
Siltitos e lamitos maciços

em fiente doltâica proximal a mediana
Fluxos gravitacionais subaquosos de lama em
lrenfe deltaicâ mediâna

Arenìtos médios â finos com cst¡atificações cruTådas

Migração de dunas subaquosas em banas de
desembocadura em regìão de frente deltaica
mcdiana a distal
Conentes de turbidez de alta densidåde
passando a bâixa densidade, com

st. sp

E

Sh,

J

Sp, sr

acanalada e tabLrlar

Arenitos conglomeráticos com intraclastos na base,
passando a arenitos médios com eshatificações
paralelas, cruzadas tangenciais e climbings, com
ondulações no topo
Siltitos, lamitos e ritmitos com laminações parâlelas,
onduladas, crrtzadâs e estruturas de sobrecârga

Siltitos e lamitos maciços

a.l

F

o
bD

É

o
O

Gmtr

Gh

J

ð
d

SI, SP

o

ç

4..¡

Arenitos rnédios a fìnos, maciços a incipientemente
est¡atificados
Arenitos grossos a conglomeráticos, maciços a
incipientemente estratifi cados
Conglomerados maciços â incipientemente
estratificados, gadacionâis, srßtentâdos po¡ clastos
CongÌomerâdos com estratificação paralela e
imbricação incìpientes
Arenitos médios a grossos com base conglomer'ática,
gradacionais e com estratificações cruzadas acanalada
e tabular

FI

Arenitos liros, siltitos e lamitos finamente laminados
con laminação par'âlela e ondulâções

Gnr

Conglomerados maciços sr¡stentâdos por clastos

Grns

Conglomsrados mâciços sustentados por matriz

Sh. Sp

Arenitos grossos colÌr estratifìcaç¿io pa¡alel¿ c cruz¡da
incipientcs

F
.F
E

o
o0

É
o
(_)

^.ì

Õl

C¡nu

'gFf
3

qof;
St, Sp

PRI)CNSSOS E ÁMRIENTNS
FIuxos gravitacionais subaquosos de detritos
em frenle deltâ¡ca nroximal a mecliana
[ìluxos gravitacionais subaquosos liqucfèitos
em frente deltaica Droximâl a rnediâIra
Fluxos gravitacionais subaquosos liquefeitos

Conglorneiaclos maciços a incipientemente
esttatificados- gradacionais. sustentados Dor clastos
Arenjtos médios a fìnos com estratilìcações cruzadâs
acanalada e tabular

Arenitos médios corn m¿rrcas onduladas bidilecionais

Siltitos, ¡amitos

e

ritmitos com larninaçöes paralelas,

onduladas. crtzadas e estruluras de sobrecarga

retrabalhamento por ondas em região de
íìente deltaica mediana a distal
Espraiamento e dissipação de flrxo
subaquoso com retrabalhamento por ondâs
em resião de fiente deltaica d¡stãl

¡luxos gravitacionais

sutraquosos de iama em
frente deltaica mediana
Fluxos gravitacionais subaquosos liquefeitos
em lÌente deltâica proximal a mediana
Fluxos gravitacionais subaquosos Iiquefeitos
em frente deltaica Droximal a mcdiana
f luxos gravitacionais subaquosos de detritos
em fiente deltaica Droximal a mediana
Preenchimento de canais na superficie de
clepósitos de sheet-floods em Ìegião mediana
de leques subaéreos
F luxos desconlrnad os (s hee t-fl oods) con
rnig¡ação de dunas subaqLrosas em região
mediana de leoues subaére¡rs
Depósitos de decantação e transbordamento
ou dissipação de enchentes na superfìcie de
tlepósitos de sheet-floorls em região mediana
de leques subaéreos

¡'luxos gravitacionais subaéreos de detritos
em resiâo de leoues orox¡mâis
Fluxos gravitacionais subaéreos de detrìtos
em região de leques proximais
Pleenchilnento de c¡ìnâis na superficie de
depósitos grâvitâcionais de fluxos de detritos
em região proximal dc lcques subaéreos
Fìuxos gravitacionais subaquosos de det¡itos
em flente deltaica nroximai a mediana
Migração de dunas subaquosas em bzuras cle
desembocadura em região de fiente deltaica
mediana a distal
Retrabalhâmento por ondas de depósitos em
banas de desembocadura na região de frente
deltaica mediana a distal
Espraiamento c dissipação cle fluxo
subaquoso corn retrabalhantento por ondas
em regìão de fiente deltaica dìstâl

Quadro 4.1: Fácies iclentificadas nas unidades da Formação camarinha

e suas intcrpretações
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lientes deltaicas, além de flicies Sh, Sp e Sr em pacotes gradacionais caracterizando cor¡entes
de tu¡bidez cle alta a baixa densidade, com retrabalhamentos por ondas no topo (Fotos 4.2 e 4.3,

localidade de Boqueirão, Area Sul). Os depósitos resultantes clessas cor¡entes são representados

por seqüências turbidíticas com uma base de granulometria grossa a conglomerática de alta
densidade (níveis

Rj

e S3/Ta de Lowe, 1982), que grada para níveis médios com estratificações

paralelas, cruzadas e climbings de baixa densidade no topo (níveis Tb, Tc e Td de Lowe, 1982).

O nível Te não se encontra preservado, ocorrendo intraclastos provavelmente provenientes de
erosão do mesmo na base conglomerática do fluxo seguinte;

Na porção intermediá¡ia a distal da Unidade A¡eno-Lamítica 1, os ritmitos síltico-argilosos com
laminações paralelas, onduladas e otuzadas são caracte¡ísticos das porções mais distais das

barras de desembocadura, onde os sedimentos mais finos espraiam-se e depositam-se sob
condições de águas mais calmas devido à perda de velocidade da correnfe transportadora,
estando poróm ainda sujeitos a ações de ondas e cotrentes, como nas localidades de Boqueirão,

Dom Rodrigo e Felpudo, Á,rea Sul (Fotos 4.4 a 4.6);

Na transição da Unidade Aleno-Lamitica 1 para a Unidade Conglomerática 2, verifica-se o
início da progradação desta última sobre a primeira, na forma de novos depósitos gravitacionais
subaquosos como siltitos, arenitos e conglomerados maciços visíveis nas localidades de I)om

Ro<lrigo (Area Sul) e S¿mta C¡uz (á.rea Norte) (Foto 4.7), passando próximo ao topo para
depósitos subaquosos a subaéreos de fluxos desconfina<los na furma de sheet-flootÌs (facies St

e

Sp, Foto 4.8), representativos de f,ícies medianas a distais de leques aluviais e fandeltas.
Eventualmente ooorrem, no topo dos depósitos de sheet-flood, fücies mais finas de ciecantação

hnal dos fluxos desconfinados em depressôes restritas (fácies Fl, foto 4.9), que podem

ser

retrabalhados pelos fluxos seguintcs. Conglomerados incipientemente estratificados (läcies Gh)

podem representar preenchimentos de canais cortando a superficie dos depósitos de sheet-flood
e gerando estruturas erosivas (Foto 4.10). Esses depósitos de sheet-flootl podem ser obse¡vados
nas localidades de Onça. Varzedo, Felpudo e Dom Rodrigo (Área Sul);

Na tinidade conglomerática 2, novos depósitos gravitacionais de fluxo de detritos, porém
subaéreos, passam a ocorrer associados aos depósitos de sheet-flood e posteriormente
predominando sobre os mesmos, sendo representados pelas facies Gm e Gms (Fotos 4.11

e

4.12), freqüentes nas localidades de Onça, Varzedo, Felpudo, Dom Rodrigo, Camarinha e
Ptrunã, na Á¡ea sul, e Rio dos Matos e ltambezinho-Prata, na Á¡ea Norte. Esses depósitos são
ca¡acteristicos das porções proximais

a

medianas de leques aluviais e Jàndeltas, podendo

apresentar raros preenchimentos de canais superficiais representados pelas fäcies Sh e Sp (Iìoto

4.13);

FOTO 4.1: Fácies Gmu representativa de fluxos de
detritos na Unidade Conglomerática '1 da Formação Camarinha (ponto S102, localidade de Boqueiräo, Area Sul- Anexo ll)

FOfO 4.2: Fácies Sh e Sp representativas de correntes de turbi_
FOTO 4.3: Fácies Sr representativa de retrabalhamendez de alta a baixa densidade em a.enitos qradacionais da Uni_
por ondas no topo de depósitos de correntes de
to
dade Areno-Lamítica 1 da Formação Camariñha. mostrando base
conglomerática com intraclastos éíltico-argilosos passando a are- turbidez de alta a baixa densidade na Unidade Areno-

nitos
pa.a'era é .cruz.ada climbing) Lamítica 1 da Formação Camarinha (ponto
(ponto "fm^estratifìcação
S103. locaridade de Boouer.ão. Area Sul - Anexo il.¡ calidade
de Boqueirão, Area Sul

-

FOTO 4.4: Fácies de ritmitos síltico-arqilosos com
laminações paralelas, onduladas e cruàadas diver-

sas, representando depósitos de barra de desembocadura distais em zonas de frente deltaica na Unidade Areno-Lamítica 1 da Formacão Camarinha
(ponto S103, localidade de Boqueiião. Área Sul Anexo ll)

FOTO

¿1.5

5103, lo-

Anexo ll)

FOTO 4.6

FOTOS 4'5 e 4'6: Fácies de lamitos e ritmitos síltico-argilosos com laminaçöes onduladas
e cruzadas diversas, .representando depósitos de barra de desemboõadura distais em'zonas ãê-frente deltaica
na Unidade Areno-Lamítica 1 da Formacão Camarinha
(ponto S71. localidade de Dom Rocjrigo. Área Sut- Anexo ll)
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FOTO 4.7: Fácies Gmu representativa de fluxos FOTO 4.8: Fácies St e Sp representativas de flu- FOTO

4.9: Fácies Fl representativa de decantaçáo final de enchen-

de detritos na transição Unidade Aren+Lamítica 1 - xos desconfinados característicos de sheef-floods na tes em depressöes localizadas sobre depósitos de sheef-foods na
U.nidade Conglomerátic,a 2 da Formação Caryari- transição Unídade Areno-Lamítica 1 - Unidade Con- trens¡Çäo Unidade Areno-Lamítica 1 - Unidade Conqlomerática 2 da
Formáção Camarinha, com intraclastos no nível suþerior represennha (ponto N42, localidade de Santá Cruz, Area glorneÉtica 2 da Formaçãg Carnarinha (ponto S54, tante
do fluxo seguinte (ponto S54, localidade de OnNorte - Anexo lll)
localidade de Onça, Area Sul Anexo ll) ç, Area SUI - Anexo l)

-

FOTO 4.10: Fácies Gh representativa de preenchimento de canais com base erosiva em depósitos de
sheet-floods na transição Unidade Areno-Lamítica 1Unidade Conglomerátiæ2 da Fo¡ma@o Camarinha
(ponto S54, localidade de Onça, AreaSul- Anexo ll)

f

FOTO 4.12: Fácies Gm representativa de fluxos de
detritos na Unidade Conglomerátiæ2 da Formação
Çamarinha (ponto S29, localidade de Camarinha,
Area Sul- Anexo ll)

FOTO 4.11: Fácies Gm representativa de fluxos de
detritos na Unidade Conglómerática ? da FormaÇão
Camarinha (ponto S72, localidaiíe de Vazedo, Área Sul- nnexð It¡
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.

Na transição da Unidade Conglomerática

2

pata a Unidade Areno-Lamítica 2, observam-se

novos depósitos subaquosos de fluxos gravitacionais (fácies Gmu, como nas localidades de
Purrtnã e Camarinha, na luea Sul) (Foto 4.14), e de areias de ba¡ra cle clesembocadtra em ltente

deltaica (fiícies St e Sp, como nas localidades de Va¡zedo e Onça, Área Sul), os quais passam
nas porções mais distais aos ciepósitos da LJnidade Areno-Lamítica 2;

c Na Unidade ^Areno-Lamítica 2, oconem novos depósitos mais distais das barras de
desembocadura, representados

por arenitos com marcas onduladas bidirecionais (ficies

Sr,

visível no Rio da Prata, Área Norte) (Foto 4.15) e ritmitos síltico-argilosos com laminações
paralelas, onduladas e oruzadas, como nas localidades de Onça, Va¡zedo e Taquaral (Area Sul)

(Foto 4. 16), semelhantes aos <lepósitos equivalentes na Unidade Areno-Lamítica I .

A

sucessão de lÌícies acima descrita pode ser visualizada cle acordo com

o empilhamento

geral das unidades constituintes da lormação Camarinha na Fig.4.3.

As

associações de lácies características

de depósitos de fluxos de detritos subaéreos,

depósitos de sheet-floods, depósitos de fluxos gravitacionais subaquosos e depósitos de frente

deltaica são representativas de sistemas de leques progradantes em um ambiente subaquoso
(fandeltas), nos quais as porções subaé¡eas apresentam as mesmas associações faciológicas de
leques aluviais, e as porções subaquosas mostram âs mesmas associações faciológicas de sistemas

deltaicos. filnxos gravitacionais e coffentes de turbidez podem coexistir com depósitos de frente
deltaica em regiões de alto apo¡te sedimentar, mesmo a profundidades e gradientes mais baixos,
podendo então ser igualmente submetidos a retrabaihamentos por ondas, como ocone na Unidade

A¡eno-Lamitica 1 nas loc¿lidades de Boqueirão, Dom Rodrigo e Felpudo, e na unidade A¡enol,amitica 2 nas localidades de Onça, Varzeclo e Taquaral (Áea Sul) e Rio da Prata (Área Norte).
Dados os sentidos bidirccionais de paleoconentes obtidos nesta última looalidade, bem como a
oconência dc icnofósseis descritos por Ciguel et al. (1992), este retrabalhamento por ondas pode
ter-se dado em ambiente marinho sujeito à ação de marés.

Um sistema idealizado

de

fandelta retrogratiante e progradante é apresentatlo nas 1Ìgs.4.4 e

4.5, com suas regiões proximal, mediana e distal e respectivos processos atuantes. Foram também
indicados nessas liguras possíveis equivalentes na Formação Camarinha dos depósitos de cada

região, sem se pretender, com isso, estabelecer qualquer modelo paleogeográfico, o qual
deviclamente apresentado no Cap.7 deste trabalho.

será

FOTO 4.13: Fácies Sh representativa de possíveis preenchi-

mentos de canais sobre depósiiris de flúxos de

detritos na Unidade Conglomeráti¿nZ da Formação Camarinha (ponto S74, localidalJe de Vazedo-Felpudo, Área SulAnexo ll)

Foro 4,14:

Fácies Gmu representativa de fluxos de detritos subaquosos
- unidade Areno-Lamítica 2 da Éormalocalidade de purunã, Área sul -nneio tt¡
ção camarinha (ponto
na transição unidade conglomerátiæ 2
-s1s9,

FOTO 4.15: Fácies Sr representativa de retrabalhamento por ondas bidirecjonais (marés?) em depósitos
arenosos de barra de desembocadurã em zoiras de
fiente deltaica na Unidade Are¡elar¡ítica Z da Fonnaçaó

Camarinha (ponto NS1, Área Norte, nnexo

illj

FOTO 4'15: Fácies de lamitos e ritmitos síltico-argilosos com laminações onduladas
e cruzadas.diversas, representando depósitos dé bana de desembi¡caoùrJãiêta¡ã
em zonas de frente deltaica na Unidadei Areno_Lamítica 1 da rormação Càmãrinhã
(ponto 5130, localidade de Vazedo, Area Sul- Anexo li)
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Fig'4'5: Leque do tipo fandelta Þrogradante, com suas reqiões proxinrais, med¡anas
e distais e posslveis equ¡valentes no lopo da l-ormaçäo camarinha,
correspondentes às unidades conglomerätica 2 e Areno-[amíti'ci2; .ìã"rä-.ããåliåã"-b"åiåì"iniät"
baseado em Einsete (1992)

5. FEICÕES ISTRUTIJR^A.IS

5. 1.

CARACTEIìÍSTICAS GERAIS.

A Formação Cama¡inha enoontra-se preservada em duas fäixas de direção NE, seguindo

a

estruturação geral do Cinturão Ribeira ou lìegião de Dobramentos Sndeste. Encontra-se dobrada na

krrma de sinclinais com eixos de caimento para SW, sendo quc na Á¡"a Norte o sinclinal mostra

nítido 1èchamento para NE (Mapa Geológico, Anexo I). Embora não ocorram indícios

de

deltrrmação pelo sistema de cavalgamentos que afetou o embasamento da lbrmação (como inversão
e empilhamento de camadas, foliação Sc de baixo ângulo e estiramento mineral característico), a

mesma mostra nrarcantc deformação relacionada ao sistema de transcorrôncia da Falha da
Lancinha, principalmente na Area Sul, clue é cortada pela zona de cisalhamento principal. .A Área

Nofte encontra-se apenas tangenciada pela Falha de Morro Agudo e uma subsidiária de$a,

que

controla o vale do Rio dos Matos, não apresentando feições defbrmaoionais tão evidentes.

Os principais lineamentos da região são nitidamente visíveis em fotografias aéreas

e

imagens de satélite, na fbrma de alinhamentos de elementos texturais, controle estrutural de vales e

truncamentos das unidades. As principais estruturas regionais presentes são mostradas nas Figs. 5.1
e 5.2.

A atuação dos falhamentos transcoüentes gerou estrutwas como basculamentos de

camadas.

truncamentos de pacotes litológicos, dobr¿rmentos escalonados, clivagens de fraturas com eventual

desenvolvimento cle foliação plano-axial, fraturamentos diversos e estlramentos de clastos nas
rochas da Formação Camarinha. Essas i'eições oconem pre dominantemente na Área Sul e são raras
ou ausentes na Área Norte, com exceção tlos dobramentos escalonados. Se¡ão descritas e analisaclas
a seguir.

5.2. ÁREA NORTE

5.2. 1. Estruturas l)úcteis

O estereograma de medidas de acamamentos da Área Norte é mostrado na Fig.5.3. Nesta

área, as medidas mostram concentrações máximas em tomo de N80oW/40oSW (22.22%),
N20"E/45"NW (4,44%)

e N52oE/subveftical (4,44o/o).

Em campo, os mergulhos convergem para o

interiol da área e as estruturas sedimentares presentes indicam topos de camadas em posição
normal, coniÌgurando-se assim um sinclinal com fèchamento para NE (onde as camaclas mostram a

orientaçiio ern torno de N80'W) e eixo S56oVy'/24' (pólo da gr"rirlanda). A orierrtação desse eixo
mostra-se oblíqua à direção geral da lìalha de Morro Agudo e sua subsidiária que controla o vale do
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Fig,5,3: Estereograma de acamamentos (So) da Formação Camarinha na Área
Norte, mostrando dobramento aberto com plano axialde direção N56"8, caimento
de e¡xo para S56'W e camadas verticalizadas devido à proximidade com zonas
de falhamentos transcorrentes (Falha de Morro Agudo)
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Rio dos Matos na região (em torno de N60-70o8), configurando uma estrutura

escalonada

relacionada a um deslocamento lateral direito.

Na Á¡ea Norte, não foi possível obter medidas de atitudes de fraturamentos e foliação
cataclastica em quantidade suficiente para uma análise representativ4 sendo portanto aqui
apresentados apenas os dados referentes à Á¡ea Sul.

5.3. ÁREA SUL

5.3. 1. Estruturas Dúcteis

Na Á¡ea Sul, as medidas de acamamentos mostram grande dispersão de máximos, devido à
superposição de estruturas distintas com comportamentos diferentes ao norte e ao sul da Falha da

Lancinha. Conforme observado em campo, ao norte da Falha da Lancinhq em um bloco delimitado
pela mesma a sudeste e por uma falha sintética associada ao norte (abrangendo as localidades de
Purunã, Camarinha, Graciosa e parte de Taquaral), os acamamentos mostram-se aproximadamente
paralelos à direção da fatha sintética, com direções próximas a E-W e mergulhos para sul, variando
de 45o a 88o. Já ao sul da Falha da Lancinha, em um blocå delimitado pela mesma a noroeste e pela

Falha do Cal

a sudeste (abrangendo o

restante da formação), os acarnamentos mostram-se

direcionados predominantemente para NE, acompanhando o traço principal da falha e mergulhando
para NW, quando próximos à Falha do Cal, e para SE ou verticalmente quando próximos à Falha da

Lancinha propriamente dita (Mapa Geológico, Anexo I). Assim, em função dessas diferença de
comportamento, optou-se por tratar distintamente as estruturas da Á¡ea Sul situadas nestes dois
blocos, gerando-se os estereogramas apresentados nas Figs. 5.4 e 5.5.
Os dados de acamamentos no bloco ao sul da Falha da Lancinha evidenciam uma marcante

estruturação com trend NE, apresentando concentrações miíximas em torno de N50"8/45'NW
(8,33Vo), N32'Eisubvertical (5,30yo), N58oE/subvertical (4,550Á) e N50'E/48'SE (3,79%). Assim

como na Á¡ea Norte, observou-se em campo que os mergulhos convergem para o interior da ërea e
as estruturas sedimentares presentes indicam topos de camadas em posição normal. constituindo um

sinclinal semifechado com eixo aproximadamente S60oW-6o. Embora essa direção seja paralela ao
traço principal da Falha da Lancinha (N50"-70oE), pode-se considerar esse dobramento também

como uma estrutura escalonada relacionada

à

atuação da mesma, urrta vez que estruturas

escalonadas tendem a paralelizar-se à zona de cisalhamento transcorrente quanto mais próximas à
mesma. Além disso, variações locais nas direções de acamamento (observadas em campo, como nas

localidades de Felpudo e Varzedo, e na concentração N32oE/subvertical do estereograma da Fig.5.4
parecem indicar pequenas inflexões desse dobramento, gerando uma guirlanda secundária com pólo
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N36"8/20', represcntativa dos pontos em que o eixo estaria em posição oblíqua à direção principal
da iìalha da Lancinha e caracterÞando um deslocamento lateral direito para a mesma.
Já no bloco ao noûe cla Falha cla Lancinha (Fig.5.5), as concentrações máximas ocorrem em

torno de N88"8/35'SË a N80oW45oSW (24,44%) e NT4oWsubvertical (8,88%). O conjunto
configura uma estrutuação cônica aparentemente sem relação com a estruturação verificada ao sul

do lineamento e lnenos evidente do que esta última, podendo constituir uma fèição resultante de
arrasto do llanco noroeste da dobra escalonada ao longo da Falha da Lancinha por ocasião de uma

reativação lateral esquerda da mesma, já detectada anteriormente por diversos autores.

As relações das atitudes de acamamentos nas áreas Norte e Sui com os eixos das dobras
escalonadas podem ser visualizadas na Fig.5.6.

5.3.2. Estruturas rúpteis

Na Área Sul da Formação Camarinha,

as estruturas rupteis são representadas

principalmente

por 1Ìaturamentos diversos nas quatro unidades constituintes (às vezes deslocando camadas com

rejeitos centimétricos

a

deoimétricos, mais ra¡amente apresentando estrias

de atrito), e

eventuahnente clivagens de fraturas nos pacotes sílticos e lamíticos. Essas estruturas são visíveis em

fotografias aéreas e imagens de satélite, gerando brechação das rochas onde ocorrem e, na região da

Falha da Lancioha, marcante esthamonto de clastos de conglomerados e brechas da Unidade
Conglomerática 2, estiramento este que será devidamente analisado no item 5.3.3. deste capítulo.

O estereograma de fraturas da Á¡ea Sul da Formação Camarinira (Fig.5.7) mostra diversas
coùcentrações máxirnas, representando as seguintes estruturas:

t. N55'E/subve¡tical (6,9%), podendo variar a ató N64'E (4,S%). Ern campo, observou-se estria
de atrito com atitude N55oE/4o associada a cste sistema (Foto 5.1). Esses plzrnos apresentam
localmente merguihos mais baixos (65"NW), ressaltos e estrias de atrito N50oW/55o inclicativas
de deslocamento normal (Foto 5.2). Além dos ressaltos e estrias, esta estrutua gera brechação
de rochas, esthamento de clastos na região da Falha da l,ancinha, e alinhamentos de elcmentos

texturais visíveis em lotografìas aéreas e imagens de satélites;
2.

NT6owsnbvertical (6,9%) e N86oE/subvertical (7,3%), mostrando localmente deslocamentos
com rejcitos centimét¡icos a decimétricos de c¿madas da unidade Areno-Lamítica 1 e sua
transição para a [Jnidade conglomerática 2 (Foto 5.3). Também são visíveis em lotografias
aéreas e imagens de satélite, com seu alin-hamento, no entanto, sendo eventualmente truncado
pela estrutura anteriormente descrita (N55oE/subvertical);
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Fig.5.6: Atitudes de acamamentos da Formação Camarinha em relação aos dobramentos
escalonados
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Fi9.5..7: Estereograma de medidas de fraturas da Formação Camarinha (Area Sul), mostrando
estruturas rúpteis associadas àzona de cisalhamento tranbcorrente da Falha da Lanôinlra, como
lraturas associadas à zgna de cisalhamento principal (N55'Hsubvert e N64"E/subvert a 65"NW).
fgl!C:.sintéticas (N_76'Wsubvert e N86"E/subvi:rt)'e antitéticas 1tt3S'-Wsubvertl, rrãtuiãð-î
(N55"Wsubvert) e X (N08"tsubvert) e cl¡vagem de fratura (N34"E/dubvert¡ relaciõnáääã ¿ooras
escalonadas
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3'

N3S'Wsubvertical (8,3%), variando a até N30"W e N45"W. Esta estrutua é menos evidente.
tanto em lotografìas aéreas e imagens de satélite como em campo, sendo representada apenas
por Iiatulamentos locais com pouca ou nenhuma brechação ou desloc¿mento associatlos;

4. N55"wsubvertical (8,3%), podendo

varia¡ a até N6B"w com mergulhos de até 40". Estas

estrutu¡as podem apresentar caráter distensivo, evidenciado por leições de deslocamento
normal. como rcssaltos e estria de atrito s85ow30" (Foto 5.4), e preenchimento por veios de

quartzo Em ltrtogralÌas aé¡eas e imagens de satélite, mostram-se lieqüentemente preenchidas
por diques de cliabásio intrudidos no Mesozóico;
5.

N08oE/subvertical (4,16%), também pouco evidente, sendo predominantemente representacfa

por liaturamentos locais com pottca ou nenhuma brechação ou cleslocamento associados. Em
fotografias aóreas e imagens e satélite, mostra-se às vezes rep¡esentada por alinhamentos locais

de elementos textwais, sendo o mais marcante desses alinhamentos na região oeste ¿a area
estudada, limitando parte da Á¡ea sul da Formação cama¡inha com seu embasamento. e
controlando parte do vale do Rio AçungÙi mais ao norte;

N34'll/subvertical (2,77%), ocorrendo na forma de uma clivagem de äatura em seclimentos
mais finos da unidade Areno-Lamític¿ 1 (Foto 5.5), mostrand.o-se paralela ao eixo de dobras
escalonadas N36"E/20o descrito no item 5.3.1 deste capitulo.

O conjunto dessas cst¡uturas, as

esttias de atrito presentes, as relações angulares ¿as

estruturas entre si e a disposição das mesmas em fbtografias aé¡eas e imagens de satélite permitem

interpretá-las como rep¡esentativas, respectivamente,

1.

cle:

N55oE/subvertical a N64oE: fàlhamento principal (Falha <ia Lancinha), sendo os ¡essaltos e
estrias de atrito indicativos de deslocamento normal possivelmente relacionados a reativações
distensivas cleste sistema no paleozóico;

2.

NT6oWsubverlical e N86oE/subvertical: falhas sintéticas associaclas ao sistema principal, com
sentido de deslocamcnto lateral direito oompatível;

3.

N35owsubvertical

4.

N55owsubvertical a N6tìow com mergulhos de até 40o: fratr.rras T, com caráter de juntas de

a

N30'w

e

N45ow: lalhas antìtéticas associadas ao sistema principal;

tração, posteriormente preenchidas por diques de diabásio no Mesoz.óico;
5.

N08'E/subvertical: Íìaturas X;

6.

N34'E/subverlical: clivagem de fiatu¡a relacionacla aos clobramentos escalonados, os quais,
como refè¡ido ¿ìnteriormente no item 5.3.1 deste capitr-rlo. apresenta pequenas variaçòes na
direção de seu eixo.

O oaráter

anastomosado das zonas de cisalhamento

lenômenos dc rotação

já

e estruturâs

associaclas, bem como

cletectaclos anteriormente em outros trabalhos na região, po¿em ser

FOTO 5.3A,8: Falhas sintéticas N7S'WS0. em
nitos médios a grossos e conglomeráticos da
ção entre as unidades ArenoLamítica 1 e Cor
rátiæ 2 da Formação Camarinha; seta indica
de deslocamento lateraldireito (ponto S44, lor
de Varzedo, Anexo ll)
FOTO 5.1: Ressaltos e estria de atrito NSS.E/4. em
plano N65'E/90" em arenitos médios da Unidade
Areno-Lamítiæ 2 da Formação Camarinha evidenciando movimento Lateral Direito; seta indica sentido
de movimento do bloco fotografado (ponto S103, le.
calidade de Boqueirão, Aneio ll)

FOTO 5.2: Ressaltos e estria de atrito NS0.WSS" em
plano N60'E/60NW em arenitos nÉdios da Unidade
ArenoLamítie 2 da Fonnação Camarinha evidenci-

ando movimento Normal; seta indica sentido

de movimento do bloco fotografado (ponto 5103, localidade de Boqueirão, Anexó ll)

FOTO 5.5:
Visão em
planta de
clivagem
de fratura

N34'E/90'
em arenitos finos a
sílticos da
Unidade A-

renoLamítica 1 da
Formação
Camarinha
(ponto 5105,
localidade de
Boqueirão,

Anexo ll)

FOTo 5.38

FOTO 5.4: Fraturas T N60"W4O"SW com estria de atrito S85"W3O' em arenitos nreo¡os
q grossos da Unidade Areno-Lamítica 1 da Formação Camarinha; seta ¡n¿¡ca ientiJo Oe
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responsáveis pela relativa dispersão nessas medidas relacionadas às falhas sintéticas, antitéticas e

liaturas T.

Algumas dessas estrutluas geram f'oliação cataclástica corresponclente, evidenciada por
brechação, esttamento e orientação de clastos em brechas da Unidade Conglomerática 2. No
estereograrna da Fig.5.8, podem ser obse¡vadas concentrações máximas de medidas dessa foliação

em tomo de N56'E/subvetical (9,33o/o), relacionada à zona de cisalhamento principal (Falha da

Lancinha); N86oE/subvertical (1,33%)

e

NT6oWsubvertical (2,66%), relacionadas às fälhas

sintéticas; e N26'E/subvertical a N40"8/subvertical, relacionadas à geração de uma foliação plano¿¡,xial associada

ao dobramento escalonado. Dado o caráter anastomosado e as ¡otações existentes ao

longo da z¡na de cisalhamenlo, estas foliações podem superpor-se ao longo de suas respoctivas
zonas de dispersão, ulna vez que, conforme pôde ser observado no estereograma de fratu¡as da

Fig.5.7, as medidas parecem formar uma zona quase contínua de dispersão desde os m¿iximos
coffespondentes às falhas sintéticas até os máximos corespondentes às falhas antitéticas. Além

disso, fi'eqüentemente essas foliações cataclásticas mostram-se subparalelas

a

oblíquas (com

ângulos variando em até 10o) à estrutura que as geraranì, podendo assim, por sua vez, também
apresentar uma dispersão pró¡ria.

5.3.3.@
Na Área Sul cla Formação Camarinha, a análise defbrmacional clo estiramento de clastos em
brechas da Unidade Conglomerática

2 fornece dados como a direção média de estiramento

dos

mesmos (i-x) e o traçado do elipsóide médio de deformação. Às dimensões dos eixos X (maior), e Z

(menor), bem como os rângulos $ que o eixo X forma com uma linha de refe¡ência qualquer, fbram
medidos em um total de 527 clastos nas imediações da Falha da Lancinha. sendo 53 medidas
efetuadas no ponto 556 (localidade de Varzedo), 60 medidas no ponto 576 (enIre as loc¿lidades de
Varze<lo e Felpudo), 201 meditlas no ponto 5116 (entre as localidades de Boqueirão e Taquaral), e

213 medidas no ponto S 139 (localidade de Retiro Grande) (Anexo II). Essas medições fortrm
ef'etuadas ota em câmpo (pontos 556 e 576), ora em fbtografias (ponto 116, Foto 5.6, e ponto 139,

Foto 5.7).

Além clas dimensões de eixos X e Z, fo¡am também cfetuadas medidas de direção de eixos

X em 49 clastos do ponto 556, 21 clastos do ponto 576, 30 clastos do ponto Sl16 e 74 clastos

do

ponto S139. A Área Norte não apresentou boas exposições nas quais pudessem ser efetuadas estes
tipos de medidas.
Os estereogramas de direções de eixos X (Fig.5.9a,b) mostram trends pataN40.lJl8. (ponto

556), N60"8/10'(ponto 576), N38"8/20" (ponto Sll6),

e

N35.E/10" (ponto Si39).

Comparativamente ao traço principal da Falha da Lancinha (N50"-70"E), os eixos X de clastos do
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9,33%
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MAXIMOS:
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1,33%) a
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transcorrenre principat da Fatha da Lancinha)

76'Wsubverl (2,66To)

(relacionada a falhas sintétlcas do sistema da Falha da Lancinha)
N26'E a N40'Usubvert (12olo)
lfoliaçäo plano-axial assòciadâ a dobra escalonada do sistema da Falha da Lancinha)

Fig.5.8: Estereograma de medidas- de foliaçåo cataclástica da Formação Camarinha (Area Sul),
mostrando estruturas associadas à zona de cisalhamento transcorrente da Falha da Lancinhá,
como as desenvolvidas ao longo dazona de cisalhamento principal (N56'E/subvert) e das fialhas
sintéticas (N86'E/subvert a N76'Wsubvert), e a fol¡açåo plano-axial relacionada a dobras
escalonadas (N26"E a N4O"Eisubvert)

FOTO 5.64,8 : Clastos estirados em brechas da Ubidade Conglo-

merática 2 da Formação Camarinha; direção geral de estiramento N38'E/20" (ponto 5116, entre localidades de Boqueirão
e Taquaral, Anexo ll)

FOTO 5.6A

FOTO 5.68

FOTO 5.74,8: Clastos estirados em brechas da

Unidade Conglomerática 2 da Formação Camarinha; direção geral de estiramento N35"E/
10" (ponto S1396, localidade de Onça, Anexo ll)

FOTO 5.7A

FOTO 5.78
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F¡o.5.gai Estereooramas de clastos estirados em brechas da unidade conglomerát¡ca 2 da

Foimacáo Camariñha, mostrando direÇão Þrincipal de estiramento do e¡xo X (Lx) com caimentos
sub-hoiizontais, nos valores de N40"É/8" (A) e N60"8/10" (B). prÓx¡mos aos valores de e¡xos de
dobramentos escalonados apresenJados na Fig.5.4
(A) - Ponto 556 (Vazedo, Area Sul): 49 pontos
lBl - Ponto S76 (Vazedo-Felpudo, Area Sul): 21 pontos
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Fig.5.9b: Estereogramas de clastos estirados em brechas da Unidade ConglomeÉüca2 da
Fo-rmação Camarinha (cont.), mostrando direção principal de estiramento dó eixo X (Lx) com
caimentos sub-horizontais, nos valores de N38'FJ20'(C) e N35"E/10" (D), próx¡mos aos valores
de eixos de dobramentos escalonados apresentados na F¡9.5.4
(C) - Ponto 5116 (Boqueirão-Taquaral, Area Sul): 30 pontos
(D) - Ponto 5139 (Retiro Grande, Area Sul): 74: pontos

n2
ponto 576 mostraram-ss paralelizados em relação à mesma, enquanto que os eixos X de clastos dos

demais pontos mostraram-se oblíqr,ros, com uma disposição espacial que evidencia um
deslocamentr-r lateral clireito para a tàlha (Fig.s.10). O posicionamento do ponto 576 em urna região

com maior concentração de ramificações anastomosadas da laiha da Lancinha pode explicar

o

paralelismo do eixo médio de estiramento de olastos com relação à mesma, uma vez que esiruturas
escalonadas tendem a paralelizar-se ao lineamento principal no decorrer do deslocamento deste^

quanto mais próximas e inseridas estiverem na zona de atuação do mesm<1. Os valores de caimento
dos eixos

X

são bastante baixos (rruíximo de 20n), como é caracte¡ístico em zonas de cisalhamento

transcorrente-

Uma vez calculadas as razões finais de esti¡amento dos clastos medidos (Rf
gerados os diagramas de isocurvas de
Deformação (Rs =

"fRfmár

"

Rf

mostrados na Fig.5,11. Para

: )lZ), foram

o cálculo da

Razão de

RJntín), esses diagramas forneceram os seguintes valores:

Pp¡t-o-S5:

Rf máx = 5,6
Rf mín

ns

:

:

1,8

Js,O *

l¡

= 3,i7, que coincide aproximaclatnente corn o valor de fu'médio lido no

diagrama.

Ponto 576:

Rlmáx = 5,4
Rf mín = 2,05

Rs=

J5/,tö5

= 3,32, que coincicle aproximadamente com o valor de Iìf médio lido no

diagrama.

Ponto

S 1 16:

Rf máx
Rf

:

mín:

[ì,3

1,62

Rr = ,',Æ":tr,oz = 3,75, que coincide aproximadamente oom o valor de Rt'médio lido
diagrama.

Ls-n1a

ilJ9:

Rf máx = 7.6
Iì1'mín

:

1

.75

no

FALI-IA DO CERNE

25"25',
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...-.é:
a

ronvnçÁo cnlrnnrruHn
svaasnveruro DA FoR[,1AçÃo CA[,4ARrNHA

\1,,.,,

\

DEcLTNAÇÃo MAcNÉTtcA:
(Var¡açäo Anual: 9'41

Contatos geolÖgtcos

Fraluras e lineañentos
Falhas transcorrentes com indicação de movimento
Pontos de coleta de medidas de eixos X em clastos estirados

(un¡dadê Conglomorático-Brechosa)

0

2

'W)

i

999

4km

Escalai 1r'100.000

Fi9.5.10: Ponlos de coleta de medidas de eixos X em clastos estirados da Unidade Conglomerática 2
da Formaçäo Camarinha e orientaçào dos mesmos em relaçáo à Falha da Lancinha lpara riaior cørèla,

loram om¡tidas as falhas de cavalgamentos. dobras. di{ues de d¡abásio e depösilos cenozóicosj

ll4
Rs

:

= ./f¡; f¡

3,64, que coinoide aproximadamente com o valor de Rf médio lido no

diagrama.

Com estes resultados, para o eixo menor do elipsóide de defòrmação igual a um valor
unitário, tem-se o eixo m¿ior do mesmo calculado proporcionalmente em:

{

n, =

Ponto 556:

Z

{

3J7:
.1

x:3,11
Ponto 576:

n.: {

Z

3.32 =

iI
1

l¿ : 1 1'

Ponto Sl l6:

Rs: {

Z

3.

/5

X

:

-I

x':3,]s
Ponto S139:

n, =

{

3.64:

Z

L
I

x :3.64
Assin o estbamento

do eixo X do elipsóide de deformação dos clastos é proporcionalmente

cle 3.1 a 3,6 vezes superior em relação ao eixo

Z nos quatro pontos analisados (Fig.5.11), o que

revela uma deitrrmação bast¿rnte homogênea ao longo da fàixa estudada da Unidade Conglomerática

2 próxima à Falha da Lancinha, sem grandes oscilações que pudessem devcr-se a variações

na

composição da rocha oìl a pequenas variações na clistância entre os pontos analisados e a zona de
1àlha.

20

40

10

I
7

6
5

237 ponlos
lsocurvasl
4,2./.
6,30/o

8,40k
10,50/o

12,6%
14,70/Ò

16,8%
18.S%

Fig,.5.l1:, Diagramas de isocurvas de Rf em clastos da Unidade Conglo meÉtica 2 da FormaÇão
Camarinha
e eripsóides de deformação respectivos, sendo: (A) ponto ssot (e) pä"ió-s?'óljcl poii"'ëiÌËiö'ijonto
srss

116

6. IDADE

6l'

AL

A

determinação da idade radiométrica de rochas sedimentares de natureza terrígena

apresenta complexidades relativas ao fato de seus constituintes serem detríticos,
ou seja, derivados

de fontes diversas com idades variadas, refletindo assim a idade dessas fontes. Assir!

a

aplicabilidade dos métodos restringe-se à datação dos minerais autigênicos,
isto é, formados durante
a diagênese das rochas e concentrados nas frações fìnas (menores que 2¡rm), tais como
argilominerais do tipo illita, esmeotita e glauconita.
Para esses minerais, os métodos Rb-Sr e K-A¡ mostram-se os rnais adequados.
Entretanto.
mesmo esses minerais podem estar sujeitos a alterações devido a inclusões de
minerais detríticos

mais antigos, soteffamento e diagênese, metamorfismo, deformações tectônicas,
hidrote¡malismo
ou intemperismo' No caso do método K-Ar, essas alterações causam, p'r
exempro, adição de K e
perda de'r0Ar com aumento cle temperatura tle acordo com a profundidade
de soter¡amento. por
esta

razão, optou-se nesse trabalho pelo uso do método Rb-Sr, embora os resultados
proporciona¿os
pelo mesmo também estejam sujeitos a interferências causadas pelos fenômenos

de

alteração

citados, causando abertura do sistema com conseqüente re-homogeneizaçäo
isotópica.
A difratomet¡ia de Raios-X, apresentacla no Cap.3 (item 3.4) deste trabalho,

acusou possível
presença de illita, a qual, no entanto, nâo pôde ser distinguida
da mica fina nos difratogramas
apresentados Como tampouco f:oi possível analisar o índice de c¡istaliniclacle
<lessas illitas/micas.
não se determinou se a gênese das mesmas seria detrítica, diagenética
ou metamórfica.

Foi coletado um totâl de 17 amostras de lamitos da Unidade Areno-i,amítica
1 da Formação
cama¡inha, visando a separação da fração menor que 2pm pata
anárise dif¡atométrica e
geocronológica nos pontos s61 (6 amostras), s67 (5 amosrras)
e s123 (6 amostras), próximos
à

localidade de Felpudo, Á¡ea Sul (Anexo II). Estes pontos foram selecionados
por apresentarem
razoáwel continuidacle lateral para possibilitar a coleta de amostras
no rnesmo nível estratigrálico
em quantidacles suficientes (2009) para as an¿ilises efetuadas. Cada
amostra fbi acondicionada
separadamente

a fim de evitarem-se contaminações, sendo cada uma posteriormente moida

e

submetida à separação da fração frna por decantação no Laboratório
de Geoquímica do IG-uSp, no
mesmo processo utilizado para a Difratometria dc Raios_X.

Após a separação da fração menor que 2pm e a análise por difratometria de Raios-X,
as
amostras lbram secas e submetidas à a¡álise semi-quantitativa por
meio de fluorescência de Raios-

X no cPGEo (centro

de Pesquisas Geocronológicas) <to [G-usp, visando uma determinação

preliminar dos teores de llb e Sr presentes. Esta análise revelou que
5

clas

6 amost¡as do ponto 56l

ü.7
(b' c, d, e, f), duas das 5 amostras do ponto s67 (b, e), e duas das 5 anostras do ponto sl23 (d, e)
apresentaram razões 87Rb/86Sr suficientemente distribuídas entre os valo¡es m¡iximos e mínimos.
Ëstas alnostras foram então submetidas a c{iluição isotópica e espectrometria.

os

resultados da diluição isotópica são apresentados na Tab.6.1, e a isócrona segundo
Williamson (1968) gerada pelos dados do ponto 561 pode ser visualizada na Fig.6.l. Os ¡esultados

indicam ¡"rma idade de 432.8

+ 6.3 Mra, tratando-se no

entanto de uma ,'errócrona", devido ao

elevado valor de MSWD (23.50).

PONTO Rb (ppm) Sr (ppm) Rbo'/Srõo

Erro

S

r"'/Sr'"

Erro

s61-b

2s4.92

34.35

21.8271

0. r 750

0.87227

0.00041

561-c

287.90

71.75

11.1345

0.0942

0.81787

0.00002

s6l -d

2tì8.55

69.88

12.0814

0.0975

0.819s6

0.00008

561 -e

290.01

72.60

1

1.6848

0.0940

0.81710

0.00007

s61-f

212.84

36.58

21.9660

0.1781

0.88692

0.00046

s67-b

t48.63

78.24

5.5373

0.0441

0.78062

0.00004

S67-e

202.s6

86.5s

6.82s2

0.0548

0.78587

0.00003

s 123-d

2s1.34

32.20

22.9976

0.18s6

0.89164

0.00007

-e

2s3.56

33.31

22.3776

0. 1805

0.88631

0.00013

S 123

Tab.6.1: Dados resultantes da diluição isotópica efètuada para datação geocronológica Rb-Sr
em
lamitos da Unidade A¡eno-Lamítica I da Formaçâo Camarinha
Os valores de MSWD e do erro podem ser mino¡ados acrescentando-se à "errócrona,' gerada

as amostras correspondentes aos pontos s67

e s123,

apresentada naFì9.6.2., com valo¡es de idade igual

produzindo-se

üna novâ

"enócrona"

a 437.7 i.2.5 Ma e de MSWD igual a 1g.17.

Embora as quat¡o amostras acrescentadas não pertençam ao mesmo afloramento das amost¡as
do
ponto 561' encontram-se bastante próximas geograficamente, e pertencenl à mesma
unidade da
Formação Cama¡inha. Tal procedimento foi considerado viável, por observar-se que pouco
afèta o
¡esultado final da idade, tendo-se pretendido datar a unidade Areno-Lamítica 1 da
Formação
Camarinha em caráter geral, e não um nível estratigráfico específico da mesma.

o Quadro 6.1 mostra uma compilação de idades obtidas por métodos criversos (Rb-sr, K-Ar,
U-Pb e análise paleontológica) para rochas sedimentares e r,'ulcânicas de algumas das bacias
eopaleozóicas do sul e sudeste do Brasil, todas variando entre 630 e 490 Ma, pertencendo, porranto,

0.90

0.86

0.82

0.78

0.74

0.70
20

NIVEL DE CORTE:

TDADE (Ma):

VALOR
-MT

MSWD: 23.50
PONTOS: 5

l:M_o-lñ-rclRL:

IÑ-ÕNNÃEÃõT
0.00616
CENTROIDE (X,Y): 13.283

0.74511

2.68
coEF. CoRREL.: 0,9919

ERRO
6.3
0.00124
0.00009
0.82699

Yo

1.46
0.17
1.46

Fig.6.1 : lsócrona tioo Williamson das amostras de fraclofina de.lamito_s do ponto 561 (Unidade
Areno-Lamilica
da Formação Camarinha, para idade Rb-Sr de 432.8 !6.3 Ma e MSWD ã5.-5ô-=

1

)

0.94

0.90

0.86

0.82

0.78

0.74

0.70
20

NíVEL DE coRTE: 2.09
COEF. CORREL.:0.9980
MSWD: 18.17
PONTOS: 9

VALOR

Æ77

0.74486
0.00624
8.992

:

ERRO

T
0.00037
0.00004
0.80093

o/

/o

o5z
0.05
0.57

Fig'6'2: lsócrona tipo williamson das amostps. dgfrqgão fina de lamitos.dos pontos
561, 56z e 5123 (unidade ArenoLamítica 1) da Formação camarinha, para idade nu$r de 4i7.7 +
z.s Ma e MSWD = 18.17

\o
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BACIA OU
FORMACÃO
Pouso AJegre

ATITOR(ES)

MATERIAL

METODO

ANAI,fSADr)
Flaina

& Cunha (1977)

Moro

(

IDADE (Ma) E
TNTERPRETACOES

Biotitas e serìcitas hnas

K-Ar

Riolitos

Rb-Sr

485 t 20 (biotitas)
524 t 20 (sericitas)

(metamorfismo de baixo grâr¡)
I

993)

Castro

Cordani et

ll q00l

â1.

Bâsei et al.
( 1ee8)

Camarinha

Riolitos (?)

Ì

488.4
466.6

7.9 (R_t. 0.71375)

!7.7 (R.t. 0.7098t\

U-Pb

t

543

12

SHRIMP
Fração fina de sedirncntos

K-Ar

505

t

l0

e 478

-! l0

(anquimetamorfismo)
Gordid arcuqtct
Ksi azktevìcz, P I a n o I i t e s

ciguel

er

al. ( 1992)

montams Richter.

Vendiano-Tommotiano

Skolithos Haldenann e
cubicn ia

Siga Jr. et al

Rb-S¡

(teee)

Riolitos

Basei et al

Riolitos

Guaratr.rbinha

ll99ßl

Campo Alegre

Citroni (1998)
Citroni et al. (1999)

Riolitos

siga Jf. et al. ( t999)

Riolitos

Cordâni et al.
11999)
Ilase¡ et al.

U.Pb

628

U-Pb

ó04.ó

Rb-Sr

8.6

570139 (R.t. 0.70690)

t30
!29

fuolitos

U.Pb
SHRIMP

595

I

Ríolitos

U-Pb

598

t29

I'aün et al. 11997'

'hancelk¡ría sn
F'¡âção tìûâ e rocha totâl

RecalcLrlado de Macedo et

Rb-Sr

ai. (1984)
Bâsoi er al. ( 1987)

528

r20

s30
542

I

Rb-Sr

Riolito Apiuna
Riolito Apiuna

Rb-Sr
U-Pb
U-Pb

(R.1. 0.7r8)

l8 (R.r.0.718)

581 t 48 (sedimentação e
diagênese); 535 10
(anquimetarnol fismo)

I

K-ñ'
Tuf'os

Riolito Apiuna

ló

540 (estimada)

Rb-Sr

em sedimentos

Cordani et al.
t1999)

r

579

Macedo et al. ( lq84)

Uasei ct rì1. ( l9q9)

x28

U-Pb
U-Pb

(1e98)

Itajai

5701 r0 (R.r. 0.70947)

525 +?
534+4

r

544

20 (R.t. 0.705)
56'7

563

SHRIMP

!
I

14
14

Cochlicus,
Camaquã - Santa

Dídymoulichmts,
Nerto er

â1.

(1992)

Bárbâra

Diplouaterion

(?),

Gyrolithes, Intriies,

Vendiano - Tommotia¡o

PlanoI ites, Rusophycus,
Slç¡ I i t ho.r /2

Camaquã
CLraritas (?)
Carìlaquã (toDo)
Uamaau¿1

(?ì

Grupo Clespos

tsonhomme

& Ribeiro

I

Cr, !7 i nhn / )

I'raçõo tìna de sedimentos

K-Ar

(1983)
tsonhomme & Ribeiro
fi 983)
Fambrini l1 908ì
,Almeida et al. 119961

Fração fina de sedimentos

K-Ar

Fambrini ( 1998)

Riolitos e ignimblitos

Rb-Sr

572!17e535x16
anortimelalnorñrcrnol

529t16e 524xt6
(diagênese)

s4s.t x

12.7 (R.r.0.7093)

s46 x t2.9 (R.t. 0.'7067)
494.9
15.I (R.t. 0.7145)

t

Quadro 6.1: Idades de fbrmação ou alterações de roohas sedimentares e l'ulcânicas de parte das
bacias da transição Neoproterozóico-Cambriano/ordoviciano clo Sul e Sudeste
clo Brasil, baseadas
em datações radiométricas dive¡sas e análise cle conteúdo fossilífero

t21

à transição Neoproterozóico-Cambriano/Ordoviciano. No caso da Formação Camarinha, as duas
"errócronas" obtidas neste trabalho indicam idades correspondentes ao Ordoviciano, portanto
basta¡te mais jovens que as supostas para a formação, também considerada como pertencente à

transição Neoproterozóico-Eopaleozóico devido
estruturais. As razões iniciais

875r/863r

a

suas características litoestratigrá{icas

e

obtidas neste trabalho (em tomo de 0.745) mostram-se mais

elevadas do que as obtidas pelo mesmo método quando utilizaclo para datações em outras bacias do

sul e sudeste do B¡asil (em tomo de 0.71). Estas razões iniciais assim elevadas são sugestivas
uma forte re-homogeneização isotópica.

de

Re-homogeneizações isotópicas são apontadas em modelos desenvolvidos por Thomaz Filho

(1976) como responsáveis por elevações nas razôes iniciais e rejuveneseimentos de idades Rb-Sr
em rochas sedimentares. Considerando-se que a bacia da Formação Camarinha soteu cons.idenivel

deformação por tectônica transcorente,

hidrotermal

e

e que suas rochas encontram-se

intempericamente, depreende-se que eventos posteriores

bastante alteradas

à sua sedimentação e

diagênese devem ter sido os resporsáveis pela re-homogeneização isotópica observada, afetando
as
87sr/t6sr
razões iniciais
e alterando, pofia¡to, os resultados de idades espera6os. Tais eventos devem

estar p¡ovavelmente relacionados a reativações tensionais paleozóicas do sistema da Falha
da
Lancinha. A alteração hidrotermal sericitica observada na análise petrográfìca (Cap.3, item 3.3
deste trabalho) pode estar relacionada tanto ao evento defì:¡rnracional principai (lateral
direito) que

atuou sob¡e a bacia da Formação Camarinha, como a qualquer dos demais eventos aqui citados,
podendo ou não ser a responsável direta pelos resultados geocronológicos obtidos. As ìdades
K-Ar
de 505 t 10 e 478 + 10 obtidas por Basei et al. (199s) são interpretadas pelos autores como
resultantes de um anquimetamorfìsmo, o que faz supor que a deposição propriamente dita dos
sedimentos tenha ocorrido antes desse período_

I)esta forma, enquanto novos e melhores clados geocronológicos e paleontológicos

não

forem obtidos, estimativas de idade para a Formação Camarinha podem ser feitas com base
em suas
relações com seu embasamento (de idade U-Pb próxima a 615-6i9 Ma segundo
Flackspacher
et al.,

1999) e com bacias similares já datadas. Destas bacias, a de Castro apresenta idades
U-pb de 543
12 Ma paru o wlca:rismo riolítico que a cuacterna (cordani et ar., 1999,
euadro 6.i) e não se
encontra deformada pela teotônica transcorrente que afetou a bacia da Formação Camarinha,
o que

t

pode indicar uma idade para a bacia de Cast¡o mais jovem do que a da Formação Camari¡ha.
Com
base nisto e no conteúclo icnofossilífero detectado por ciguel et al. (1992,
euaclro 6.1), são
esperáveis idades entre 540 e 600 para a Formação Camarinha, à semelhança das outras
bacias
similares do Sul e Sudeste do Brasil (Quadro 6.1). Qualquer correlação a ser feita entre a Bacia
da
Ëormação Camarinha e estas demais bacias deverá leva¡ em conta critérios litoestratigráficos.
estrutìirais e paleontológicos. Estas conelações serão cliscuticlas no Cap.7 {o presente trabalho.
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z.

uscussÃo uos Rnsultanos

Neste capítulo, serão feitas algumas consi<lerações sobre os
resulta¿os obtidos ao longo
deste trabalho, suas interpretações e implicações, principalmente
com relação aos estudos já
efetuados e aos modelos propostos anteriormente, procurando-se justificar
as interpretações aqui
¡ealizadas com base nas feições obse¡vadas na ¿írea
em estudo e na literatua consultada. os
assuntos abo¡dados seguem os objetivos propostos
no cap.1, item 1.1 <fo presente trabaiho.

7.1,

ATUALIZAO\O DO MAPA GEOLÓGICO

os

trabalhos de fotointerpretação

revelaram uma distribuição espacial

e

mapeamento

da bacia da Formação cama¡inha

e

empilhamento estratigráfico bastante dive¡sos daqueles
mapeados e propostos anteriormente. Ao invés de uma
seqüência predominantemente síltica com
intercalações conglomeráticas e a¡enosas, como proposto por
Muratori et al. (1967) e mantido pelos
autores que se seguiram, verificou-se a ocorrência
de quatro uridades distìntas com contatos
transicionais entre si' sendo uma conglomerático-a¡enosa
na base (unidade conglomerática
1),

de uma unidade arenosa e pelítica (unidade Areno-Lamítica 1), outra
,nidade
conglomerático-arenosa (unidade conglomerática 2) e
uma última uniclade arenosa e pelítica
seguida

(Unidade Areno-Larnítica 2).

A

uniclade conglomerática

I

tem poucos metros de espessura aflorante, ocorrendo apenas
na Á¡ea Sul, em pontos locais próximos ao limite sudeste
da mesma nas localiclades de Boqueirão e
Felpudo, e em um ponto adjacente a seu limite noroeste,
na localidade de Felpudo. o contato desta

unidade com

o

embasamento cra Formaçâo camarinha, quândo exposto,
mostra discordância
angular e brechação por falhas. A uniclade Areno-Lamítica
1 aflo¡a na Á.ea sul em urna làixa de
direção NE-sw adjacente ao limite sudeste da mesma (localidades
de Boqueirão, Dom Rodrigo,
Felpudo, varzedo e onça), e em uma lente junto ao limite
noroeste da mesma ¿área na localidade de
Felpudo. oco*e ainda em ulna pequena lente de direção
EW entre as localidades de Taquaral e
camarinha. Na Área Norte, aflora como urna faixa
dobrada na forma de um sinclinal com
fechamento para nordeste, entre as localidades de Rio
dos Matos, sa¡ta cruz e Itambezinho.
A Unidade Conglomerática 2 aflora ao longo de toda a extensão ¿a Á¡ea Sul,
entre as
localidade de Purunã e Bateias, e também como urna faixa
dobrada na forma tie um sinolinal com
fechamento para nordeste na Á¡ea Nofte, ent¡e as localidades
de prata, Santa C¡,2 e Itambezinho.
Finalmente, a unidade A¡eno-Lamítica 2 ocorre na Á¡ea
sul na fò¡ma de pequenas lentes
intercaladas à lJnidacle conglomerática 2 nas locaüdades de
Taquaral, Varzeclo e onça, enquanto

na
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Á¡ea Norte oco,,e em uma faixa mais larga, também
dobra¿a na forma de um sinclinal com
fechamento para norcreste nas regiões de parte
do Rio Açungui, Rio da prata e Arroio sa¡tana.
7.2. PREËNCHIMENTO SEDIMENTAR

o

contato ent¡e as unìdades constituintes da Formação
camari¡ha é transicional, oconendo
na forma de gradações e interdigitações. É verificada,
assim, uma sucessão constituída por
seqüências retrog¡adantes e progradantes
cle sedimentos caracte¡ísticos de leques do tipo
fanclelta,
com porções subaéreas constituídas predominantemente
por depósitos de fluxos de detritos e sheetfloods, e porções subaquosas constituídas por depósitos em ambiente
de fiente deltaica na forma de
fluxos de detritos' areias e lamas, correntes de
turbidez e depósitos cle banas de riesembocadura

proximais

e

distais.

A unidade

conglomerática

1

corresponderia aos depósitos de fluxos
gravitacionais prescntes na porção
mais proximai da liente deltaica; a Unidade A¡eno-Lamítica
I
corresponderia também a depósitos de fluxos
gravitacionais, porém mais distais que os primeiros,
além de correntes de turbiclez de alta a
baix¿ densidade e clepósitos de barra de desembocadura
proximais e distais, apresentando ret¡abarhamentos
por ondas; a hansição da unidade A¡eno_
Lamítica 1 pal2 a unidade conglomerática 2
e esta última corresponde¡iam aos depósitos
subaquosos a subaéreos cle sheel-floocls e
fluxos de cletritos de um leque prograclante sobre
os
depósitos anteriores; e a unidade Areno-Lamítica
2 corresponderia aos novos depósitos de bar¡as
de desembocadura proximais e clistais
deste novo leque progradante, também com
retrabalhamentos
por ondas.

Esta sucessão indica que as flícies subaéreas
mais proximais do início cra deposição dos
sedimentos da Formação camarinha (que
deveriam ser representadas por depósitos de
fluxos de
detritos e sheet-floocls da porção subaé¡ea
dos leques imediatamente adjacentes à iírea-lirnte)
não se
encontmm preservadas, uÍ'u vez que
os pacotes mais proximais da Formação camarinha
atualmente aflorante (unidade congromerática
l) consistem em depósitos já das porções
subaquosas dos leques. A ciclicida<ie
das sucessões, que oconem na fo¡ma de progradações
e
retrogradações, ariada à abundância de
depósitos gravitacionais e à freqüência de estruturas

sobrecarga podem ser indicativos de
atuação

de

cre

tectônica sin-sedimenta¡ na ¿iïea_fonte.

'ma
A coexistência de depósitos gravitacionais
e correntes de turbidez com depósitos de jìente

deltaica, em regiões de águas ainda pouco proflindas
e sujeitas à ação de ondas (como observacro
na
Formação camarinha)' pode ocorer
mesmo a gradientes mais baixos (até l. seguncro
Kersey e Hsü,
1976, ot 1,5'segundo prior e Bomhord,
rg90) se o aporte tle carga sedimentar for suficientemente
elevado' causado por sismiciclade ou eventos
catastróficos de enchentes na ¿irea-ibnte e transportado
pelos canais distributários do sìstema (Mcpherson
et ar., r9g7, l ggg; Massari e corella, l gggl
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Marzo e Anadón, 1988; prior e Bornhord, rggg; postma,
1990; Reading e colrinson, 1996). Nesta
situação, depósitos de fluxos de detritos ou fluxos
liquefèitos podem evoluir para corentes de
tr'fbidez de alta densidade e estas para baixa densidade
ainda na ùente dertaica (Lowe, 19g2;
Kleinspehn et al., 1984; Nemec e steer, 19g4;
Marzo e Anadón, rggg), gerando depósitos
gravitacionais e turbidíticos ret¡abalhados por
ondas e associados aos depósitos de banas de
desembocadura, como ciescrito por Kreinspehn
et al. (1984), Nemec e steel (r 9g4), Ma¡zo e
Anadón (1988), Postma e cruickshank (l9sg), e
observado na unidade congiomerática 1 e parte
basal da Unidade A¡eno-Lamítica 1 da Formação
Camarinha.

o

intenso retrabalhamento por ondas das fácies subaquosas
da .F'ormação cama¡inha, aliado
à ocorrência, ainda que pontual, de icnofosseis descritos
por ciguel et al. (1992) como Gordia
arcuata Ksiazkiewiaz, Planolites montonus Nchter,
skolitho.r ÍIaldemann e cubicnia, suge¡e caráter
ma¡inho para o ambiente de deposição das fácies
medianas a distais dos leques. Na Á¡ea Norte,
paleocorrentes com padrão niticlamente
bidirecional podem sugerir alguma influência por marés.
Na transição da unidade Areno-Lamítica I para a
unidade congromerática 2 cla Formação
camarinha, são obse¡vados níveis argilosos laminados
associados ao topo de depósitos de sheet/aod. Esses tipos de depósitos, embo¡a incomuns em regiões medianas de reques, podem
ocorrer se
pequenas <lepressões sobre a superficie
do reque permitirem uma deposição por decantação
após o
período de enchentes (Blair, 1987), ou como
fìícies de canais abandonados (collinson, 1996).
Estes
depósitos podem ser retrabalhados pelos iluxos
seguintes, gerando intraclastos preservados nos
níveis sobrepostos, confbrme observado localmente
na Formação Camarinha.

Ainda que o gradiente nas regiões distais subaquos as
dosJàndeltas da Formação camarinha
fbsse suficientemente baixo para pemitir a
ação de ondas, é prováver que na área-fonte esse
gradiente fbsse mais elevado, dado o alto grau
de imaturidade dos sedimentos,
evidenoianrlo

deposição rápida após transporte curto, a partir
de ¿á.reas-fonte próximas. Estas fontes foram
ante¡iormente definidas por popp (1g72) como estando
a nordeste, sendo constituídas pero Grupo
Açungui (incluindo a Formação Água clara). Entretanto,
ao longo deste t¡abalho verificou-se
também contribuição dos complexos Atuba e
Três córregos na composição dos sedimentos da
Formação camarinha, além de clastos de
arenitos, siltitos e ramitos provenientes da própria

formação.

A determinação do tipo de clima vigente

na ¿irea-fonte à época da deposição dos sedimentos

da Formação camarinha fica clific.ltada pelo fato
cle que os processos cle erosão e sedimentação
atuantes nos continentes à época atribuída para
a existência da bacia (transição Neoproterozóico-

Eocambrialo) comportavam-se como de olimas ¿iridos,
clevido à ausência de cobert*.a vegetaì.
Mesmo a presença cle grãos e clastos de composição
ferdspática e carbonática não pode ser

t25

considerada conclusiva,

uÍla vez que estes materiais podem ser p¡eservados mesmo sob condições

de climas mais úmidos se houver relevo de gradiente acentuado
na fonte.

A

análise petrográfica dos sedimentos da Formação camarinha revela a presença
de
acentuada pigmentação por óxidos e hidróxidos de feno, os quais podem
ter origem intempérica já
à época de sedimentação

A

(Collinson, 1996), contribuindo posteriormente na cimentação das roohas.
diagênese das mesmas pa¡ece ter atingido condições de profundidade
de soteffamento

equivalentes ao estágio de Mesodiagênese, evidenciado pela formação
cle cimento carbonático e
mais raramente silicático, substituições minerais como feldspatos por
minerais ca¡bonáticos e
possível formação de minerais argilosos como illit4 c¿rso possa
ser confirmada a detecção da
mesma na análise por DiÍÌatometria de Raios-X. Posteriormente,
estágios de telodiagênese causada

por soerguimentos e exposição dos sedimentos podem ter sido os
responsáveis por

alteração

intempérica na fo¡ma de alteração de feldspatos para minerais argilosos
como oaulinita, dissolução
de mine¡ais instáveis e novas formações de óxidos e hidróxidos
de ferro.
Intensa alteração é verificada nas rochas da Formação Camarinha
nas imediações das falhas
transcorrentes que afètam a átea, como a Falha da Lancinha.
Esta alteração fbi ve¡ificada na análise

petrográfica como consistindo em mistu¡as de minerais
como quartzo, "sericita,, (mica fìna,
podendo tratar-se de illita a ser confrmada) e calcita
neoformadas e preenchendo fraturas e
interstícios da ¡ocha examinada. Este tipo de alteração pocle ser chamado
de alteração hidrotermal
do tipo "sericítica", "Filítica" ou "Fílica,' (Burnham, 1962;
Hemley e Jones, 1964; Meyer e Hemley,
1967; Pirajno, 1992; Thompson et al., 1996), gerada pera percolação
cre fruidos aquecidos incrusive
através de fàlhas.

Esta alte¡ação pode estar relacionada à atuação de faihamentos transcorrentes
como a Falha
da Lancinha' cujos efeitos sob¡e as rochas da Formação
Cama¡inha serão discutidos a seguir7.3. TECTÔNICA DEFORMADORA

A atuação da Falha da Lancinha imprimiu nítida cleformação nos sedimentos
da Fonrnção
Camarinha, tendo sido analisada no Cap.5 deste trabalho. A partir
da análise de estereogramas e de
estiramento de clastos, verificou-se que esta deformação tem
natureza ruptil-<túctil e ca¡áter lateral
direito, associada ao desiocamento p¡incipal já conhecido da Falha
da r,ancinha. As estrutuas
geradas foram interpretadas com base na disposição espacial
de seu conjunto e em
suas relações

angulares entre si e com

o falhamento principal, constituindo estruturas previstas no Modelo

de

Riedel, tais como: dobras escalonadas, falhas sìntéticas e antitéticas,
liaturas X e T. Essas estrutwas
já haviam sitlo detectadas no embasamento da Formação camarinha
por Fassbinder (i990) e
Fassbinde¡ et al. (1994), sendo aqui verificada sua ocorrência
também na [ormação camarinha.

o
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caráter compressivo já estabelecido por estudos anteriores para o movimento lateral
tlireito da Faiha

da Lancinha

e

lineamentos associados evidencia-se ainda

no

embasarnento da Formação Camarinha como na região de Pruunã

áreas Sul e Norte.

A falta de condições para o

soerguimento de blocos do

(irea Sul)

e no bloco entre

as

levantarnento de perfìs transversais à bacia em

quantidade e proximidade suficientes não permitiu

o cálculo da quantidade de

deslocamento da

Falha da Lancinha na região segurdo o método de integração da deformação ¿escrito
em Fiori
(1ee7).
Os dob¡amentos existentes na Formação Camarinha já haviam sido
observados por diversos

auto¡es e questionados por outros, conforme referido no Cap. 2 deste trabalho.
No presente trabalho,
a ocor¡ência desses dobramentos fbi confirmada, porém como estrutu.as
escalonadas assocíadas ao
sistema de deformaçâo transcoffente, manifestando-se na forma de sinclinais
com fechamento para

NE e eixo oblíquo à zona de falhamento principal, eventualmente com clivagem de
fratura

e

foliação plano-axial associadas.

A deformação lateral
Moritz Jr.

esquerda detectada em seixos esti¡ados da Formação Camarin¡a por

Fiori (1987) foi atribuída pelos próprios autoÍes a uma possível fase de reativação
da
Falha da Lancinha no Fa¡erozóico, interp¡etação esta contestada por
Fassbinder (1990).
e

Outra
possível manifestação dessa reativação ocotïe no bloco ao norte
da Falha da Lancinha na l¡ea Sul
da Formação Camarinha, onde a disposição clos acamamentos medidos
confignra uma estruturação
apare emente cônica, podendo constitui¡ uma feiçäo ¡esultante de ar¡asto do flanco
noroeste da
dobra escalonada ao longo da Falha da Lancinha por ocasião de
reativação lateral esquerda da
mesma.

A

presença ou não de metamorfismo nas rochas da Formação
Camarinha tem sido uma
questão contloversa. De acordo com o exposto no Cap.
2 do presente trabalho, algrurs autores não

corside¡aram

a formação como metamórfica,

anquimetamorfismo.

enquanto outros conside¡am a existência de um

Ao longo deste trabalho, não foi

a

de minerais
metamórfìcos na análise petrográfica, sendo as micas observadas de
caráte¡ detrítico (dispostas nos
planos de acamamento) ou hidrotermal (disseminadas e preenchencro
fraturas, sem qualquer
orientação preferencial). A análise dif¡atométrica efetuada, que
revelou a presença de mica e/ou
detectada

presença

illita, não permitiu a discriminação de ca¡áter diagenético ou metamórfico para
as mesmas,
eaÌactet]øação esta que só pode ser feita com o estudo dos ínclices
de c¡istalinidade. Como a atuação
de um anquimetamorlismo pode gerar minerais não visíveis em
escala de lâmina, estudos futuros

visando a determinação do índice de cristalinidade clas micas/iliitas presentes,
com apoio de
Microscopia Eletrônica de var¡edu¡a, poderão ser de grande
utilidade para a determinação da
pfesença ou não de anquimetamorfismo nas rochas da fbrmação_

7.4. IDADES

Embo¡a

a

bacia da Formação cama¡i¡ha venha sendo colocada

na

transição

Neoproterozóico-Eocambriano desde Muratori et al. (1967) e Almeida (1969), como relacionada
aos estágios fi¡ais da orogênese brasiliana, fato este corroborado por seu pouco
ou nenhum
metamorfìsmo e seu posicionamento estratigráfico de ca¡áter discordante entre os metassedimentos
do Pré-Cambriano paranaense e os sedimentos da Bacia do Paraná, são poucos os dados existentes

que permitem estabelecer um¿ idade mais precisa para a mesma, seja na forma de
datações
radiométricas, seja como oconência de fosseis. Idades entre Vendiano e Tommotiano,
ou entre
Neocambriano e Eo-ordoviciano fo¡am estimadas para a bacia por alguns autores, conforme
exposto nos caps. 2 e 6 deste trabalho.

A isócrona Rb-Sr obtida no presente trabalho revelou

idades ainda mais jovens, de 432.g +

6.3 Ma a 437.7 + 2.5 Ma (dependendo do traramento dado à isócrona), que ¡epfesentam
o Neoordoviciano. Embora qualquer evento de alteração posterior dos sedimentos possa ter

proporcionado

a

re'homogeneização isotópica resporsável

por

essa idade, também alguma

reativação fanerozóica do sistema transcorrente da Falha <la La¡cinha pode ter
facilitado a
percolação de fluidos hidrotermais que alteraram os sedimentos da Formação
Camarinha, ab¡inclo o
sistema e geratdo a idade obtida.

O posicionamento estratigráfico da Formação Cama¡inh¿ na transição NeoproterozóicoEocambriano pode então ser mantido, havendo no entanto necessidade de se prossegqirem
os
estudos e tentativas de determinação de idade via novos dados de datação radiométrica
ou pesquisa
de outras ocorrências de fosseis, microfüsseis ou icnofosseis.

7.5. MODELOS CLASSIFICATÓRIOS E DISCUSSÃO

A classifìcação do tipo

de bacia que acomoda as rochas da Formação Camarinha vem sendo

objeto de dive¡sas discussões. Autores citados no Cap.2 deste trabalho consideraram
a bacia como
do Tipo frtreland reh'o-arco, enquanto outros autores propuseram a origem da bacia como
relacionada aos falhamentos t¡anscoffentes, na forma cle grabens pós-tectônicos ou
bacia de stt,ike-

.î/Þ transtrativa

Qt

ut I - apar t).

o

atual estágio de conhecimento disponível e até aqui obtido em estudos sobre a
Formação camarinha, inclusive no presente trabalho, não permite o estabelecimento
dclinitivo de r¡m único modelo de tectônica formrdora para a bacia. Entretanto, a ocoryência da
mesma em um contexto associado a um embasamento constituído por um cinturão orogônico
brasiliano' a proximidade com um possível arco magmático, o tipo de preenchimento seclimenta¡
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verificado e a tectônica deformadora analisada permitem uma aproximação a alguns tipos de
modelos evolutivos relacionados a ambientes tardi-orogônicos a pós-orogênicos, em condições

tanto compressivas como distensivas. Denfe esses modelos, podem ser discutidos os já
anteriormente propostos

de

foreland retro-arco e pull'apar¡, além de novas altemativas que podem

se relacionar ao contexto analisado, como modelos de bacias de píggtback, transpressivas

e

extensivas.

Nenhum desses modelos pode, até o momento, se¡ adotado como definitivo, devido à falta
de diversas evidências mais conclusivas para cada urg sendo todos então
analisados em seus prós e
contras, com indicações de metas a serem buscadas para eu melhor aperfeiçoamento.

7. 5. 1.

Modelos tardi-o¡osônicos

a. Bacia de Foreland Retro-arco: (Fig.7.l)
PRÓS:

o

Preenchimento sedimentar compatível;

Localização na região do retro-arco relacionada ao complexo G¡anítico Três cónegos;
Formação posterior ao ápice da Orogenia Brasiliana;

e

Evidênoias

de uma tectônica

sedimentares sin-tectônicas,

e

sin-sedimentar representada pela presença

de

estrutruas

pela oconência de prograclações e retrogradações

do

preenchimento sedimentar;

CONTRAS:
Segundo os conceitos mais aceitos de bacias de
foreland (Allen et al., 19g6;
Jordan, 1995), as mesmas situam-se adjacentemente ao cinturão orogênico

Mia

,

1995;

þrincipal ou

de

retro-arco), estando posicionada entre o mesmo e o cráton adjacente. Não é
o caso da bacia da
Formação camarinla, a qual, embora esteja muito próxima do embasamento
corstituido pelo
Complexo Atuba e não tenha seus pacotes adjacentes às bordas originais preservados
(situação
em que poderiam situar-se parcìalmente assentad.os diretamente sobre
o complexo Atuba, o
qual constituiria o foreland), grande parte da mesma ocorre assentada
sobre o próprio cintruão
orogênico (representado peios metassedimentos das fbrmações capiru, votuverava
e Água
Clara), não se encontrando, portanto, na região definida como
foreland.
Por encontrar-se sob¡e o cinturão orogênico, a bacia poderia constituir-se em uma
baoia-satélite
de um sistema de foreland, isto é, uma bacia originalm ente de
que foi segmentada e

foreland

soerguida pelas cunhas do cinturão orogônico enquanto se propagam por sob a
bacia, conforme

defìnido por Ricci-Lucchi (1986), Allen et al. (1986) e Allen e Allen (1990). Entreranto,
nesre
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Fi9.7.1.:.Possiveis modelos

pari

a.

origem da Bacia da Formação camarinha

em ambiente tardi-orogên ico: bacia de fõ¡ela nd retro-arco

(preenchimento sedimêntar por meio de l-eques do tipo fandetta progradantes e
l9tl9_ggq?ryes, adjacentemente ao cinturão retro-arcö durante os eüagioJ f¡ñãiõ
compressivos da orogênese brasiliana; para rnaior clareza,optou-se por re'presentàr
o preenchimento sedimentar parcialmènte e omitir as frátuias e lin'eamehtos préexistentes no embasamentoda Formação Camarinha, posteriormente reativa'das
pela tectônica de cisalhamento transcórrente associaóå ¿ fàtnà oâ iáncirihã)---
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caso' os pacotes sedimentares da bacia deveriam encontmr-se
muito m¿is deformados,
apresentando dobras e falhas compressivas, o que não se
verifïca;

Não ocorrem discordâncias intraformacionais inclicativas
de atividade sin-tectônica
relacionada ao avanço das cunhas do cintruão orogênico
d'ra¡te a sedimentação,

nem

tâmpouco indicadores suficientes de direções de aporte
de sedimentos que caracterizem
região &ontal e mais íngreme (front) destas cunhas
como ftrnte principal dos mesmos, que

a

neste

caso deveria estar situada a noroeste da bacia;

Como os pacotes sedimenta¡es adjacentes às bordas originais
tja bacia não se encontram
preservados, não é possível verificar se essas bordas
são efetivamente limit¡das por
cunhas

do cinturão orogênico, caso em que seriam constituidas por
falhas de cavalgamento

ou

inversas, ou ainda dobramentos.

b. Bacia de

Piggtback; (F1g.7.2)

PRÓS:

e
o
o

Preenohimento sedimenta¡ compatível;

Localização sobre o cinturão orogênico, que constitui seu
embasamento;
Formação posterior ao ápice da orogenia Brasilìana,
caso em que constituiria uma bacia
forrnada e preenchida du¡a¡te intervalos de quiescôncia
entre pulsos finais e pouco intensos de
atividade do cinturão orogênico, como no caso de diversas
bacias dos Apeninos italianos (RicciLuochi, ]l986; Massari e coleila, tggg; capuano, r993; cipoflari
e cosenrino, r993; pieri er al.,
1994; Jordan, 1995). Essas bacias, preenchi rlas pot
fantleltas e turbiditos, são consideradas pelos

referidos autores como tardi a pós-orogênicas, em
uma extensão do conceito originar de
Friend (1984) para bacias de pigg",back;

o

Evidências

ori

e

de uma

tectônica sin-sedimentar representada pela prese¡ça
de estruturas
sedimentares sin-tectônicas, e pela oconência
de progradações e retrogradações do
preenchimento sedimentar;

CONTRAS:

o

Assim como no modelo de bacìa de
foreland, não ocorrem discordâncias intra formacionais
indicativas de atividade sin-tectônica relacionada
ao avanço das cunhas do cinturão orogênico
durante a sedimentação, nem fácies deformadas por este
avanço e tampouco indicadores

suficientes de direções de aporte de sedimentos que
caracterizem o front
fonte principal dos mesmos a noroeste da bacia;

o

das cunhas como

Também como no modelo cle bacia de
Jòreland, os pacotes sediÌnent¿u.es adjacentes às bordas
originais da bacia não se encontram pteserados, não sendo possível yerificar
se essas bordas

r3r
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Fig.7.2: Posslveis modelos para a origem da Bacia da Formação Camarinha

em amb¡ente tardi-orogênico:bacia de piggyback

(preenchimento sedimentar por meio de leques do tipo fandelta progradantes e

retrogradantes, entre cunhas de empurrão relacionadas aos estágios finais
compressivos da orogênese brasiliana; paru¡ ¡n¿¡ior clareza, optou-se por representar
o preenchimento sedimentar parcialmente e omitir as fraturas e lineamentos préexistentes no embasamentoda Formação Camarinha, posteriormente reativadas
pela tectônica de cisalharnento transcorrente associada à Falha da Lancinha);
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são efetivamentc limitâdås pelas cunhas do cinturão orogênico,
na forma de fàlhas

'

de

cavalgamento on inversas, ou de dobramentos.

'IUSTIFICATII/AS

À FALTA DE

EVIDENCIAS

E

PROPOSTAS PARA EVENTI]AL

CONFIRMAÇAO DOS MODELOS TARDr_OROGENIC)|:

Em l¡acias tardi-orogênicas, formadas e preenchidas durante intervalos de quiescência
entre
pulsos finais e pouco intensos de atividade do cinturão orogênico,
a deformação de pacotes

'

sedimentares e formação de discordâ¡cias pode ser muito incipiente
e ocorrer de forma Ìocal ou
restrita apenas às margens da bacia, nem sempre podendo ser detectadas
(Alren et ar., 19g6;
Ricci-Lucchi, 1986; Anadón et al., 19g6; Miail, 1990; Jordan, 1985), podendo
rambém estar
encobe¡tas ou mascaradas;

o

6

As di¡eções de paleocorrentes obtidas no presente trabalho nâo são
em número suficiente nem
representativo par¿ {rma análise e interpretação confiáveis
dos sentidos principais de aporte
sedimentar, sejam estes de notoeste para sudeste ou de
sudeste para noroeste. Além disso, nem
sempre os./ionls do cinturão orogênico constituem fontes
únicas ou principais para o aporte de
sedimentos, podendo ao invés disso funciona¡ como bar¡ei¡as
ao aporte vindo da direção oposta
(Allen et al., 1986; Allen e Alter¡ 1990). conforme o estágio
evolurivo da bacia, tambérn é
possível a oco¡rência de aporle seclimentar vindo
não só dos fronts do cinturão, como também
da direção oposta (Ricci-Lucchi, 19g5, 1986; Jordan, 1995);
Futuras pesquisas na bacia da Formação Camarinha podem
ser direcionadas para â obtenção o.
desca¡te das evidências acima citadas como necess:i¡ias, seja por
meio de estudos efetuados em
¿i¡eas mais abrangentes e em escalas de mais detalhe para
detecção e caracterização das facies
de borda' das eventuais discordârcias e clos sentidos principais
de aporte sedimentar, seja na
fo¡ma de análises fotogeológicas e geofisicas, a fim de
se caracterizar melhor a localização
e

naturea das estrutu¡as que constituiriam os limites originais da
bacia (dobras ou falhas
cavalgamcnto e inversas).

7.5.2. Modelos nós-o¡oqênicos

a. Bacia de Strike-slip transtrativa (putt_apart); (Fig.7.3)
PRÓS:

Preenchimento seclimentar compatível;
a

Localização em uma região submeti<1a a intensa atividade de cisalhamento
transcorrente:
Formação posterior ao ápice da Orogenia Brasilianal

de
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LEQUES PROGRADANTES
E RETROGRADANTES
TIPO FANDELTA

(Formaçåo Camarlnha)
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unidade conglomerática 2
unidadeAreno-Lamftica
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1

EMBASAMENTO DA FORMAçAO CAÍVIARTNHA
Complexo Granftico Très Córregos
Núcleo Betara, Formaçö€s Agua Clara, Votuverava
e Capiru, Granitos do Cerne e Passa Très

Complexo Atuba

Posslveis limites orlginais da Bacia da
Formaçåo Camarinha
Falhas de câvalgamento com indicaçåo de movimento

,., 7/t Falhas transcorrentes com indicaçåo de movimento

Fig.7.3: Possíveis modelos para a origem da Bacia da Formaçáo Camarinha

em ambiente pós{rogên ico bacia de sfrke-s/rp
:

t ra

n stra tiv a

(preenchimento sedimentar por meio de leques do tipo fandelta progradantes e

retrogradantes, em depressäo gerada por extensåo associada ao sistema

transconente da Falha da Lancinha; para rn€¡ior clareza, optou-se por representar
o preenchimento sedimentar parcialmente)
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o

Evidências

de uma tectônica

sedimentares sin-tectônicas,

e

sin-sedimentar representada pela presença

pela oconência de progradações

e

de

estrutu¡as

retrogradações do

preenchimento sedimentar;

CONTRAS:

o

Os lineamentos transcorrentes associados ao sistema da Falha da Lancidra deveriam constituir
as bordas

originais da bacia da Formação Camarinha, controlando o contato da mesma com seu
embasamento (complexo Atuba, Núcleo Beta¡a, metassed.imentos das formações capiru,
Votuvetava e Água Clara, e tochas graníticas), e representando o limite entre estas últimas
como ¿íreas-fonte e as flícies sedimenta¡es subaéreas proximais às bordas da bacia. Entretanto,
nem sempre estes lineamentos controlam o contato da F'ormação camarinha com o seu
embasamento, ocorrendo por vezes porções da foimação em ambos os lados das falhas ou até
distantes das mesmas (Mapa Geológico, Anexo I), chegando estas falhas por vezes ató mesmo

â truncâr os pacotes sedimentares constituintes da formação;

o

Ainda que os limites da bacia da Formação Camarinha como bacia

de

pull-apart pudessem estar

relacionados a quaisquer outros lineamentos transcorrentes de seu embasamento que não os
lineamentos mais próximos, não se verificam

na região quaisquer tipos de indicadores

cinemáticos relacionados à abertura da mesma, a qual teria oconido por extensão associada a
uma movimentação laterai esquerda anterior à lateral di¡eìta principal já conhecida do s.istema
transcoffente, ulna vez que esta última constitui â tectônica deformadora dos sedimentos que
constituem a formação, conforme aruilise efetuada neste trabalho. Pa¡a a abertu¡a cle uma bacia

originalmente maior que a atual Formação Camarinha, a movimentação lateral esquerda, caso
houvesse ocorrido, deveria ser signifioativa o sufìciente para deixar alguns indicadores
¡enunescentes, ainda que mascatados pela movimentação lateral direita posterior. Também não

ocorrem quaisquer indicadores cinemáticos que possam auxiliar na determinagão de direções
de paleoesforços de abertura característicos de uma extensão;

o

Em bacias de pull-apart, os depósitos proximais a suas bordas originais (conglomerados

e

brechas de leques depositados por processos de fluxos de detritos e sheetfloocls, que seriam 9s
equivalentes à porção proximal da Unidade Conglomerática 1) deveriam oconer adjacentemente

aos lineamentos tra¡scoffentes se os mesmos constituíssem as bordas originais da bacia. No
entarito, esses depósitos de borda não se encontram preservados, ocorrendo apenâs porções

das regiões medianas a distais dos leques (unidades Conglomerática I e Unidade ArenoLamítica I ) nas partes mais basais da formação atualmente preservada. os depósitos
subaéreos de fluxos de detritos e sheet-floods da Unidade Conglomerática 2 não representam

unidades adjacentes às bordas originâis, e sim o resultado de progradações dos
interior da baeia;

lec¡ues para o
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Sendo bacias de pull-apart bastante profi.urdas e com gradientes muito elevados, os depósitos

continentais costumam progradar di¡etamente para ambientes de águas profundas em taiudes
(Massari e Colella. 1988), o que não se verilica na bacia da Formação Camarinha, na qual

ocorrem espessos depósitos de ûente deltaica em águas pouco profundas sujeitas a ação de
ondas nas porções distais dos leques, representados pelos sedimentos das u¡idades Areno-

Lamífjcù I e 2;

Não ocorrem discordâncias intraformacionais indicativas de atividade

sin-tectônica

relacionada à continuidade do deslocamento das falhas que delimitam as borilas da bacia
durante a sedirnentação;

Tendo bacias de pull-apart nøfureza ttalntrativa, por se formarem enl zoÌus de encu¡vamento ou
ovet'steps distensivos na zona de cisalhamento (Ballance e Reading, 1980; Marur et al., 1983;

Biddle e christie-Blick, 1985; Nilsen e syivester, rg95), é comum (embora não obrigatória)

a

ocorrência de vulcanismo associado (Reading, 1980; Einsele, 1992; Ingersoll e Busby, 1.995).

No caso da Formação camarinha, se a mesma fosse efetivamente uma bacia de pull-aparr
transtrativa, seria de se esperar que sua abertur4 oconendo em uma região próxima ao antigo

arco magnático e ainda sujeita

a

intrusões de granitos sin, ta¡di

e pós-orogênicos,

fosse

acompanhada de atividade vulcânica como Ras bacias de castro, Guaratubinha e campo
Alegre. estas reconhecidament e de pull-apart, o que não se verifiea;

b. Bacia de Strike-slip transptessivu: (Fig.7.4)

PRÓS:

e
o

Preenchimentosedimentarcompatível;

Localização enì uma região submetida a intcnsa atividade de cisalhamento transcorrente de
caráter compressivo;

o
o

Formação posterior ao ápice da Orogenia Brasiliana;

Evidências

de uma tectônica

sedimentares sin-tectônicas.

sin-sedimentar representada pela presença

e pela ocorrência de progradações e

de

estrutuas

retrogradações do

preenchimento sedimentar;

c

Oconência detectada por Fassbinder (1990) de feições tie caráter inverso com mergulhos de alto

ângulo para NW relacionadas à Falha da Lancinha, e possibilidade de existôncia de uma
estrutura em flor positiva proposta também por Fassbinder (1990, 1996), a ser confirmada ¡a
região, sendo que essas estrutuas são propícias à formação deste tipo de bacia por sobrecarga

flexural entl'e cunhas de empurrão soerguidas e ejetâdas durante a compressão, de forma
semelharrte à formação de bacias de piggback (Miall, 1990; Ingersoll e Busby, 1995;Nilsen e
Sylvesrer, 1995);

LEQUES PROGRADANTES
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E RETROGRADANTES
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Unidade Areno-Lamítica
Unidade Conglomerática
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EMBASAMENTO DA FORMAÇÃO CAMARINHA
Complexo Granít¡co Três Córregos
Núcleo Betara, Formaçöes Agua Clara, Votuverava
e Capiru, Granitos do Cerne e Passa Três

\

\l

Possíveis limites originais da Bacia da

'

Formaçåo Camarinha

/
t/
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Unidade Conglomerática 2

Falhas de cavalgamento com indicação de movimento

¡

Falhas transcorrentes com indicação de mov¡mento

Fig.7.4: Possíveis modelos para a origem da Bacia da Formação Camarinha
em ambiente pós-orogênico:bacia de sfnke-sþ transpressiva
(preenchimento sedimentar por meio de leques do tipo fandelta progradantes e
retrogradantes, entre cunhas de empurrão relacionadas ao componente compressivo
do deslocamento principal do sistema transcorrente da Falha dalancinha; para
maior clareza, optou-se por representar o preenchimento sedimentar parcialmente)
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'

Datações K-Ar efetuadas por Basei et al. (1998) de 534
gerados pela Falha da Lancinha, e de 478

I

10 e 505

+

16

+

10 Ma para anquimetamorfismo em

Ma para muscovitas de milonitos

siltitos da Formação Camarinha, o que leva a crer na existência da atividade principal da falha
antes da geração desse anquimetamorlismo, com um intervalo de tempo ent¡e estes fenômenos
durante o qual a bacia poderia ter se desenvolvido.

CONTRAS:

o

Assim como para o modelo de bacia de pull-apart, também paxa uma bacia transpressiva os
lineamentos transcorrentes associados ao sistema da Falha da Lancinha deveriam oonstituir as
bordas originais da baoia da Formação Camarinh4 controiando o contato da mesma com seu
embasamento e representando o limite entre o mesmo como á¡eas-fonTe e as fäcies sedimentares
subaé¡eas proximais às bordas da bacia. Conforme observado anteriormente, nem sempre estes

lineamentos controlam

o contato da

Formação camarinha com

o seu

embasamento,

ocorrendo porções da formação em ambos os lados das falhas ou mesmo distantes destas (Mapa

Geoiógico, Anexo

I),

chegando as falhas por vezes até mesmo
sedimentares constituintes da formação;

o

a truncar os pacofes

Também como no modelo de bacia de pull-apar¡, os depósitos proximais às bordas originais da
bacia (conglomerados e b¡echas de leques depositados por processos de fluxos de dehitos e

sheet-floods, que seriam os equivalentes à porção proximal da Unidade Conglomerática 1)
deveriam ocorrer adjacentemente aos lineamentos transcorrentes se os mesmos constituíssem as
bordas originais da bacia. Além disso, em bacias transpressivas esses depósitos de borda podem

mostrar-se bastante deformados (Crowell, l97aaQ. Conforme já referido, esses depósitos de
borda não se encontram preservados, ocorrendo apenas porçôes das regiões medianas a

distais dos leques (unidades Conglomerática

I

e Unidade Areno-Lamítica 1) nas partes mais

basais da formação atualmente preservada.

e

A

deformação veri{ìcada ocone apenas nas

imediações da Faiha tJa Lancinh4 sendo relacionada à tectônica deformadora da bacia.

Também pa¡a este modelo não ocorrem discordâncias intraformacionais indicativas
de
atividade sin{ectônica relacionada à continuidade do deslocamento das falhas que delimitam
as
bordas da bacia durante a sedimentação, nem indicadores sulicientes de direções de aporte
tle
sedimentos que caracterizem o front d,as cunhas como fonte principal dos mesmos
a noroeste da
bacia;

o

Devido ao fato de terem proposição recente, a possível existência de estrutu¡a em flor, bem
como as datações efetuadas, necessitam de mais conlirmações a serem eventualmente obtidas
em trabalhos futruos.

c. Grqben extensional (intermontqno) ; (Fig.7.5)
PRÓS:

o
c
¡
o

Preenchimento sedimentar compatível;
Grande quantidade de falhamentos de alto ângulo na região;
Formação posterior ao ápice da Orogenia Brasiliana;

Evidênoias

de uma tectônica sin-sedimentar

sedimentares sin-tectônicas,

e

representada

pela presença de

pela oconência de progradações

e

estrutu¡as

retrogradações do

preenchimento sedimentar;
CONTRAS:

n

caso a bacia consistisse em um graben pós-orogênico formado por extensão
após o corapso do
cinturão orogênico (bacia "sucesso¡a" em ambiente
"intermontano " no entendimento de
Ingersoll e Busby, 1995, que no entanto desaconselham o uso desse termo, por
corsiderarem
que abrange freqüentemente bacias pós-orogênicas de naturezas
muito diversas), seria de
esperar que a olientação espacial da mesma fosse transversal
ao cinturão orogênico,

se

formando

alto ângulo com o mesmo (Mitchelr e Reading, 19g6; Ingersolr e
Busby, 1995), o que não se
verifica na Bacia da Formação camarinha, cuja orientação NE é pararera
à do cinturão
orogênico. Estes grabens têm sua abertu¡a freqüentemente ocorrendo
ao longo de ûaturas I
associadas

a

fàlhamentos transcor¡entes (Ì.{ilsen

e sylvester, 1995), porém as fraturas

associadas ao sistema transcoffente da Falha da Lancinha
têm direções em torno de

N55.W

N68'W, conforme verificado neste trabalho, incompatíveis portanto com a orientaçâo

T
a

espacial

da bacia cla Formação Cama¡inha.

o

Ainda que ocofiam diversos farhamentos de alto ânguro na região, { naturezå
dos mesmos é
trânscorrentc e não de gravidade, tenrlo sofiido reativações distensivas
somente a partir do
Paleozóico.

o

Como a bacia encontra-se deformada por cisaihamento transcorente,
sua abertwa ¿eve ter
ocorrido anteriormente a este evento. Entretanto, não existem quaisquer evidências
conhecidas de eventos extensivos anteriores å fase principal
do cisalhamento transcorrente

rel¡cionado à Falha da Lancinha na região.

'

Estas bacias também costumam apresenta¡ vulcanismo associado, geralmente
de natu¡eza
riolítico-andesítica (Tseysler, 1973; Miall, l97gc; Ingersoll e
Busby, 1995), o que

yerifica na Formação Camarinha.

não

se
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EMBASAMENTO DA FORMAçÂO CAMARINHA
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complexo Granltico Três córregos
Núcleo Betara, Formações Aqua Clara, Votuverava
e Capiru, Granitos do Öerne õ passa Ti"ês

Possfveis limites oriqinais da Bacia da
Formaçåo Camarinhã

Falhas de cavalgamento com indicaçåo de movimento
Fraturas e lineamentos pré-existentes no embasamento
da Formaçåo Camarinha, poster¡ormente reativadas
pela tectônica de cisalhaniento transcorrente associada
à Falha da Lancinha

Fig.7.5.:.Posslv.eis modelos pa.ra a origem da Bacia da Formaçåo camarinha
em amb¡ente pós-orogênico: giaben extènsional (intermonta no)
(preench.imento sedimentar por meio de leques do tipo fandettâ progradantes e
lg]logj?dantep,.em depressåo gerada por dxtensão ässociada a'o cõtapso do
ctnrurao orogentco; para malor clateza, optou-se por representar o preenchimento
seor

tîentar parctatmente)
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JUSTIFICATIVAS
c

oN FrRMA

e

À

FALTA

DË

EVIDÊNCIAS

E

PROPOSTAS

PARI\

EVENTUAL

ÇÃ O D OS MO DE LOS p OS_ O ROGENIC OS :

os indicadores cinemáticos, de wlcanismo, de fácies proximais

às borclas originais (deformadas

ou não) e de fücies de iiguas profundas podem estar mal preservados,
além de poderem ocorrer
em regiões mais distantes da estudada neste trabalho. Do mesmo
modo, as discordâncias podem
ser apenas locais (ckistie-Blick e Biddle, 19g5; Miall, i990; Alren
e A¡en, 1990) ou estar
encobertas ou mascaradas. conforme referido anterio¡mente,
o número de medidas
de

paleocorrentes levantado

é muito pequeno para que se faça quarquer corxideração

mais

conclusiva sob¡e os sentidos principais de aporte;

o

Assim como para os modelos tardi-orogênicos, também no caso
dos moclelos pós-orogênicos
ñlturas pesquisas na bacia da Formação Camarinha poclem ser
di¡ecionadas para a obtenção ou
descarte das evidências acima corsideradas como necess¿irias.
Isto pode ser feito tanto por meio
de estudos efetuados em áreas mais abrangentes e em escalas
<le mais detalhe para <ietecção e
catactetização dos indicadores cinemáticos e de apofe sedimentar,
das eventuais discordâncias

e das fácies vulcânicas, de
fotogeológicas

e

geofisicas,

borda

e de águas prolìrndas,

quanto na forma de análises

a fim de se caracterizar melhor a localização e natu¡eza

das

estruturas que constituiriam os limites originais da bacia (faihas
transcorrentes, normais ou
inversas, possível estrutua em flor).
Parte clo preenchimento seclimental da baoia da Formação Camarinha
foi erodida devido a
soe¡guimentos softidos desde a deformação transcorrente de caráte¡
compressivo proporcionada
pelo sistema da Falha da Lancinha, sendo que os pacotes
atualmente expostos fìcaram preservados
em baixos estruturais gerados pelas reativações do sistema transcorrente
no paleozóico (Fig.7.6). A
bacia da Formação cama¡inha po<le ter sido originalmente
muito maior, conärrme atesta seção
sísmica da PETROBRÁS apresentada por Assine (1996), efetuada
na região sul do Estado do
Paraná, próximo ao limite com o Estado de sarta Cata¡ina.
Esta seção apresenta uma sucessâo de
sedimentos em subsuperfìcie entre a Bacia do Paraná e o
embasamento pré-cambriano, interpretada
como "bacia molássica". Estudos lirturos podem confirmar
ou não se esta sucessão pode representar
uma continuidade fisica em subsuperficie ou uma outra
bacia cor¡elata da Formação Camarinla.

7.6. CORRELACOES

A

bacia da Formação camarinha apresenta algumas sim aridades, principalmente
em
temos de idade e de tipo de sedimentação, com outras bacias e ocor¡ências

da transição

Neoproteroáico-Eocambriano do sul e sudeste do Brasil, como as bacias
de pouso Alegre (MG),
Eleuté¡io, Pico de Itapeva, euatis, sarnembaia, salto de pirapora pirapora
e
do Bom Jes.s (Sp),
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EMBASAMENTO DA FORMAçAO CAMARINHA
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complexo Granítico Três Cónegos
Núcleo Betara, Formações Água Clara, Votuverava
e Capiru, Granitos do Ceme é Passa Três
comptexoAtuba
Possíveis limites originais da Bacia da
Formação Camarinh-a

Fig.7-6:.Deformação e.preservação da Bacia da Formação Camarinha
pela tectônica de cisalhamento transcorrente relacionáda à Falha da
Lancinha, sendo:

(A): Evolução da atividade transcorrente posteriormente ao preenchimento sedimentar, com deformação e soerguimento äe parte
do.s p.acotes sedimentares constituintes da Foimação Camaiinha;
(B): Situação atual da Formação Camarinha, após doóramentos escalonados gerados pelos falhãmentos transcórrentes e erosão dos
pacotes soerguidos.
(figura elaborada com exagero vertical; para maior clareza, optou-se
por representar o preenchimento sedimentar parcialmente na îgura A
e foram omitidos os depósitos dlBacia do parãná, diques de diãbásio
e depósitos cenozóicos na figura B)

?

//
transconentes com indicaSo de movimento
.' ,,' ,TrFalhas
t" /'

Falhas de cavalgamento com indicação de movimento
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Canaquã (RS) e em parte com a bacia de Itajaí (SC). Diferencia-se
de outras bacias como as de
Castro (PR), Gua¡atubinha (PR) e Campo Alegre (SC) pela
oconôncia de intensa atividade
vulcânica nessas últimas (as quais apresentam origem reconhecidamente
associada a pull-apart),

não podendo assim ser conelacionada às mesmas, apesar de
terem idades próximas. Embora
existam ocoffências de rochas lulcânicas na região da bacia de
Camaquã, não está bem definido se
as mesmas pe¡tencem ou não ao mesmo contexto
das rochas sedimentares clescritas para esta bacia
por Fambrini ( 1998).

Embora ap¡esentem similaridade litológica com a bacia da
Formação camarinh4
ocorrências de Quatis, Samambaia, Salto de Pirapora pirapora
e
do Bom

as

Jesus necessitam ser

melhor definidas em te¡mos de origem, ambientes deposicionais
e contexto geotectônico para
poderem ser comparadas com a Formação camarinha
de fbrma mais compreta. Do ponto de vista
litológico e estratigráfico, a bacia da Formação Camarinha pode
ser co¡relacionada às bacias de
Eleutério, Pioo de ltapeva e camaquã, todas com sedimentação
de leques passando a ambientes
transìcionais para subaquosos e idades similares, apresentadas
no cap.6 deste trabaiho. como estas
últimas são conside¡adas bacias de pull-apart, para tmacorrelaçäo
mais completa e defìnitiva com
a bacia da Formação camarinha será necessária
uma meiho¡ definição do modelo para a origem da
mesma.

A bacia cle ltajaí, embora também apresefte sedimentação deltaica

e de leques, diferencia-se

da baoia da Formação Camarinha por apresenta¡ também
gran¿e espessura de sedimentos marinhos
mais profundos, na fbrma de sedimentos de pró-delta, plataforma,
talude e req'e s'bmarino,
sistemas estes não identificados na bacia da Formação
camari¡ha. Além disso, sua origem também
não é semelhante à bacia da Formação camarinha, sendo
conside¡ada uma bacia de Jìtrerand
periférica por Rostirolla (1991) ou derivada de
um rifteamento continental passivo por

citroni

(l ee3).

A

coÛelação proposta por Soares (1987, l9s8) entre a bacia
da Formação Camarinha e a
seqüência A¡tinha não foi corroborada pelo presente
trabalho, uma vez que esta irltima apresenta-se
nitidamente mais afetada por nada menos que três
deformações descritas por Kops (r994), além
incìpientemente metamorfisada, constituindo-se em
uma unidatre mais antiga inserida no Grupo
Açungui por Fiori (1990). As sucessões cartografadas
como Formação camarinha por wosniak e
Feola (1997) e Santos e Fávaro (1997) naregião
consistem na realidade em pacotes da Seqüência
Antinha, não sendo portanto conelacionáveis à bacia
da Formação Camarinha.
É possível que os conglomerados polimíticos e arenitos
arcosianos da Formação E¡valzinho

(Kops, 1994), que ocor¡em na região da seqüência
A¡tinha, sejam correlatos à l,ormação
camarinha, necessilando, porém, de estudos mais detalhados
sobre sua origem, ambiente de
sedimentação e contexto geotectônico para a melhor verificação
desta hipótese.
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8. CONCLUSÕES

8.1. PRINCIPAIS CONCLUSÖES

A bacia da Formação Camarinha constitui-se em uma bacia da transição NeoproterozoicoEocambriano no Estado do Paraná, possuindo caráter tarrii a pós-orogênico
com relação à orogênese
Brasiliana. A bacia tem parte do Cinturão Ribei¡a no Estado do paraná
como seu embasamento,
apresentando sedimentação constituida por leques progradantes
em ambiente eosteiro, ou seja,
Jandeltas, cujo empilhamento pode ser resumido em quatro unidades, da base para o topo: unidade

Conglomerática

,

constituída predominantemente de depósitos conglomeráticos e arenosos
de
fluxos gravitacionais subaquosos; tlnidade Areno-Lamítica 2, constituída
na região proximal por
depósitos arenosos de fluxos gravitacionais subaquosos, depósitos
twbidíticos e depósitos de
1

bar¡a
de desembocadura em lìente deltaica, e na região distal por
clepósitos de siltitos, lamitos e ritmitos
da região mais afastada das bar¡as de desembocadura; Unidade
Conglomerática 2, constituída por
depósitos conglomeráticos e arenosos subaéreos de fluxos de
detritos e sheet-floùds, de leque
progradante sobre as ruridades inferiores; e Unidade
Areno-Lamítica 2, constituída por novos
depósitos de frente deltaica semelhantes aos da unidacle Areno-Lamitica
1, representando a parte
mais clistal do leque progradante. As rmidacles mostram contatos
transicionais entre si, evidenciando

uma ciclicidade deposicional indicativa tfe atividade tectônica sin-seclimentar
na

¿í¡ea-fònte,

atividade est¿ cor¡oborada pela presença de estrutruas sedimcnta¡es
caracteristicas nos clepósitos.
os sedimentos constituintes cressas unidades são muito imaturos do ponto de vista
mineralógico, e submaturos do ponto de vista textural, evidenciando
transporte curto e deposição

rápida a partir de ií¡eas-fonte próximas, fontes estas representadas
pelos metassedimentos das
formações Água Clara (Mesoproterozóico?), Capiru e Votuverava
Qrleoproterozóico) e pelos
complexos Atuba (Paleoproterozoico) e Três Córregos (lrleoproterozóico).

A

bacia foi posteriormente deftrrmada pelo sistema transcorente
da Falha da Lancinha, a
qual imprimiu estruturas rúpteis e rúpteis-dúcteis
nas rochas da Formação cama¡inha, na forma de
estiramento de clastos e estruturas previstas pelo Modelo
de Riedel, como dob¡as
escalonadas,

fàlhas sintétioas

e

antitéticas,

e

fraturas

T e X. Essa deformação, de caráter lateral

direito,
proporcionou intensa b¡echação e alteração hidrotermal
tlas rochas adjacentes à zona tìe fàlha, além
de soerguimento de parte dos pacotes sedìmentares, os quais
Iicaram expostos à erosão. Reativações
dessa zona de falha podem ter sido responsáveis pelo resultado
anômalo da datação geocronológica
efètuada (Ordoviciano).

o posicionamento estratigráfìco da bacia vem senclo mantido

na transição NeoproterozóicoEocambriano com base nas relações discordantes da mesma com
seu embasamento e cobertura. na
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menor deformação sotida pela mesma e ausência aparente
de metamorfismo com relação ao que se
obsetva em seu embasamento, e na ocor¡ência de
icnofosseis considerados característicos do
período_

Não foram encontradas evidêncìas que pudessem confì¡mar
ou descartar em definitivo as
propostas de moderos ante¡iores para a origem
da bacia, e com base no contexto regional,
sedimentar e deformacional cra mesma, optou-se
neste trabalho por apontar possibiridades para a
mesma como lbrmada em ambiente tardi-orogênico (bacia
de foreland ¡etro-arco ou bacia cle
piggrback) ou pós-orogênico (bacia de strike-srip,
tÌanstrativa ou transpressiva). os rimites
originais da bacia e suas fácies proximais às bordas
deverão ser descobertos, a fim de que a
caracterização da origem da bacia possa ser
melhor confirmada. o mesmo pode ser dito com
relação à idade da bacia e a presença ou não
de metamorfismo.
B.2

Pesquisas futu¡as visando a continuidade dos
estudos sobre a bacia da Formação camarinha
devem incluir a procura e caracter.ização (em
uma área mais abrangente e em escala mais detalha<Ja)

de indicado¡es cinemáticos da abeftu¡a da mesma,
indicado¡es de aporte sedimentar, discordâncias
intraformacionais e fácies {rlcânicas, flícies seclimenta¡es
de águas profuntlas e fäcies scdimentares
proxirnais que representariam as unidades adjacentes
aos limites originais da bacia. Além da
investigação dessas fèições em campo, a determinação
e caracterizaçâo dos limites originais da
bacia (lipos de falhas ou dobras) e das relações
da mesma com seu embasamento em protirndida¿e

podem ser pesquisados com

o

auxírio de dados geofisicos (gravimétricos

e sísmicos) e de
fotografias aéreas e imagens de satélite. Métodos para
a quantificação do deslocamento da Falha da
Lancinha na região devem ser investigados,
a fim de que se possa avaliar qua¡to do deslocamento
conhecido desta falha afetou a bacia da Formação
Camarinha.

O

estudo de frações argilosas dos sedimentos com
apoio de análise cle índices de

cristalinidade e microscopia eletrônica de varredura
pode auxiliar na detecção de possíveis minerais
metamórfìcos e distinção entre argilominerais e
micas presentes, a fim de que se possa conhecer
melho¡ a composição e evolução dos materiais que
possam vir a ser futu¡amente submetidos a
datação geocronológica' Investigações visando
a descoberta de novas ocorrências de fösseis,
microfösseis ou icnofosseis se¡ão de grande utilidade
para a determinaçâo mais precisa da idacle da
bacia.

subseqilentemente, deve ser dada continuiclade aos
estudos comparativos entre a l.ormação
camarinha e as oconências semerhantes à mesma
no Sul e sudeste

do Bras

,

visando

o

estabelecimento ou não de correlações entre si. Estes
estudos clevem incluir, além das bacias mais
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estudadas como as de Ereutério, pouso

Aregre, pico de ltapeva, Itajaí e camaquã, as ocorrências

menores tais como os depósitos de sarto de pirapora, pirapora
do Bom Jesus, euatis e samambaia
(SP) e For:rnação Ervalzinho (PR), os quais encontram-se
ainda pouco estudados. Nestes estudos

comparativos e regionais poderão ser encont¡adas pistas para
unidades no contexto geotectônico da província
Mantiqueira.

o

melhor entendimento

dessas
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