UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
I NSTITUTI

DE GEoCIÉIvcms

ANÁLISE DAS BACTAS DATRANSTçÃO
PROTEROZÓICO.FANEROZÓICO DO ESTADO DE
sÃo PAULo E ADJncÊ¡¡ctAS
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA

Orientador: Prof. Dr. Setembrino Petri

TESE DE DOUTORAMENTO

CoMISSÃo ¡uI-cADoRA
Assinatura

Nome

Presidentei

Prof.

Dr.

Setembrino Petri

Examinadores:

Prof.

Dr.

Claudio Gaucher

Prof'

Dr.

Claudio Riccomini

Prof.

Dr.

Paulo César Soares

Prof.

Dr.

Sidnei Pires Rostirolla

SAO PAULO
2000

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

ANALTSE DAS BACTAS DA TRANSTçÃO
PROTE ROZ.OICO-FAN EROZÓICO DO ESTADO DE

sÃo pAULo E ADJAcÊwcrns

Antonio Luiz Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Setembrino Petri

TESE DE DOUTORAMENTO
Programa de Pós-Graduação em Geologia Sedimentar
DEDALUS-Acervo-lGC
I

ilil

ililt

ililt ilil ililt ililr ililt illlt ]ilt

ilil ilil

30900006051

SAO PAULO
2000

il]

ilt

dúo *n*nl .'
(P

a

d"t.**l/r1".

RESUMO
As bacias eminentemente tenígenas situadas estratigraficamente acima dos orógenos e
faixas móveis brasilianos e abaixo dos depósitos fanerozóicos da Bacia clo paraná, loram
denominadas de bacias cla transição Proterozóico-Fanerozóico. Ocorrem como pequenos
corpos
remanescentes da erosão hnerozóica, desde o sul do Estado de Minas Gerais, passando
pelo
Estado de São Paulo, até atingir a região metropolitana tle Curitiba, capital do Estaclo
do para¡á.
Nesta ordem, são denominadas de: Bacia de pouso Alegre (MG), bacias de Eleutério,
do pico de
Itapeva, cle cajamar, do Quatis e do Samambaia (sp) e Bacia de camarinha (pR).

As

suas

exposições rochosas limitam-se aos domínios da Faixa de Dobramentos Ribeira, entidade
geotectônica que atravessa os 3 estados com direção NE-sw, e constitui uma das principais
suturas resultantes da amalgamação brasiliana do Gondwana Ocidental. Os limites atuais
desses
remanescentes de bacias são dados por falhamentos que constituem ramilicações {e zonas
de
cisalhamerfos transoorrentes, característicos de toda a Faixa de Dobramentos Ribei¡a

O objetivo principal deste estudo consistiu em analisar as bacias da transição quanto às
suas características litolâcio lógicas, estratigráfìcas, estruturais e tectônicas. Onde possível,
isto

ocorreu com

o

subsídio de análises geocronológicas, paleontológicas

e litogeoquímicas. os

resultados obtitlos apontaram a existôncia de grandes simila¡idades estratigráficas e estruturais

entre elas, o que permitiu co¡relacioná-las e inferir que sua evolução se deu em um contexto
paleogeográlìco e paleotectônico comum.

A

sedimentação teve inicio após

o evento glacial varanger (625-5g0 Ma), quando

condições no planeta e¡am de ascensão geral do nível dos oceanos e das temperaturas.

A

as

par

disso, ocorria a ¿rbertura do Oceano Brazilides entre os crátons AmazônicoÆampeano e do São
Francisco/Rio de la Plata./Paraná. Suas águas atingiam as porções meridionais do Bloco paraná,

penetrando nas regiões topograficamente mais baíxas das faixas móveis e ¡elativamente
estabilizadas lÌente aos eventos orogenéticos, situadas nas porções ocidentais do orógeno
Mantiqueira. Essas águas vie¡am constituir o nível de base, marinho raso, para a sedimentação
das bacias da transição c¡ue, geneticamente, associaram-se às movimentações laterais das zonas
de cisalhamento s (strike slip basins).

A conexão
P¿uaná

entre os oceanos Brazilides e Adamastor ocotreu nas regiões entre o Bloco

e o cráton do Rio de la Plata, o que permitiu a ampla distribuição do microfóssil

clr¡udina riemkeae nas bacias do Nama (Namíbia), situada na borda ocidental do cráton do

llt

Kalahari, do Arroyo clel Soldado (uruguai), situada na borda oriental do cráton
do Rio cle [a
Plata, de corumbá (MS), situada na borda oriental do cráton Amazônico
e, Frnalmente, nas
bacias da transição em quostão, situadas entre a bo¡da oriental do
Bloco paraná e o orógeno

<1a

Mantiqueira. Além cla Cloudina, populações de aoritarcas e do fo¡aminífe
ro Titanotheca
coimhrae fb¡am encontrados em algumas das bacias cla transição e na Bacia
clo Arroyo del
Soldado.

A

inversão e encurtamento de todas essas bacias ocorreu graças ao fechamento
dos
oceanos Aclamastor e Brazilides, iniciando a fase final de consolidação
do Gondwana Ocidental.

Nas bacias da transição, as assin¿rturas metamó¡fìoas desse fechamento estão refletidas
nas
idades K-Ar de seixos ¡ioliticos e nas idades K-Ar de resliiamento da biotita
de rochas do
embasarnento, correspondendo ao início da orogenia Bírzios/cabo Frio (530-490
Ma), evento
similar a outros, amplamente difundidos pero continente sul-americano e arìicano.

ABSTRACT
The eminently terrigenous basins, pracetr above the orogens and mobire
berts of
Braziliano age and below the phanerozoic tleposits oJ the Paranä
Basiq were ¿enominated of
Proterozoíc-Phanerozoic Transili¡¡n Bqsins. They happen as
smctll remaining bocties oJ the
erosion, from the south of the Minas Gerais state, going
by the stío pauro stqte, unt reaching
the metropolitan area of cur iba, paraná state. In this ortrer,
they are denominated: pouso
Alegre (MG), Eleutério, Pico de ltapeva, cajamar,
euatis antr samambaia (sp) and camarinha
(PR) basins' T'heir outcrops are limited to the tlomains of the
Ribeircr Fotded Belt thtû crosses
the 3 states with NE-SIV direction, and

it constitutes one of the main sutures resultants

oJ the

Braziliano Ilestern Gondw¿tna's amalgamation. The cutent limiîs
oJ'those remainders o/ basins
are given by.faults that constitute ramí;fìcations of wrench relatecl zones,
characteristic oJ the
whole Ribeira Folded Bett.
The main purpose of this study consisted of analyzing these nansit¡on
basìns re¿iarding

their lithol1cies, stratigraphic, struchral and tectonic c(ûocter¡stics. Ir/here possible,
this
happened with the subsidy of isotopic, paleontological qwl lithochemicnl
analyses. The obtained
results hqve shown the existence oJ'great strqligraphic ancl structural
simiktrities among lhem,

that allowed to correllle them antl to infer that their evolutìon occurretl in
the
pal e ogeo graphì c and paleot

ec

same

tonic conte xt.

The sedì.menîation stqrted after the glacial varanger event (625-5g0 Mct),
when the
conditìons in the planet were of general oscension of the ocean levels arut
the
oJ

the same time, it

happenecl

temperatures. At

the opening of the Brazilides Ocean ãmong

the

Amazônico/Pampeano and São Francisco/Rio tle lct Ptata/Paraná crolons.
Its waters reachecl
Parana block's southern poflions, penetrating in the lower areas in the
mobile belt, retatively
stabilized by lhe orogenic events, in the Mantiqtteira orogen.western pofiions.
Those w'lers
came to conslitute the shallow mat'ine base level
.for the sedimentation in the transition basins,
geneticûlly qssociated to the lateral movements of the strike slip
faults (strike stip basins).
The connecÍion between lhe Brazilides and Adamastor oceans huppened in
lhe areas
between the Pararui block arul the Rio tle ta Plala craton, that allowetl
the witle ttistr.ibution of

the microfossìl Cloudina riemkeae in the basins of Nama
Q,,tramibia), placed Ìn the western
border of Kalahari craton: of Àrroyo rlet soldado (rlruguay), in the oriental
border oJ'the Rio
de la Plata craton; of corumbá (MS), orientar border of Amazônico
craton; and, finatty, in the

basins oJ' the transìtíon

in

subject, locatetl belween Paraná block's oriental br¡rtJer an(j
Mantiqueira Orogen Besides Cloudina, acrytarchs populcttions and rhe Titanotheca
coimbrae
Joraminifer

found in some oJ the lransítíon basins antl in the Arroyo del Sotclado basin.
The inversion of all those basins happened with the closing oJ the Aclamastor and
Brazilide,s oceans, heginning rhe final phase of Ile'tern Gondwana consolitlation.
In the
were

transition barins, the meramorphic signatules of that closing are reflectetl in the K-Ar
ages of
rhyolític pebbles and in the K-Ar ages of cooling of the of ba;ement rock's biot¡te,
corresponding to the beginning of the Búzios/cabo Frio orogeny (530-490 Ma), sìmilar
event to

othet ones lhoroughly dilJused by the South American arul African continent.
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1.

INTRODUÇÃO
O tema proposto para estudos, "bacias da transição", vem instigando varios autores, entre

eles Almeida (1967
e Cordani et

e 1969), Ebert (1968 e l97l), Wernìck & Penalva (1974), Flasui et al. (1982)

al. (1984), preocupados em identificar os processos que teriam ocorrido no intervalo

entre a última orogenia brasilian¿ e a instalação da sinéclise do Paraná no interior da Plat¿fbrma

Sul-Americana. Quase sempre,

a

abordagem ocorreu dentro de uma perspectiva da teoria

geossinolinal, onde tais depósitos seriam reprcsentativos de "molassas" ou "molassóides". Com o
advento da teoria clas placas tectônicas, que no Brasii viria tornar-se mais difundido apenas na
década de 80, c com o interesse orescente tlos pesquisadores em todo o mundo em definir melhor

a

passagsm Proterozóico-Fanerozóico, seja quanto aos processos biológicos

e

tectônicos

envolvidos como quanto à melhor precisão de tal limite, até então tido como ooorrido aos 575

Ma, é que tais bacias das regiões sul e sudeste, principalmente, começaram a ganhar um novo
aporte de investigações.

E como seria de se esperar, não faltaram ensaios de modelagens que implicaram,
acordo com

o

de

modelo tectônico proposto, em classificá-las em v¿fuias categorias, tais como

bacias de Jìtreland, piggy-buck,

pt l-apar|,

aulaoógenos Iardios, rdis continentais, intermontanas,

etc. Acreditamos, poftanto, que só a partir da década de 90 é que, verdadeiramente, foram dados

os principais passos p¿ua a sua caracterização, à medida em que

o

conteúdo sedimentar,

paleontológico e das frições estruturais e tectônicas das bacias da transição começaram a ser
melhor investigados, utilizando-se de estudos específicos.
O que hoje pode ser vislumb¡ado é uma íntima associação cronológica e, possivelmente,

estratigráfica

de tais

depósitos oom aqueles considerados como ooberturas cratônicas

plataformais, como o Grupo Corumbá e, talvez, Alto Paraguai, além de outros ainda pouco
estudados no B¡asil. Do mesmo modo. parecem exi.stir similaridades maiores, estratigráficas e

paleontológicas, com os depósitos do Grupo Aroyo del Soldado (Gaucher e/ a/. 1996), situado
no Uruguai, cujas desolições estão sìntetizadas em Gaucher et al. (1998) e Gaucher (2000).
Desse modo, em que pese a forle tendôncia atual de se classificar tais baoias como sendo

<le afastamento Qtull-apart), num contexto de zonas de cisalhamentos com movimentações

lalerais (sftike-slþ) ocorridas durante os processos frnais de amalgamação do Gondwana
Ocidental, as características dos depósitos, à luz dos novos dados obtidos, parecem contradizô-la,
pelo menos em parte.

No presente trabalho, estão descritas as atividades clesenvolvidas clurante o projeto

de

pesquisa "Análise das bacias da transição P¡oterozóico-Fanerozóico do Estado de São Paulo e

adjacências" e analisados os resultados obtìdos. As atividades desenvolvidas no deconer da
pesqnisa compreenderam levantamentos bibliográficos, cartográficos

e de

campo, análìses

laboratoriais e atividacles de escritório, envolvenclo a interpr.etação e integração dos

da<los

obtidos.
Manteve-se aqui a denominação de "bacias da transição Proterozóico-Fanerozóico", em

decorrência da precariedade, ainda,

de clados geooronológicos e/ou paleontológicos

que

pndessem melhor situá-las cronoestratigralicamente. Como será visto adiante, os dados obtidos

apontam sedimentação extensiva até o final clo Neoproterozóico (lr.leoproterozóico

III), não

se

clescartando, desse modo, a possibilidade de ter atingido o início do Cambriano, o que poderá ser

testado em trabalhos futuros, quando os estudos paleontológicos forem melhor aprofundados.

1.1.
A

Área dos Estudos
¿irea clos estudos se estende descle

Paraná, perconendo

o

o sul de Minas Gerais até o nordeste do Estado do

Estatlo de São Paulo, sogundo direção ND-SW. que grosso modo

acompanha a Faixa de Dobramentos Ribeira (Flasui e/

al.

1975). Ëntretanto, as exposições

rochosas não são contínu¿s, restringindo-se a corpos isolados preservados da erosão e embutidos
entre làlhas que constituem ramificações de importantes zonas de cisalhamentos, que modelam o
arcabouço estrutural da região sudeste.
Desse modo, como pode ser visto na Figura 1.1.1, ocorrem nos limites dos estados de São

Paulo e Minas Gerais as bacias de fìleutério, do Pico de ltapeva e a de Pouso Alegre, esta última

totalmente no Estado de Minas Gerais. Nas proximidades da G¡ande São Paulo ocorre¡iam os
corpos das bacias de Salto de Pirapora, de Pirapora do Bom Jesus e, em subsuper.ficie, a Bacia de

Cajamar. Na região sul do Estado de São Paulo estão localizadas

¿rs

bacias do Samambaia e do

Quatis e, finalmente, a Bacia de Camarinha, situzrda na região da Grande Curitiba.

I l.1 - Localização das bacias da transição Proterozóico-Fanerozóico do Estado de São Paulo e adjacências:
1- Eleutério, 2. Pouso Âlegre, 3. Pico de ltapcva, 4. Cajamar, 5. Samambaia, 6. Quatis, 7. Castro, 8. Camarinha, 9.
Cuaratubinh4 e 10. Campo Alegre.
Figura

As roohas da Bacia de Eleutério expõem-se desde 'ùy'SW da localidade de Eleutério
(Município tle ltapira, SP), encosta nofte do Morro de Picura, até o node de Jacutinga (MG),
onde atinge o Rio Mogi-Guagu, descrevendo estreita faixa alongada com direção ENE-WSW,
oom cerca de 16 km de comprimenlo e largura variável dc 0,3 a 1,3 km. Está compreendida entre

os paralelos 22'15' e 22"20' cle latitude sul e meridianos 46"38'

e

46'46' de longitude oeste.

Alguns restos destas rochas, isolados do corpo principal, ocorrem até cerca de 5 km a oeste de
Mogi-Guaçu e a 2,5 km a norte de Jacutinga. O acesso até à área se faz através de Itapira (Sp),
que dista 180 km da oapital, e daí dirigindo-se até Elertério distante 16 km, daquela comarca, de

onde, em direção noroeste, percorrendo-se 1,5 km em dir.eção à Fazend¿ Salto, intercepta-se a

unidade. De Itapira (sP) passando-se ¡ror Eleutério, através da sP-352/MG-162 até atingir
Jacutinga (MG), após 36 km, atinge-se o extremo NE da área, no Bairro de São Luís, a 3,5 km
deste último município.

Os depósitos do Pico de ltapeva, por sua vez, ocorrem a cerca de 10 km a sudeste da cidade
de Campos do Jordão, situada a cerca cle 180 km da capital do Estado, aproxima<Jamente entÌe os

paralelos 22o43' e 22'47' de latitude sul e meridianos 45"25' e 45"35' de longitude oeste. o
acesso até Campos do Jordão é feito através da Rodovia sP-123, que se conecta ao sistema
Rodovia Presidento Dutra na altura de Taubaté. lJm Campos do Jordão, toma-se estracla vicinal
3

pavimentada no

Bai o do capivari,

que se dirige até a borda do planalto com mesmo nome da

oidade, onde se expõem os metassedimentos

<J¿

baoia que sustentam o principal mìrante truístico

da rcgião do Pico rle Itapeva.

A Bacia de Pouso Alegre tlista cerca de 210 km de São Paulo, capital, e localiza-se entre
paralelos 22o 11' e 22" 14' de latitude sul e meridianos 45" 57' e 46'

00'

os

de longitude oeste.

o

acesso é feito pela Rodovia Fernão Dias (BIì-381), que liga essa capital a Belo Horizonte e que
passa pelo

município de Pouso Alegre. f)esta oidade, tomando-se o destino para Poços de Caldas

(MG-65), após cerca de 5 km os primeiros depósitos esta,rão expostos em oorte da rodovia,
quando esta atravessa a Serra de Santo Antônio.

As ocorências relacionadas com as bacias de Salto de Pirapora e de Pirapora do Bom Jesus
estariam, respectivamente, nos municlpios homônimos. Entretanto, os mapas de localizações e as

descrições sobte as ocorrências disponíveis

na literatura mostraram-se insuficientes

para

certificar as suas existências. No caso específico da Bacia de Salto de Pirapora, cujos depósitos
estariam expostos quase dentro da área urbana, o que se verificou

foi a presença

<Je

depósitos

conglomeráticos (polìmíticos arenosos) atribuíveis ao Subgrupo Itararé, sobrepostos por pelitos
da mesma unidade c, estratigrahcamente, sobre calcários do Grupo são Roque, nas proximidades
da mincração

os

MINËRCAL.

depósitos

da Baoia de cajamar localizam-se na ciclade homônima, na

Região

Metropolitana de São Paulo, a cerca de 20 km da capital, aproximadamente onde oruzam o
palalelo 23" 2l' 30' S e o meridiano 46" 52,30" W.
Os depósitos da Bacia do Samambaia situam-se na região sudeste do Estado de São Paulo,
entre as cidades de Guap:iara e llibeirão Branco, às margens do Ribeirão de mesmo nome, e entre

os paralelos 24o 15' e 24" 19' de latitude sul e meridianos 48o 39' e 4g.44, cle longitude oeste.

f)istam cerca de 300 km da capital do Estado, fàzendo-se o acesso pela Rodovia Castelo B¡anco
até a altura de Tatuí, quando se toma a rodovia sp-127 afé, capão Bonito e daí até Guapiara,
rodovia SP-250. De Guapiara o acesso se faz a partir de estrada municipal secun{ária até às
margens do Ribeirão Samambaia, que distam cerca de 5 km desta cidade.

A Bacia do Quatis

ocorue nas cimeiras da Serra da Boa Vista, remanescentes do Planalto

Guapiara, que avançam até oeste de cajati, no sul do Estado, entre os paralelos 24" 42, e 24o 44,

de latitude sul e meridianos

48'

14'e

48'

18' tle longitude oeste. I)istam ceroa de 240 km

d,a

capital do Estaclo, fazendo-se o aoesso pela BR- I 16, Rodovia Régis Bittencourt, até a altura ¿e
Jacupiranga, quando se toma a direção de lporanga. Na altura da localidade de Barra <1o Batatal,
toma-se a estrada secundária em direção ao Ilairro dos porcos, de onde, ainda com veículo,
4

pode-se atingfu o sopé da Ser¡a da Boa Vista. O trajeto seguinte é feito a pé, em região de mata

primária e secundária, oom desnível total superior aos 500 m, quando nas cabeceiras do Ribeirão
dos Porcos poderão ser encontradas as primeiras ocorrências dos depósitos. As condições ínvias

impediram a realização de qualquer campanha de oampo nesta unidade, ficando as descrições
neste relatório subordinadas àquelas da literatura.

E, fìnalmente, os depósitos da Bacia de Camarinha situam-se a cerca de 35 km de Curitiba,

no município de campo Largo, Grande curitiba, entre os paralelos 25" 18'e
snl e meridianos 49" 30' e

49'50'de longitude

oeste.

o

25'28'de latitude

acesso de são Paulo é feito pela tsR-116,

Rodovia Régis Bittencoutt, até curitiba e, desta capital, pela BR-277 (curitiba-ponta Grossa),
quando entre campo Largo e a localidade de são Luís do Pu¡r.rnã estão expostos, em vários
cortes da ¡odoviq as roohas da Bacia de Camarinha.

1.2.

Objetivos

e

Métodos

O objetivo da pesquisa foi o

reconhecimento

e análise das lèições sedimentares e

tectônicas presentes nas bacias em questão, buscando-se estabelecer correlações entre elas que

permitissem, ou não, traçar um quadro evolutivo comum para as mesmas, no contexto da
evolução Proterozóico-Fanerozóico do Gondwana ocidental e, em particular, ao longo da Faixa
de f)obramentos Ribeira, entre os estados de Minas Gerais e Paraná.

De acorclo com o proposto, os métodos utilizados compreenderam:

a)

compilação e análise do acervo bibliográfico e cartográfico disponível sobre cada
uma das bacias envo lvidas:

b)

análise de produtos de sensores remotos, principalmente fotografìas aéreas na escala
1

:25.000, como suporte para reinterpretações geológicas;

c) levantamentos

de campo, acompanhados da descrição de afloramentos de rocha e suas

estruturas, coleta de amostras, documentação fotográfica

e

confecção de perfis

geológicos;

d)

análises laboratoriais de amostras selecionadas, previamente coletadas no campo, e
integração dos dados obtidos; e

e)

reclação da Qualificação e'l-ese.

As atividades desenvo lvidas, para se alcançar os objetivos propostos, consistiram em:

1.2.1. Fotointerpretação Geológica

As atividades de fotointerpretação geológica, além da fotointerpretação preliminar,
destinada principalmente ao planejamento dos trabalhos de campo, foram constantemente
requeridas, à medida que se avançavam nos levantamentos de campo, quando novos dados cle
superficie eram agregados à cartografia.

1.2.2. Levantamentos de Campo

os

levantamentos de campo foram sempre precedidos da compilação bibliográfica e
cartográfica e da fotointerpretação preliminar, que subsidiaram as campanhas de campo
propriamente ditas. Inicialmente, e quase sempre, procedia-se a um reconhecimento geral de
cacla unidade, acompanhado da descrição de afloramentos

ou de perfis destes e da coleta

de

amostras e da documentação fotográfica. Num segundo momeúo, procedeu-se ao levantamento

mais sistemático dos pontos de afloramento, buscando-se, assim, adensar as informações
geológicas

e

cartográficas. Entre as campanhas de campo, as análises laboratoriais foram

executadas de acordo com o problema a ser resolvido e com os métodos propostos.

1.2.3. Ànálises Laboratoriais
As análises laboratoriais foram as seguintes:

a) Análise de dados de paleocorrentes - A análise das estruturas direcionais planares

e

lineares obtidas em estratificações e laminações cruzadas no¡tearam-se pelos conceitos
expressos em Iìamsay (1961), Graham (1988) e Collinson

outros, adaptados em Teixeira (1996).

A

& Thompson (19g9),

entre

análise estatística dos dados recebeu

tratamento computacional complementar, utilizando-se dos soJhwu.es Rockware
Utilities, versão 2.0, da RockWare, Inc. (EUA) e Ste¡eo Nett, versão 2.40, criado por
Johannes

P. Duyster, do Institut für

Geologie,

da

Ruhr-universitzirt-Boohum,

Alemanha, com os quais, tambén! se obteve a representação gráFrca dos resultados.

b) Análises petrográficas

- em todâs

as amostras de rochas procedeu-se a descrição

petrográfic4 buscando identificar os minerais constituintes,

a

classificação dos

metassedimentos, os processos de recristalização e neoformação de minerais

aspectos microtectônicos envolvidos. Além disso, auxiliou

e

os

no direcionamento

da

seleção de amostras para os diferentes tipos de análises químicas, geocronológicas e
de isótopos estáveis.
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c) Análises litogeoquímicas - Inicialmente foram realizadas análises litogeoquímicas em

9 seixos de riólitos de metaconglomerados polimíticos do ponto ET-54 (Ocorrência
isolacla I¿, na Bacia de Eleutério) e em uma única amostra de possível dique riolítico

obtido no Poço 2-PN-1-SP (Paranapanema), realizado pelo Consórcio PAUI,IPE I'RO,

à profundidade de 1,68 km aproximadamente. Essas análises foram realizadas
Laboratório

do

Deparlamento

de Mineralogia e

Geotectônica

do

no

IG-USP,

compreendendo elementos maiores e traços, através da Fluorescência de Raios-X e
ICP (Inductively Coupled Plasma Emission Spectometry).
Posteriormente, foi selecionado um total de 30 amostras de rocha clas bacias Eleutério,

principalmente, Cajamar, Camarinha e Pouso Alegre, que foram encaminhaclas para
análises litogeoquímicas (elementos maiores, traços

e terras raras) no Activation

Laboratories (ACTLABS), do Canadá, e realizadas de acordo com o código 4LITIIO,

pelos métodos cle ICP-MS, para elementos traços,

e ICP com fusão de

metaborato/tetraborato de lítio, para elementos maiores.

d) Análises geocronológicas - nas mesmas amostras de riólitos acima relacionadas foram
concentrados minerais pesados para a separação de cristais de zircão, para datações
radiométricas, pelo método UiPb monocristal, no laboratório da Australian National

University, situada em Canbera, Austrália, oom a utilização <lo SÍIRIMP (Sensitive

Fligh Resolution Micro-Probe). Em lunção cìe sua representatividade

e

melhor

cristalinidade e pureza dos grãos, uma destas amostras (E:I-54-11) teve 4 cristais de
zircão an¿lisados.
Foram, também, selecionadas amostras de seixos ds riólitos, de metalaminitos com
cinzas wlcânicas intercaladas e de metassiltitos das bacias Eler¡tério, para datações

Sm-Nd

e Rb-Sr,

encaminhadas para

o

Centro de Pesquisas Geocronológicas do

Instituto de Geociências da USP - CEPEGEO, objetivando obter idades modelos das
rochas, trajetórias evolutivas das lbntes e subsidiar interpretações paleotectônica^s.

Os resultados parciais obtidos até

o momento

não oferecen¡ em seu conjunto,

subsídios para análises mais apuradas. Considerando-se, ainda, que esses resultatlos

f,rcaram disponíveis apenas quando
contemplados em trabalhos frituros.

se fechava este texto final. deverão

ser

e) Análises

de

microscopia eletrônica

de varredura (MEV) - foram

especifìcamente para os metalaminitos do ponto

buscou caracterizar

a

composição

e

clirigidas

tir-50 (Racia de Eleutério), on{e

cristalinidade

dos grãos cle

se

quartzo

(bipiramidados, glass shard etc.), além de outros minerais indicativos ilas condições
genéticas da intercalação, como o zircão.

1) Catodoluminescôncia em rochas carbonáticas - foram realizadas análises em 6 seções
delgadas de carbonatos d¿ Bacia de Cajamar, onde se buscou looalizar
"pontos/regiões" não luminescentes que pudessem fbrnece¡ material isento de
contaminações de Mn e Fe, para a análise de isótopos estáveis de C e O.

g) Difração de raios-X

-

foram realizadas em metalaminitos do ponto E r-50, da Bacia de

e em rochas carbonáticas da Bacia de Cajamar. No primeiro caso,
objetivaram subsidiar análises composicionais e petrográfioas para o exame de
Eleutório,

potenciais cinzas vulcânicas intercaladas em metassiltitos zugilosos. No scgundo caso,
subsidiar procedimentos laboratoriais para análises de isótopos estáveis de

h) Análise de isótopos estáveis

cle

CeO

-

c e o.

foram realizadas em 5 amostras da Bacia de

Cajamar e em 2 amost¡as de mármores calcíticos do Grupo Açungui, utiliza{as como
parâmetro para comparações. Foram executadas pelo Laboratório de Isótopos Estáveis

- LABISE da Universidade Federal de Pernambuco.

2.

SÍNTI,SE DoS CONTIECIMENTOS ANTERIORES
As primeiras referências aos depósitos da transição Prote¡ozóico-F anerozóico {o Estado

de São Paulo devem-se a Almeida (1964), que identifìcou "nos quartzitos que sustentam a borcla
sudeste do planalto (de campos do Jordão), onde se ergue o pico de Itapeva, (...) intercalações cle

metaconglomerados oom seixos muito deformados de granito, gnaisse e quartzo, não sendo
improvável que representem seqüência basal cle um grupo de sedimcntos". Mais tar<le, (e.g.,
Cavalcante et al. 1979 e Juliani et al. 1990) estes depósitos foram correlacionados aos eventos da
transição.

Ao discorrer sobre a origem e Evolução da plataforma Brasileira, Almeida

(1967)

considerou que "(...) os grandes ciclos tecto-orogênicos são seguidos dc períodos geocráticos em
que generalizaclo recuo dos mares expõe vastas extensões continentais aos processos

gliptogênicos". Na América do sul, segundo o autor, o ciclo Baicaliano deve ter conduzido

às

mesmas conseqiiências, situando no Cambro-Ordoviciano o período com caráter geocrático, em

uma làse paraplataformal. Associados a esta fase Almeida (1967) iclentilìoou, espalhados pela

imensa area paraplataformal,

"(...)

numerosas fbrmações

e gnÌpos que manifestam

certas

características em comum, que os distingui (sic.) dos sedimentos paleozóicos mais novos".

Chamou a atenção do autor

o fato de estes depósitos ocuparem, "(...) freqüentemente

áreas

¡estritas, no que muito contrastam com a vastidão, pôsto (slc) que de espessura geralmente
modesta, das lormações eopaleozóicas mais novas"; as "(...) condiçöes de fixação relacionadas

com tectonismo epeirogênioo local"; suas relações com as grandes falhas; a ausência

de

metamo¡fìsmo ou de grau muito fraco; a sedimentação predominantemente continental, cujo
caráter imaturo reflete-se na abundância de arcóseos, grauvacas e conglomerados; e, ainda, o fato
de "(...) diversas dessas formações apresentarem intercalações de produtos de vulcanismo ácido a

intermediário, menos lìeqüentemente básico".

Aìmeida (1967) ressaltou as difìculdades em se analisar

a

história tectônica

cla

paraplatalbrma brasileira, tendo em vist¿ a esterilidade em fosseis de seus depósitos correlatos e

a

conseqùente impossibiliclade para se estabelecer uma bioestratigrafia,

o

que poderia ser

compensado, no futuro, com o avanço da geotectônica e da geocronologia. Ressaltou, também, a

existência de outras formações com as mesmas características descritas acima, mas de idacles
duvidosas, que por se situa¡em fora das áreas dobradas baicalianas (brasilianas), poderiam
remontar até ao Arqueano.

Os depósitos da Bacia de Camarinha (FR) foram referenciados, primeiramente, em
trabalhos de levantamentos sistemáticos por Fuck (1966) e Muratori (1966) e Muratori el a/.
(1967), que os situa¡am sobrepostos às rochas metamórficas do Grupo Açungui e sotopostos aos
sedimentos devonianos da Formação Fumas,

a

oeste de curìtiba. Muratori et

al.

(1967)

identifìcaram siltitos e conglomerados intercalados, deformados e dobra<los por falhamentos póssedimentação. Associaram esses depósitos com aqueles da Formação Maricá do Rio Grande do

Sul, em função das similaridacles litológicas e estrutu¡ais o: coln menor ênfase, com aqueles das

bacias vulcano-sedimenta¡es

de castro e

Guaratubinha,

no

Paraná.

É

constituída de

conglomerados polimíticos e siltitos argilosos a conglomeráticos que se intercalam de noroeste

para sudeste, verificando-se maior predomínio de pelitos neste último sentido. Muratori ¿t a/.

(1967) verilÌcaram que as camadas dispõem-se com mergulhos médios de 45" para noroeste
encontrando-se dobradas oom ápices voltados para nordeste, enftetanto

os autores

não

concluíram sobre as características da grande estruturação e suas relagões com a fase de inversão

e com os falhamentos presentes.

Quanto aos aspectos sedimentológicos concluíram pela
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imattiridade mineralógica

e

textural clos clepósitos, caracterizando intemperismo fisioo

predominante na fonte e transporte rápido de detritos de áreas próximas. Os auto¡es destacaram a
presença oonstante de estruturas gradacionais nos termos pelíticos e psefftic;os e a presença de
intraclastos pelíticos nos termos psamítioos a psefiticos. Associaram as estruturas gradacionais a
uma deposição cle lluxos densos originados por coruentes cle turbidez , "originaclas por corridas

de lama, adentrando um ambiente marinho tectônicamente instável". Por outro lado, atribuíram
uma idade para a bacia com intervalo inferior situado em 600 Ma (último metamorfismo no
Grupo Açungui) e superior entre 450-500 Ma (idade das efusivas ácidas do Brasil Merìdional).

Ilbefi (1968) reconheoeu na Zona de Falha Itapira-Jacutinga-Ipuiúna, especificamente no
seu treoho entre Itapira (SP) e Jacutinga

(MG) que inflete a direção de NNE-SSW para ENE-

WSW, o embutimento de sedimentos muito pouco metamórfìcos e aparentemente mais jovens
qÌre os paragnaisses e granitos milonitiz-ados encaixantes. Considerou que tal embutimento de
sedimentos mais jovens teria sido possível a partir de um rejuvenescimento da falha em época

posterior à tectônica do geossinclíneo "Paraíba", ou pós-assíntica.
Novamente, Almeida (1969) em seu outro célebre trabalho "Difèrenciação Tectônica da
Platafbrma B¡asileira", estabeleceu os pilares fundamentais para

o estudo e compreensão

das

bacias brasileiras da transição, inabaláveis até hoje, mesmo com o acivento da teoria da tectônica

de placas, que gradualmente relormulou os conceitos e interpretações acerca da evolução
plataformal. Como expoente máximo da teoria geossinclinal no país,

o

autor enfeixou

referidas bacias dentro do "estádio de transição" da plataforma, situado entre

a

as

etapa

geossinclinal e a ortoplatafbrmal (de estabilização). Estas bacias seriam ¡eflexos diretos deste
estádio de transição, iniciado com a inversão geossinclinal, geradas sobre as faixas dobradas e
nas imediações das bordas cratônicas, em condições tipicamente paraplataformais. Elaseando-se

no conceito de seqüências estratigráficas de Sloss (1963), o autor distinguiu seis seqüências
cronoestratigráficas relacionadas aos eventos da diferenciação plataformal, denominadas de

VL A

seqüência

I

(Cambro-Ordovioiano) correspondente ao estádio de transição,

foi por

I

a

ele

definida e as demais modificadas (de Mesner & Wootdridge 1964 e Gomes 1968, apud t\lmeida
1969), correspondendo as seqüências
estabilização e as seqüências

IV,

II

e

III

(Siluriano Inlerior ao Triássico) ao estádio de

v e vI (Jurássico Superior ao Pós-Eoceno) ao estádio de

reativação. Na seqüência Cambro-Ordoviciana (I) estariam os depósitos continentais molássicos

ou molassóides imaturos, de coloração avermelhada, alossilíferos e condicionados em bacias
intermontanas e de antefossas, posteriormente deformadas.

l0

Referenciando-se principalmente nas bacias da região central do Rio Grancle clo Sul,

Almeida (1969) defìniu trôs fases sucessivas, corresponclentes a nma evolução estrutural, para

as

telèridas bacias: 1) sedimentação não molássica, a¡terior ao vuloanismo subseqüente, quando a

mobilidade da faixa era sufìcientemente grande

pffa gerar dobramentos por

compressão

(Formação Maricá, inferior);2) fase molássica, com predomínio tle falharnentos ativos sobre
dobramentos em ¿irea relativamente consolidada

e com vulcanismo

Jardim e Formação santa Bárbara) e; 3) fase superior

calmaria tectônica (formações Guaritas e coxilha).

,

associado (Grupo Bom

que reflete o final do vulcanismo e a

A pafiir destas considerações, Almeida

(1969), conelacionou as bacias semelhantes de santa catarina, paraná, Mato Grosso, sergipe,
Bahia, Ceará, além daquelas situadas no Uruguai e paraguai.

como se pode depreender do exposto, Almeida (1969) não mencionou a ocorrônoia cle
qualquer bacìa da transição no Estado de Sâo Paulo que pudesse ser co¡relacionaja com as
demais.

Petri

& suguio (1969),

ao analisarem os metassedimentos do Grupo Açungui (Marini e/

al. 1967) no extremo sul do Estaclo, identificaram

8 km a

sudoeste

de

às margens do Ribeirão Samambaia, a cerca <le

Guapiara, uma sucessão

mineralogicamente, constituída

de

de

sedimentos imaturos textural

e

metaconglomerados, metarenitos conglomeráticos

e

metarenìtos intercalados. Attibuíram uma deposição rápida para os depósitos a partir de áreasfonte próximas, onde predominavam rochas graníticas zujeitas à erosão intensa, o que não

permitiu o desenvolvimento de manto de intemperismo, a julgar pela abundância de grãos de
feldspatos angulosos, matriz arcosiana e cimentação ponco desenvolvida. Verificaram que estes
tlepósitos apresentavam características bem distintas dos metassedimentos do Grupo Açungui,
mas semelhanças com as "molassas" pós-orogênicas, o que levou os autores a atribuir-lhes uma
idade pós- Açungui e pós-intrusão granítica.

Ebert (1971) letomou sucinta descrição dos tlepósitos situaclos próximos à localidade de
Eleutério, município de ltapira, associados à zona de Falha Itapira-Jacutinga-lpuiúna, propondolhes a denominação informal de Grupo Eleutério, constituído de folhelhos, siltitos e arcóseos (às
vezes conglomeráticos) e "isentos de metamorhsmo"

(slc.). Supôs que esta seqüênoia deveria

se¡ mais jovem que os metassedimentos do G¡upo Itapira (Ebert 1971), porém mais antiga ,do
que os últimos fortes movimentos ao longo da falha Itapira-Ipuiúna-I)ourado do Espírito
Santo"

e da mesma idade das rochas do Grupo Itajaí, em santa catarina. considerou, ainda, que

a

seqiiôncia talvez representasse restos de uma ligação pretérita entre as rochas do referido grupo e
aquelas das porções inf'eriores do Grupo Bambuí (Braun 1968), ao norte.
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tibert (1984, in memoriam) desoreveu os depósitos da Bacia de Eleutério como

..quase

não metamórfìcos", dispostos em concor<lância (estrutural) com
os micaxistos do Grupo ltapira e
com as fàlhas principais. Reconheceu nos limites ocidentais do corpo
lentifo¡me: folhelhos,
siltitos arcoseanos e arcóseos (fração areia) porta<lores dos feldspatos típicos (oligoclásio,
microolina e mirmequita) clos granitos Pinhal, situados a noroeste. Uma vez
que não verificara a
presença de fragmentos de rochas milonitizadas nas
litologias clescritas, Ebeft (19g4, op.cit.)

interpretou

q.e os depósitos da Bacia de Eleutério não poderiam ser mais jovens que

os

falhamentos tegionais e a milonitìzação acompanhante.
Tentou elucìdar tal ..contradição,, (sic. )
com a hipótese de que esses depósitos pedenoeriam a um horizonte
estratigráfico e tectônico
situado acima do Pré-cambriano superior e que a sua posição
primaria na superfície permitiralhes escapar dos prooessos de milonitização ooorridos em profundiclade.
A reativação dessas
falhas antigas teria permitido, nesse lugar, o embutimento parcial
daquele horizonte entre drns
lalhas e a sua conseqüente preservação clos processos erosivos
que afetaram toda a região.

À mesma época, Leonardos Júnior

¿f a/. ( 1971) descreveram, a cerca de 10 km a no¡oeste

de Pouso Alegre (MG), sedimentos pouco metamorfizaclos englobanclo
metaconglomerados
polimíticos, metarenitos ferdspáticos, metarcóseos, metassiltitos

e

os quais
denominaram de Formação Pouso Alegre, destacando-os
das rochas do embasamento constit'ído
de micaxistos e gnaisses de grau metamórfìco mais arto. A exemplo
das demais baoias da
transiçäo, o condicionamento desta por falhamentos é nítido,
assim como as características dos
clepósitos que evidenciam condições enérgicas para a deposição,
com provável tectônica
sinsedimentar. Essas características e o fato de estar situada
dentro do Cintu¡ão cle Cisalhamento
metamargas,

ouro Fino (cavalcante et ar. 1979), juntamente com a Bacia de Eleutério,
faz supor

que
estiveram ligadas preteritamente, constituindo uma mesma
bacia. Reforça esta hipótese o registro
de uma série de pequenas ocorrências isoladas existentes entre
ambas, descritas e a eras
correlacionadas por Soares (1976) e Vasconcellos (t9gg).

wernick & Penalva (1974) <tescreveram os limites tectônicos cla
Bacia de Ðleutério, em
sua porção ooidental, com os granitos pinhar, através da
Falha cle Jacutinga e, ao sul, com o
Grupo Itapira, através da "Brecha (tectônica) dos Machados',.
Distingr.riram na bacia: a) arenitos
arooseanos e aroóseos mal selecionados e freqüentemente
maciços, ora com estratificações
cruzadas, estruturas gradacionais e de corte e preenohimento
e com clay åali, intercalados por
siltitos e conglomerados; b) siltitos compactos com fiatura conchoidal
na forma de seixos
intraclásticos, como intercalações ou alte¡naclos aos arcóseos
e com oamadas espessas e maciças;
e o) breohas conglomeráticas. os autores invooaram para os
depósitos uma sedimentação em
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regime torrencial evoluindo para depósitos
representativos

de

águas mais calmas, situando-os como

de lase molássioa do Grupo Itapira, equivalentes aos depósitos

oambro-

ordovìcianos associados ao Ciclo Brasiliano (Almeida 1969).

Ebert

(197

4)

apontou ttês diferenças básicas entre as rochas

do que denominou

novamente de Grupo Eleutério e os metassedimentos adjacentes (do Grupo ltapira): a) quanto ao
ambiente de sedimentação; b) quanto ao grau metamórfico e diferentes profundidades do sítio de

metamorfismo; e

c) quanto às leições deformacionais, de vez que a milonitização não

manifesta nos anquimetamorfitos. como propriedade comum, teriam

a

se

mesma disposição

espacial, o que levou o autol'a concluir que apenas os últimos processos teotônioos afetaram a
ambos.
Os depósitos da Bacia de Eleutério foram referenciados por diversos autores em trabalhos

de sínteses geológicas regionais ou temáticas, como wernick et al.(1976), Rodrigues (1976),
Soares (1976), Ilama

&

Cunha (1977), Fiori et al. (197S e 1981),

Alur

(1980) e Wernick &

Penalva ( 1980).

Wernick eî al. (1976) associaram os depósitos Eleutério aos metassedimentos cio Grupo
Itapira e correlacionaram ambos à Formação Pouso Alegre (Leonardos Jinior et

al.

1971) e a

outras formações molassóides cambro-o¡dovicianas associadas ao Ciclo Brasiliano.
Soares (1976) identificou na região de Santa

ocorrôncia de folhelhos sílticos vermelhos

e

lìita de Cal<jas e Ipuiúna (MG)

arcoseanos,

pequena

mal selecionaclos e, às

vezes,

conglomeráticos, associados à Falha do cervo, a qual constitue extensão local da Falha de
Jacutinga, com caráter transcorrente dextral. Correlacionou-os aos depósitos do Grupo Eleutério

(Ebert 1971).
I{odrigues (197 6) ao descrever o Falhamento Tra¡rsconente de Jacutinga, identifìcou na

"Brecha Tectônica cìos Machaclos", que limita orientalmente esses depósitos com

o

embasamento, fragmentos angulosos de rochas gnaissicas, graníticas e básicas e considerou a sna

origem associada com o hlhamento em questão.
I{ama

&

Cunha (1977) correlacionaram os metassedimentos Eleutério com aqueles da

Bacia de Pouso Alegre, para os q.ais obtiveram idade mínima de 524 + 20 Ma, pelo método

IlAr,

em amostra de sericita-calco-xisto e de 485

a i 5 Ma, pelo mesmo mótodo, em

biotita+sericita scparadas da mesma amostra. Consicler¿ram a biotita como produto neoformado
durante o metamorlìsmo do pacote sedimentar, no que foram contestados por Chou{h¡ri e/ a/.
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(1978)' que consideraram a biotita detrítica, provavelmente oriunda de

áreas-fonte

t¡ansamazônìcas e rejuvenescida isotopir:amente.

Fioti et al. (1978) situaram os depósitos Eleutério e Pouso Alegre como resultantes das
manifestações finais do ciclo Brasiliano, condicionados em bacias tectônicas e
com
sedimentação em ambientes oom energia altamente variável, como planície de inundação,
deltáico e fluvial.
Flasui e¡

al. (1978) englobaram os metassedimentos da Bacia do pico de rtapeva

no

Grupo Açungui (Marini et at. 1967), estentlido aÎé o leste paulista pelos autores. Descreveram
ali
conglomerados polimíticos, com seixos e oalhaus bem ar¡edondaclos de migmatitos,
xistos e
granitóides, imersos em matriz quartzosa recristalizacla para quartzo-muscovita
xisto e pouco
migmatizada, que passam para quartzitos e filitos. Os clastos, achatados, estariam alinhados
com
a foliação da matriz e com as rochas adjacentes na direção N60.E. Reconheceram, porén¡
as

dilìculdades em se posicionar com segurança o seu significado estratigráfico.

cavalcante et

al. (1979) ao

descreverem os metasscdimentos do pico tre ltapeva,
denominaram-nos informalmente de Formação pico do ltapeva, por entenderem
que seu caráter
epimetamórfioo se diferenciava das demais unidades circundantes. Descreveram
passagons
gradacionais dos metaconglome¡ados para metarenitos feldspáticos e,
destes, para metassiltitos
com estrutu.ras sedimentares preservadas. Identificaram nos metaconglomerados
seixos e blocos
de leuco-granodioritos e, subordinadamente, quartzo, gnaisses e turmalina-quartzo xistos.
Esta¡do a base destes afetada por irfensa cataclase, os autores reconheceram que
poderiam ser
confundidos com os migmatitos heterogêneos, tambóm deformados, que âpresentam
estruturas
pseudo-conglomeráticas. Além de descreverem e denominarem inf'ormalmente
os depósitos da
Bacia do Pico de ltapeva, cavalcante et at. (1979) descreveram e cartografaram
também os
depósitos das bacias Eleutério e pouso Alegre, oom as quais a correlacionaram.

Entretanto, Almeida et al. (1981) e Bistrichi et al.

(l9gl),

consideranclo a definição de

"Formação" atribuída por cavalcante et at. (1979), preferiram manter os metassedimentos
aflorantes no Pico de ltapeva clentro do Grupo Açungui. Ao mesmo
tempo, os autores
consideraram os depósitos da Bacia de Eleutério como os úrnioos reprosentantes
molassóides
relacionados

à fase de transição

plataformal (Almeida 1969) no Estado de São pauro e
correlacionáveis com aqueles da Bacia de pouso Alegre, em Minas
Gerais. E, apesar de
discriminarem ca'tograficamente os conglomerados descritos por petri &
suguio (1969) nas

14

cabeceiras do Ribeirão Samambaia, no sul do Estado, optaram por incluí-los no Grupo Açungui

(Marint et al. 1967).
Hama et al. (1979) atribuíram um intervalo de 40 Ma (entre 530-490 Ma) para o estágio

de acomodação de tensöes da crosta siálica brasiliana, quando então esta se estabilizou,
baseando-se em datações Rb/Sr em tectonitos e em remobilizados transamazônicos. Compararam
esses valores

com aqueles obtidos (485

metassedimentos Pouso Alegre (Hama

&

+

15 Ma e 524

*

20 ì/la) em datações K-Ar

nos

Curha 1977) e concluí¡am que existe uma coerôncia

entre eles que, provavelmente, aponta patâ um significado real para os mesmos.

A

idade 485 +

15Ma (ordoviciana) para as biotitas e sericitas datadas, seria o registro do último deslocamento e

aquecimento-resfriamento solÌìdo pela unidade, considerando-se a fäcilidade de liberação de
argônio destes minerais.
Campanha et al. (1982) situaram os depósitos da Bacia de Eleutério no compartimento

litoestrutu¡al que denominaram Bloco Jacutinga, ao mapearem as áreas compreenditlas no
Estado de São Paulo da quadríoula Águas de L,indóia. l)istinguiram três associações litológicas
presentes: a) brechas e conglomerados polimíticos; b) siltitos, argilitos e folhelhos; e c) arenitos

arcoseanos

e

aroóseos. Os autores afastaram

a hipótese de um caráter molássico para

os

depósitos, em função da ausência de materiais luloânicos associados. Atribuíram uma dcposição

rápida dos sedimentos, a partir de áreas-fonte muito próximas, em uma bacia taÍìogênioa
associad¿¡

ao Falhamento de Jacutinga. Observaram que as estruturas sedimentares, mesmo ao

nível microscópico, encontram-se praticamente intactas e que tênue clivagem ardosiana,
caracterizada pela orientação de cristais de sericita fìnamente cristalizados, intercepta
obliquamente o acamamento. Ëst4 segundo os autores, poderia estar relaoionada à deformação

cisalhante que afetou inclusive

o

embasamento,

ou então, a uma foliação plano-axial

de

clob¡amento aberto, não observado. Correlacionaram esses depósitos aos tla Bacia de Pouso
Alegre.

Ilasui ¿t al. (1982) identifìcaram na região de Pirapora do Bom Jesus uma

pequena

oco¡¡ôncia de conglomerado polimítico, embutida por falhas, nos metasseclimentos do Grupo São

Roque e, a leste de Salto de Pirapora, também embutida por falhas no Grupo São Roque,
identificaram uma outra ocorrência de conglomerados polimítioos, arenitos arcoseanos e arenitos

Itnos. Associaram essas ocorrências aos depósitos da transição, como das bacias Eleutério

e

Pouso Alegre.

l5

Fúlfàro ¿¡ al. (1982) consideraram que a implantação da Bacia tlo Paraná no Devoniano
ocorreu sobre uma plataforma consolidada no cambro-ordoviciano, a partir de zonas

de

fiaquezas oom direção NW-SE, he¡dadas de aulacógenos tardios à cratonização.

os

autores

impntaram-lhes uma sedìmentaçäo de alta energia, compativel com a dos clepósitos molássicos,
e
com caráter eminentemente continental. No entanto, prosseguem, esses seclimentos
¿ifèrenciamse daqueles depositados em baoias intermontanas da fàse

serem estes levemente metamorfisados, dobrados

final de consolidação plataformal, por

e com

vulcanismo de caráter ácido

a

intermediário associadoCordani et al. (1984) realizaram datações radiométricas em amostras de poços perfurados
pela PETROBRÁS e PAUIIpETRO na Bacia tlo Paraná. A partir destas
e dos dados geofisicos

e

bioestratigráficos disponíveis, advogaram a existência de uma região estável, possivelmente
um
núrcleo cratônico, sotoposta aos sedimentos da Bacia, em sua porção norte.
Destacaram que os
grandes traços estruturais e as faixas dobradas, teriam continuidacle
fisica sob os sedimentos da
Bacia tlo Paraná, assim como os crátons Rio da prata e Luiz Alves, os grupos
Brusque
e

Porongos e um certo prolongamento cla parte ocitleftal do Maoiço tle Guaxupé.
Identificaram
a¡enitos e siltitos com idades compatíveis com os depósitos de transição, ao
redor de 500 Ma

Atribuíram para

a

instalação das sinéclises paleozóicas

do

parnaíba

e

paraná um

condìcionamento dado pela oontração litosférica, que suce<leu a expansão térmica
provocada
pela orogênese brasiliana. com uma grande probabilidade, segundo
os autores, as sinéclises
foram precedidas por grandes rifts e/ou aulacógenos preenchidos por seqùências
sedimentares,

como aqui enfocadas.
Hasui & oliveira (1984) propuseram unificar os anquimetamorfìtos das bacias
Eleutério

e

Pouso Alegre sob a denominação única de "Formação pouso Alegre',, em
respeito ao princípio
da prioridade' Tal proposição, ao que parece, não teve aceitação, uma vez que
em trabarhos
subseqüentes vários autores não a adotaram (e. g. zanardo 19g7, Artu¡
19gg, Zanardo et at. 1()gg
e Zanardo & Oliveira 1990).

Artru (1980 e 1988), ao analisar a possível proveniência tros detritos cla Bacia de
Eleuté¡io, apontou diminuição geral da granulometria dos metassedimentos
da porgão oriental
para a ocidental, sugerindo áreas-fonte situatlas a leste. Descreveu
nesses metassedimentos
seixos e fragmentos de muscovita quartzitos e de gnaisses típicos do Bloco
Jun¿iaí e constatou a
ausência de seixos de migmatitos e granitóicles do Grupo Pinhal, situaclo imediatamente
a oeste.
Atribuiu para a justaposição atual desses blocos com os metâssedimentos llleutério
os efeitos de
movimentações verticais ocorridas no Fanerozóico. Artur (1988) obteve
idades em torno de 490

t6

Ma para a fase de cisalhamento rúptil da Zona Tr¿nscorrente ouro Fino, o que,
segundo o autor,
coincide cronologicamente com a intrusão das fases pós-tectônicas equigranulares
epizonais que
cortam os batólitos calco-alcalinos porfìróides mesozonais e, ainda, coincide
com a implantação
das bacias pull-apart.
Schobbenhaus & Campos (19S4) e Hasti et al. (1984) incluíram entre
os depósitos tardi a
pós-tectônicos, relacionados ao 1ìnal do ciclo Brasiliano,
pauro,

no Estado de são

apenas

aqueles da Bacia de Fleutério. Hasui ¿¡ at. (1984) correlacionaram
estes aos depósitos da Bacia
de Pouso Alegre, situados a ENE, em Minas Ge¡ais.

et al. (1985) e campanha & Teixeira (19g6) descreveram uma nova
oco¡¡ência de sedimentos imaturos e pouco metamorfizados no
sur do Estado, a qual
campanha

denominaram informalmente de Formação
euatis. situada a cerca de 15 km a oeste cle cajati,
ocupa as porções cimeiras da serra da Boa vista, aflorando entre
as cotas de 600 e g60 m, a
partir das cabeceiras do rio que lhe empresta o nome, em area
de Mata Atlântica de acesso muito
dificil. Descreveram, na unidade, metacongromerados polimíticos, metarenitos
arcoseanos ou
não, metassiltitos e metargilitos, dispostos em intercalagões centimétricas
a métricas, oom

acamamento reliquiar bem definido

e

interceptado obliquamente

por clivagem ardosiana
incipiente, limitados tectonicamente, na porção meridional, pela
Falha do Braço Grancre, oom
direção NE, e, setentrionalmente, pelas bordas escarpadas da
Serra da Boa Vista. Assentam-se
em discordância e¡osiva sobre xistos da seqüência Turvo-Areado
e migmatitos do complexo
Pré-Setuva' Co¡relacionaram-na aos depósitos da transição
Proterozóico-Fane¡ozóìco do Estado
do Paraná, como os das bacias Cam¿uinha e Castro.
Soares (1987) atribuiu à sobrecarga litosferica, devido ao empilhamento
tectônico de
blocos c¡ustais cavalgados, uma subsidência geracra em região
de retro-arco, que propiciou o
sítio cleposioional das seqüências camarinha-Antinha, com
áreas-fonte no a.co orogênico, qre
preencheram em ambientes continentais a ma¡inhos
a bacia de antepaís de ¡etro-arco.
Soares (1988) correlacionou os depósitos da Bacia cle Eleuté¡io
à associação litológica

metamórfica

4

(tilitos-carbonatos-pelitos-arenitos vermelhos)

seqi.ienciados

de

seclimentação glacial, transgressão marinha

que refletiu os

eventos

e regressão com deposìção
continental, ocorridos numa fase colisional entre o bloco continental paraná,
submerso à bacia cle
mesmo nome (como proposto por cordani et at. 19g4), e
os blocos miorooontinentais (Luiz
Alves' Pelotas e Espirito Santo) e continentais (tsolívia, Amazonas, parnaíba,
são Francisco,
Kalahari, Nilo e Neokasai), entre 750 e 550 Ma aproximadamente.
o a'tor denominou
de
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"Seqüência Seara" várias ocorrências de sedimentos arooseânos avermelhados, envolvendo
conglomerados, arenitos e siltitos, identificadas em poços, desde o Rio G¡ande do Sul até São

Paulo, que correlacionou com a assooiação litológica metamórfica

4. Segundo o autor,

estes

depósitos, com até 300 m de espessura, estariam condicìonados à malgem leste do Bloco Paraná,
subductante aos microcontinentes Pelotas, Luiz Alves/Esplrito Santo.

Campanha

et al.

(1988) retomaram as descrições sobre os

"Samambaia", reconhecidos por Petri

metassedimentos

& Suguio (1969) na porção sul do Estado. Além de situá-

los no contexto da Faixa de Dobramentos Apiaí, atribuíram-lhes uma deposição em bacia
molássioa, correlacionável com os depositos da Formação Quatis (Campa nha et

al.

1985)

situados próximos da ciilade de Cajati.

Vasconcellos (1988) cartografou pequenas ocorrências correlacionáveis

aos

metassedimentos Eleutério/Pouso Alegre na região de Ouro Fino, compreendendo metarcóseos e

metarenitos arcoseanos, magnetita-quartzo-sericita

bliação metamórfica (Sr)
na fase de dobramento Dl, com a lase D3 regional do

metarenitos conglomeráticos. Correlacionou
metassedimentos, gerada

hlitos, olorita-quartzo-sericita filitos

a

e

desses

Grupo

Andrelândia. Sugeriu que a sedimentação molassóìde deve ter ocor¡ido durante os processos de
cavalgamentos e falhamentos inversos ta¡dios, relacionados a uma subducção do tipo

A,

que

'Jogou" sobre os terrenos proterozóicos médios d¿ Faixa Alto Rio Grande (ËIasui & Olivei¡a,
1984) os alóctones brasilianos da Nappe de Empurrão Socono-Guaxupé.

.

Zanardo (1987), Zønardo et at. (1988) e Zanarclo

& Oliveira (1990) atém de clescreverem

os aspectos textu¡ais e petrográficos dos metarcóseos, metassiltitos, metatgilitos siltosos
metaconglomerados

e

metabrechas

da Bacia de Eleutério, realizaram minuciosa

e

análise

microestrutural destes metassedimentos. Concluíram pelo grau metamórfico baixo dessas rochas,
atingindo temperaturas da ordem de 290oC, oom reações tle transformação de argilominerais nos

filossilicatos frnos (illitas, sericita, hidromuscovita, clorita interestratifìcada com muscovita, etc)
ao lado de processos de clissolução Qtression solution); crescimento de quartzo em zonas de
menor pressão, desenvolvimento de extinção ondulante e/ou lamelas de deformação nos pontos
de maior pressão, rotação mecânica dos minerais, circulação de fluídos e transformação dos
feldspatos em filossilicatos.

A

esses prooessos tectono-metamórficos atribuiram

a geração

uma clivagem a¡dosiana nas rochas metapelíticas (mica beards), clivagem reticular

de

nas

e clivagem de lìatura nas metapselÌticas. Em ceftas regiões, processos de
lormação de biotita verde e/ou epídoto oconeram, aparentemente mais intensos nos

metapsamíticas

metapsefitos, onde as temperaturas, supostamente, atingiram valores mais elevados. A ausência
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tle dobras e o relacionamento com a ftrliação milonítica da zona <le falha, permitiram aos autores
supor que o elemento motriz gerador da foliação metamórfioa tenha sido o cisalhamento simples

com possíveis componentes de cisalhamento puro, resultantes de movimentações ao longo da

falha de Jacutinga. Os autores sugeriram que

a

sedimentação processou-se em ambiente

continental de águas rasas, com rápidas variações de energia, possivelmente em leques aluviais,
com áreas-fonte múltiplas localizadas predominantemente a sudeste, tendo em vista a presença

de fragmentos líticos de granitos sub-vulcânicos, granófiros e milonitos de

quartzitos.

Cotresponderia a uma bacia <lo lipo pull-aparl gerada em locais de regimes transtensionais no
contexto de uma movimentação transcorrente.

.

Juliani ¿/ al. (1990) reincorporaram para os depósitos do Pico de Itapeva, a sudeste de
Campos de Jordão,

a denominação de "Formação" atribuída por Cavalcante et al.

(1979).

Identificaram em uma estruturação sinclinal isoclinal, com superficie axial mergulhando para
SE, três unidades litológicas constituídas de metaconglomerados polimíticos na base, oom mais
de 700 m de espesstlra, metarcóseos com intercalações de metarenitos e metassiltitos arcoseanos
na porção intermediária, com espessuras entrc 200 a mais de 500 m, com passagens gradacionais

e interdigitadas com as unidades basal e do topo, constituída esta de cerca de 150 m

de

metarenitos finos arcoseanos e metassiltitos, com lentes de metapelitos, apresentando estruturas

do tipo hummocþ centimétricas a decimétricas. Os autores cartografaram esses depósitos em
uma área alongada de 3 km cle extensão por cerca de 1,5 km de largura, com eixo maìor na
direção nordeste. Descreveram seus contatos, a noroeste, com granada-biotita-muscovita xistos,
localmente feldspáticos, e rochas metabásicas defo¡madas e intrudidas por granitos por.firíticos c,

a sudeste, com rochas gnaissicas, através de uma falha de empunão com movimentação
transcorrente associada, que deformou de tal modo os metapsefitos que se torna difìcil a
distinção entre estes e os gnaisses locais. Atribuíram aos metapsefìtos basais uma deposição
provavelmente associada a fluxos de detritos subaéreos, originados cle áreas-fonte vizinhas, e
retrabalhados em um ambiente costeiro dominado por ondas, incluindo, provavelmente, ondas de
tempestade.

Campos Neto (1991) ao analisar a evolução tectônica cla porção ocidental da Faixa Alto

Rio Crande (Flasui & Oliveira, 1984) identificou um Cinturão Transpressional exposto entre os
segmentos setentrional

e meridional da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, com caráter

transcorrente dextral, que determinou domínìos de compressão e de tração, ativos entre 750-600

Ma. A existência de domínios transtracionais, associados a inflexões clas faixas de cisalhamento
para a direita do sentido do movimento, teriam propiciado a abertr¡ra de bacias

<1o Tipo

pult-apart
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cle pequenas climensões e

pouco subsitlentes, tardiamente ao evento transpressional principal, que

acolheram os sedimentos Eleutério e Pouso Alcgre. Consideranclo, segnndo o autor, que estes
depósitos ocorrem exclusivamente no domínio da Faixa

Alto Rio Grande e que não

possuem

prececlitlo a estruturação regional em megantiformes e sinlormes e à chegada da Nappe. A
estruturação em bacias, para Campos Neto (1991), deve te¡ ooorrido no períoclo cle máximo

soerguimento da Þ-aixa, no final da Orogênese Brasiliana, há cerca de 600 Ma e a clivagem
ardosiana foi gerada durante a Orogênese Rio Doce (580-490 Ma), quando a Nappe cavalgou

sobre os terrenos cla Faixa até atingir a borda sudoeste clo Craton de São Francisco, com
transporte (e compressão) para noroeste, quase ortogonalmente à direção de transporte das zonas
de cisalhamento da Faixa. Posteriormente esf.orços compressivos o¡ientados de E-'W a NE teriam
causado defttrmaçöes dúcteis e rupteis do empilhamento tectônico, gerando amplos dobramentos

N-S, conformando estruturas em domos e bacias e reativações verticais com caráter ruptil

nas

zonas transcoffentes que rebaixaram o bloco norte em relação ao sul, justapondo ao mesmo nível
os ter¡enos da Nappe e da Faixa.

Ftllfaro et al. (1992) ao abordarem
conformidade com Almeida (1967

e

1969),

o

Paleozóico Inferio¡ clo Brasil situaram, em

o "estádio de transição" (Cambro-Ordoviciano)

como o de esmaecimento dos dobramentos com o predomínio dos falhamentos geradores das
bacias intermontanas e magmatismo associado. l)estacaram a continentalidade do preenchimento
destas bacias, em função da esterilidade fossilífera, mas ¡essaltaram que tal assertiva poderia ser

provisória, uma vez que Ciguel (inf. verbal, apud F,( faro et al. 1992) identitìcara, nos estados de
Santa Catarina e Paraná, a presença de icnofosseis em depósitos molássicos. Corroborando com

isto, Notto et al. (1992) registraram nas bacias de Camaquã e Sa¡ta Barbara, no Rio Grande do

Sul, a presença dos icnogênero s Conchlichnus, Didymaulichnus, Diplocrate rion? , Gyrolithes,
Intrites, Planolites, Rusophycus, Skolithos e, possivelmente, Cruziana que, segundo os autores,
sugerem a existência de ambiente marinho raso para a sedimentação situada entre o Vendiano

Superior e o Cambriano. Fúlfaro e¡ al. (1992) aventaram a hipótese de que na borda ocidental da

plataforma, instalaram-se anlacógenos preenchidos

por

sedimentos clásticos corfinentais

associados com depósitos de ingressões marinhas alimentadas pelo oceano proto-andino, como

ocorido na Bacia do Solimões. Possivelmente, segundo os autores, o mesmo ocorrera

nas bacias

do Alto Tapajós, Parecis e nas bordas W e NW da Bacia do Paraná. Entre o final do estádio de
transição da platalorma e o início do estádio de estabilização, estas bacias aulacogênicas lbram
mutiladas pela erosão que preoedeu a instalação e preenchimento das sinéclises paleozóioas.
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Para Basei

& Brito Neves (1992) o

Ciclo Teotono-Magmático Brasiliano assumiu

car¿cterísticas de uma ampla colagem de laixas móveis diversifìcadas no Neoproterozóico. Do

ponto de vìsta dos autores,

o

Camb¡o-Ordoviciano representou

o

epílogo destes processos

tectônicos, magmáticos e sedimentares para toda a Plataforma Sul-Americana (extra-andìna),
diferencianclo-a, neste tempo,

dos continentes setentrionais

caracterizaram por um limite brusco Proterozóico-Itanerozóico.

e da faixa andina, que se
A

sedimentação eopaleozóica

processou-se em bordas cratônicas, às quais associaram-se antefossas molássicas condicionadas

por snbsidência flexural; sobre placas neoproterozóicas reativadas, às quais associaram-se bacias
molássicas wlcano-sedimentares e; em zonas cle cisalhamentos, às quais associaram-se bacias clo
tipo pull-apart, condicionadas por regimes transtracionais. Segundo Basei
à medida em que cessaram os processos

& Brito Neves (1992),

colisionais dos blocos crustais neoproterozóicos, durante

o cambro-ordoviciano a recle de lineamentos atuou como atenuadora (escape) dos movimentos
de convergência e, em regiões com predomínio de esforços trativos, foram condicionadas calhas

deposicionais, tulcanismo

e

magmatismo granítico. Como exemplo de bacias pull-apart

(associadas às regiões de esforços trativos) os autores apontaram as de Camarinha e Antinha, no
Paraná, e, oom certas dúvidas, as bacias de Eleutério e Pouso Alegre.

Baldis (1992) considerou que as bacias da transição estiveram diretamente relacionadas
com a mobilidade dos grandes lineamentos e aos deslocamcntos transcoffentes dos cinturões
móveis associados. Sob¡e o modelo aulacogênico proposto por Fítlfaro et al. (1982) para explicar

as origens da implantação da Bacia do Paraná, Baldis (1992) oonsiderou-o perfeitamente
coerente com a geração de

relacionadas com

rfts

rntracratônicos ntrm contexto de geração de bacias transtracionais

o megafiatutamento transgondwânico.

C) autor invocou para a gênese da

sinéclise do Paraná um mecanismo transtrar:ional similar, para o qual na porção norte da Bacia e

sob¡c

o

L,ineamento Transbrasiliano um evento tracional provocou

oratônico (tal oomo proposto por Cordani et

al.

a subsidência do núcleo

1984), que posteriormente

fbi recoberto pelos

depósitos de transição e paleozóicos.

Riccomini (1993) abordou a origem, evolução e inversão da Bacia do Pico do Itapeva,
situada na região leste do Estado. Reafirmou os contatos tectônicos da bacia com as rochas do

embasamento proterozóico, at¡avés

de falhamentos ora de emprrrão ora

transconentes,

evolutivos de um a outro, cujas feições estruturais reconstituídas, indicaram embaciamento a

partir de um deslocamento sinist¡al ao longo da Zona de Cisalhamento de Jundiuvira,
conlormando bacia em fo¡ma de "S", do tipo pull-apart. A sedimentação foi contemplada com
espessos pacotes, qÙe superam 1350 m de espessura total, constituídos de metaconglomerados

2t

polimíticos, metarcóseos, metarenitos e metapelitos, cujas distribuições preclominam tle sulsudoeste (2icies proximais) para nordeste (lacies

distais). Associou os termos rudáceos a lÌuxos

de detritos oriundos de áreas tectonicamente emersas (.debris apron) ¡umo às porções costeiras
submersas, envolvendo ambientes de condições litorâneas, de planície de maré e subaquosos sob
ação de ondas de tempestades e, mais tlistalmente, sob ação de oorrentes de turbidez.

A

fase de

fechamento e inve¡são da bacia ocorreu como resposta a eslòrços compressivos, relacionados
com atividade tcctônica convergente oblíqua correspondente à movimentação lateral direita ao
longo da Zon:a de Cisalhamento de Jundiuvira. Riccomini (1993) atribuiu otigem similar para
pequena mancha de metasseclimentos situada a 4 km a nordeste do Pico de ltapeva.

'feixei¡a & Petrì (1993) e Teixeira (1995 e 1996) propuseram para a Bacia de Eleutério
nma origem, provavelmente no Eopaleozóico, a partir de movimentação sinistral ao longo da
Zona Transcorrente Jacutinga, que em locais de inflexão da sua direção, de ENE-WSW para NESW, resultou em esforços tracionais e embaciamentos do lipo pull-aprl,,/. Os autores concluíram
que o preenchimento da bacia ocorreu primeiramente com tletritos transportados de NNW para

SSE, a partir de leques aluviais coalescentes instalados na borcla tectonicamente escarpada
noroeste e, num segundo momento, com detritos oriundos de S-SE, associados com borda

similar de sudeste. Identificaram nos metassedimentos as facies sedimentares características das
porções proximais de leques aluviais (fluxos de detritos), das porções medianas e distais da

planície aluvial (sistema fluvial entrelaçado com retrabalhamento eólico) e f,icies lacustres
(metapelitos turbidíticos). A bacia foi encurtada a partir da inversão do deslocamento ao longo

da z,ona de cisalhamento de sinistral para dextral, originando então ìncipiente olivagem
ardosiana, basculamento das camadas para NW, latiamerfo tectônico de blocos com rotações

locais e exposição aos processos erosivos subseqüentes.

dos sedimentos associada

à

.\

imaturiclade textural e mineralógica

característica predominantemente episóclica

da

sedimentação,

levaram os autores a concluir por condições de clima áriclo com chuvas toruenciais esporádicas
no sítio deposicional, concorrente ou até determinado por uma tectônica sinsedimentar. Teixeira

(1995 e 1996) apontou a existôncia de similaridades litofaciológicas e de mesmas condições
paleoclimáticas,

e provavelmente paleotectônicas, para a origem e evolução das bacias

da

transição do Estado e adjaoênoias. Coadjuvou, segundo o autor, com o desenvolvimento destas
ao longo da Faixa Ribeira, ingressão ma¡inha do tipo gollo advinda do oceano Proto-Pací1ìco
que avançou, pelo menos, até o Estado de Minas Gerais.

Teixeira (1996) obteve junto ao CPGEO-IG-USP, pelo método K-Ar em rocha total,
idade de 530,5

+

14,5 Ma para seixo de riólito presente em metaconglomerado polimítico da
22

Bacia de Eleuté¡io. O riólito analisado tem matriz fina constituída essencialmente de quartzo e
feldspato potássico, com texturas esfe¡ulíticas e estruturas fluidais intaotas c com fenocristais

idiomórficos de quartzo e bldspatos potássicos. Suas características são em muito semelhantes
àquelas descritas por Fuck et

al. (1967) para os riólitos intercalados aos sedimentos cla Bacia

Guaratubinha, leste do Pa¡aná. No riólito dos metaconglomerados Eleutério

o metamorfismo

incipiente caracteriza-se prinoipalmente pela corrosão sobre grãos de fèldspatos onde teve lugar
a recristalização de sericita e

clorita, metamorfìsmo este totalmente oompatível oom o da matriz

do conglomerado e, de cefio modo, com o de toda a bacia. O resultado obtido é coerente com
aquele obticlo por FIamâ

&

Cunha (1977) em metapelito da Bacia de Ponso Alegre, marcando

provavelmente a làse dc encurtamento e inversão dessas bacias

Ilachiro & Santoro (1996), a partir da análise de testemunhos de sondagens realizadas
pelo IPT na cidade de Cajamar, Grande São Paulo, identificaram em subsuperficie uma
seqüência terrígeno-carbonática constituída cle calcarenitos, dololutitos rcseos Qtink dolomites),
conglomerados polimíticos com clastos loslaticos e dolorruditos com clastos de dololutitos que,

pot ser quase não deformada e anquimetamórfica, distinguia-se das rochas do Grupo São lì.oque,
provavelmente tratanclo-se de uma unidade do Neoproterozóico-Eopaleozóico. Atribuíramlhe

um desenvolvimento em ambiente plataformal ¡aso, ou de planícies de marés, com

águas

relativamente agitadas.

Riccomini

&

Coimbra (1996), ao reexaminarem as unidades deposicionais da Bacia do

Pico de ltapeva, identificaram na unidade intermediária, quatro seqüências deposicionais
interpretadas como de ambiente dominado por marós, apresentando est¡uturas sedimentares

heterolíticas (tidal-bundles) separadas

por

camadas arenosas com estruturâs tþicas de

tempestitos. Ësta unidade estaria parcialmente recobe¡ta por conglomerados polimíticos. Com
estes novos dados os autores sugeriram que
segundo NE, que

a bacia evoluiu até um embaiamento alongado

pe naneceu em condições tectônicas estáveis durante o desenvolvimento

da

unidade intermedieiria, sugestiva de freqüentes flutuações do nível do mar, representatla por
parasseqüências de um grande ciclo transgressivo/regressivo num ambiente dominado por marés

e periodicamente interrompido por
inversão

tempestades.

da bacia, quando os influxos

Tal situação permanecera até o início da

conglomeráticos progradaram sobre

a

uniclade

intermediária, provooando o fechamento oceânico, provavelmente no Cambriano.
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3.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
O contexto geológico regional t:m que se inserem as bacias da transição Proterozóico-

Fanerozóico é tota.lmente dependente da evolução da Faixa de Dob¡amentos Ribeira (Flasui e/ a/.
1975), que teve evolução policíclica remontando, pelo menos, ao Paleoproterozóico. Mas, seriam
os eventos relaoionados com a amalgamação e consolidação do Megacontinente do Gondwana,

ocoridos durante os ciclos geotectônicos Brasiliano-PanaÍïicano (Neoproterozóico-Cambriano),
que deixariam suas assinaturas marcantes quanto a rejuvenescimentos isotópicos, metamórfìcos e

deformacionais que seriam,

ao final, controladores da arquitetura do alcabouço de

um

embasamento pretérito, que viria acolher tais depósitos e constituindo, ao mesmo tempo, em suas

múltiplas a¡eas-fonte.
Para tanto, concoûeram areas estáveis cratonizadas e blooos crustais alóctones que se

agregavam (docagem) às áreas estáveis do Gondwana, trazendo consigo nesse processo de
colagem tectônica restos de bacias oceânicas que se fechavam, a par de processos tectônicos
tangenciais, e ora laterais, e de granitogêneses múltiplas

(e-

g. Campos Neto 1991 e Brito-Neves

el al. 1999), caracterizando a Faixa de Dobratnentos Ribeira como uma complexa trama de
blocos justapostos com variadas assinaturas evolutivas.

Como pode ser visto na Figura
Figueiredo (1995)

Fanerozóico

e

Campanha

&

3.1

,

compilada

e modificada de

Campos Neto &

Sadowski (1999), as bacias da transição Protetozóico-

aqui analisadas transgridem sobre terrenos va¡iados que se

agregaram

diacronicamente ao que viria se constituir o Gondwana Ocidental. Desse modo, as bacias de

Eleutério e de Pouso Alegre assentam-se sobre rochas do Cinturão de Dobramentos Alto Rio
Grande, cavalgado pelos terrenos alóctones da Nappe de Emptrrão Socorro-Gnaxupé. As bacias

do Pico de ltapeva, de Camarinha, de Cajamar e do Samambaia assentam-se sobre tenenos do
Cinturão de Dobramentos Apiai, situando-se as cluas primeiras, respeotivamente, nos limites com
os tenenos da Nappe de Empurrão Socono-Guaxupé e da Microplaca Cu¡itiba.

A

Éìacia do

Quatis, por sùa vez, situa-se sobre paragnaisses da Microplaca Curitiba. As demais bacias, de
Castro, Campo Alegre e Guaratubinha, discriminaclas na Figura 3.l, também transgridem vários
terrenos mas, devido à sua natureza vulcano-sedimentar não fbram objeto destes estudos.
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4"

GEOLOGIÄLOCAL
4.1. Bacia rle

Eleutório

As primeiras tentativas de empilhamento estratigráfico dos depósitos Eleutério deveram-

polimíticos, situados

se a Zanardo (1987), que posioionou na base destes os metaconglomerados

na porção leste da bacia, os quais seriam sobrepostos, rumo a oeste, por metarcóseos e
metapelitos, caraoterizando-se assim uma diminuição granulométrica geral dos termos de leste

para oeste, conforme já apontado por Artur (1980). Em Zanardo et al. (1988) e Zary¿róo &,

Oliveira (1990) a mesma suposição loi sustentada e, ainda, baseando-se na constituição dos
extraclastos presentos, como de granitos sub-wlcânicos, granófiros e milonitos de quartzitos,
supuseram, também, á¡eas-fonte localizadas predominantemente a sudeste.

Além da faixa principal de ocorrência dos sedimentos da bacia, com cercâ de 16 km de
extensão, orientada para N60"E, foram analisadas quatro outras ocorrências isoladas de
sedimentos. Uma delas situa-se a NE da faixa principal, às margens do rio Mogi-Guaçu. As
outras três situam-se, eqüidistantemente, a SW cla faixa principal, localizando-se a última destas

à margem direita do mesmo rio, já próximo à cidade de Mogi-Guaçu (Figura 4.1.1).

Destas

ocorrências isoladas, as duas situadas mais a SW fbram cartografädas por Campanha e/ a/.
(1e82).

A

análise [aciológica permitiu distinguir associações de fäcies que englobam fáoies

sedimentares com características próprias, não cadografáveis isolaclamente

por estarem

em

estreita relação com outras. Estas associações de fácies inte¡relaoionáveis no tempo, espaço e a

prooessos comuns vieram dehnir partes

ou

setores

de sistemas deposicionais, em pafie

justapostos, devidos a lalhamentos ocoruitlos em fases pós-inversão da bacia.

Teixei¡a & Petri (1993 e 1995) e Teixeira (1995 e 1996) apontaram para o preenchimento

da bacia a contribuição de ¿á¡eas-fbnte situadas a noroeste e sudeste, com base nos dados
estruturais, estratigráficos e de paleocorrentes. Nesta concepção, os detritos que a preencheram

provieram, num primeiro momento, predominantemente de ¿íreas-fonte associadas

à

borda

no¡oeste, soerguida tectonicamente, e, num segundo momonto, de áreas-fonte associadas à borda

sudeste da bacia, que iniciou tardìamente atividade ascencional,

o

que resultou numa

progradação de seus depósitos associados sobre aqueles relacionados com as áreas-fonte opostas.
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4.1.1. Associações de

fäoies da planíoie aluvial noroestc

(A)

Associadas à borda noroeste da bacia loram iclcntificaclas associações de läcies que
compöem sistema de leques aluviais coalescentes, dos quais loram preservados da tectônica póssedimentar restos das porções medianas (Ar e A¿) e distais (.43) da planície aluvial jusante, os
quais se justapõem através de fàlhas. Estas associações ocupam a maior parte cla bacia, desde as
suas porções nordeste e central, até o extremo sudoeste.

4.1.1.1. Associação

cle facies

Al: metarenitos conglomeráticos

aÌcoseanos

E constituída de metarenitos médios a grossos imaturos e conglomeráticos, intercalados

com

metarenitos médios a grossos e metarenitos médios

a hnos. Os metarenitos

médios a

grossos conglomeráticos predominam sobre as demais fiícies desta associação, São constituídos

de grãos de quartzo e feldspatos subangulosos a subarredondados, com clastos

facetados

(ventifactos) e com arestas arredondadas de quartzo, quartzitos, milonitos quartzosos, mais
raramente de granitóides e, ainda, de intraclastos metapelíticos subangulosos ou ar¡edondados.
Estão dispostos em camadas com espessuras de 0,3 a 0,7 m, onde desenvolvem-se estratificações
cruzadas acanaladas e planares, tangenciais na base e secantes no topo, de poqueno a médio

porte, com seixos dispostos ao longo das lâminas fiontais ou concentrados na base dos estratos,
geralmente imbricados e com gradação normal. Esta gradrção pode evoluir em direção ao topo

para metarenitos médios

a

grossos, feldspáticos, com raros seixos

e com estratificações

predominantemente planares, e para metarenitos finos a médios, por vezes silto-argilosos r: com
estratificações e laminações cruzadas. Interrupções nesta seqüência, devidas às bruscas variações

de fluxo, desenvolvem estruturas cle corte e preenchimento que justapõem, constantemente,

as

fácies na vertical (Figura 4.1 .2).

Localmente intercalam-se nessas fácies pacotes tabulares de até 0,5 m de espessura

constituídos de metarenitos relativamente bem selecionatios, com laminação plano-paralela
determinada pela alternância de lâminas marrons cle metarenitos móclios e cle lâminas marrom
arroxeadas de metarenitos linos, que foram interpretaclos como lençóis cle areia de agradação
eólica.

Estruturas de deslizamento s (slumps) são oomuns nos metarenitos médios a g¡ossos e
poderiam estar relacionadas com eventos sísmicos associados à tectônica sin-sedimentar.
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Metarenitos afcoseanos conglomeráticos e metarenitos grossos a finos com
esìidificaçôes cruzadas de médio porte intercalados, com estruturas de corte e preenchimento
(ftcies Ar, em leito de eshada). A feiçÍio oblíqua ao acannmento é devida à ação de motoniveladora-

Figura 4.1.2

-

Figura 4.1.3 - Metarenito aÌcoseano de granulação média a grossa com intraclastos (destaque) de
mJtapelitos encu¡vados nas bordas (curled nudJlakes). (Frícies 42, flanco noroeste da Serra dos
Machados, norte de Sapucaí).

Figura 4.1.4 - Seqüências gradacionais de metmenitos médios a grossos arcoseanos a metarenitos
fi¡ios e metassiltitos com laminações plano-paralelas e cruzadas, interrompidas, com cortes e
preenchimentos, por metarenitos grossos conglomeráticos com estratificações cruzadas de médio
porte (Fácies A, noroeste de Eleuterio)'

As c¿uacterísticas gerais da associação cle facies meclianas cla planície aluvial apontam
para o predomínio de depósitos de baixa viscosidade, com fluxos canalizados preponderantes
sobre aqueles em lençol, com a atuação concomitante do retrabalhamento eólioo.

4.1.1.2. Associação de fácies 4.2: metarenitos arcoseanos com base conglomerática

As facies A2 da planície aluvial, relativamente mais distais que as fácies A¡,
representadas

estão

por metarenitos médios a grossos arcoseanos oom intercalações de metarenitos

finos a muito fìnos arcoseanos silto-argilosos. Assim como ocorre nas fácies Ar, localmente pode
ser verificacla passagem gradual, da base para o topo, dos metarenitos grossos até aqueles muito

finos. Em geral predominam truncamentos dos termos grossos a médios sobre os demais, através
de est¡uturas de corte e preenchimento. Estes têm a base conglome¡ática constituída de seixos
quartzo-fèldspáticos, quarlzíticos, quartzosos e de gnaisses milonitizados, com tamanho métlio
de 3-4 cm, facetados a 4 faces e com arestas arredondadas (ventifactos). Ocorrem também nesta
base conglomerática fragmentos intraclásticos de metapelitos

maÍom escu¡os (curled mudflakes)

subangulosos centimétricos e com extremidades ligeiramente encurvadas (Figura 4.1.3). Tanto
os extraclastos quanto os intraclastos, podem também se distribuir ao longo das lâminas iìontais

dos estratos c¡uzados. As camadas de metarenitos grossos a médios variam de 0,5 a 1,5 m de
espessura, com estratificações cruzadas acanaladas

Aquelas

de metarenitos hnos

e planares de médio a pequeno portes.

silto-argilosos variam entre

0,2

a 0,5 m de espessura,

desenvolventlo ondulações cavalgantes assimétricas com comprimentos cle onda até decimótrico
e com amplitudes máximas de 2 cm. Estruturas de dèslizamento s (slumps) também são comuns
nessas f,{cies.

Entre elas, também localmente, intercalam-se pacotes de areias, interpretaclas como
deposição eólioa, com até

5 m de espessura, constituídos de metarenitos relativamente

cle

bem

selecionados, onde oamadas de 1-3 cm de espessura de metarenitos médios, marrom claro,
alternam-se com lentes sub-centimétricas de metarenitos finos, marrom arroxeado escuro, que
def,rnem estratifìcações plano-paralela ou cruzada de muito baixo ângulo.

As

características gerais das lacies refletem

a

participação de um sistema fluvial

entrelaçado (braided) que se estabeleceu tardiamente aos fluxos de enxuradas þheetJtoods),
retrabalhando-os nos estágios hnais de preclomínio das grandes chuvas, a partir das porções

intermediárias da planície aluvial até as suas porções mais distais. coadjuvou com

esses

processos a atividatle eólica, principalmente nos intervalos entre as grandes inundações, nos
períodos de estiagens.

A ação do vento retrabalhou os depósitos preexistentes expostos durante
30

os períodos de estiagem e os seus depósitos eólicos, nos períodos de retorno das grandes
inundações, tiveram poucas chances de serem preservados.

4.1'1.3.Associação cle fücies A3: metarenitos arcoseanos com intercalações metapelíticas
(transicionais a ambiente marinho raso)

Nas fäcies distais (43) cla planície aluvial estão representados metarenitos grossos a
médios arcoseanos, esbranquiçados a bege, que gradam parâ metarenitos finos a muito fìnos
silto-argilosos e para metargilitos silto-arenosos. Na base da seqüência os metarenitos grossos
a
médios tôm grânulos angulosos de quartzo e feldspatos e seixos de l-2 cm de quartzitos,

milonitos quartzosos

e raros de

granitóicles/gnaisses, facetados

e

arreclondados, além tle

Iìagmentos intraolásticos de metapelitos maruom escuros, subangulosos e placóides, com
5-10
cm de tamanho e extremidades encurvadas. Os grânulos, seixos e intraclastos podem
também

se

distribuir ao longo das lâminas frontais dos estratos cruzados, acanalados ou planares de
médio a
pequeno portes, secantes no topo e tangenoiais na base e, mais raramente,
sigmóides. Este
aspecto marca uma gradação normal cle uma lâmina à outra subseqüente, além
de marcá-la
também da base para o topo das camadas com 0,2 a 1,0 m <ìe espessura. Estas camadas
são
freqüentemente intercaladas por outras de metarenitos f,rnos silto-argilosos marrom
arroxeados
de 0,1 a 0,4 m de espessua , com estratificações cruzadas acanaladas ou pranares
de médio a
pequeno portes, que passam para o topo, gradacional ou abruptamente, a
metarenitos muito finos

silto-argilosos e para metargilitos silto-atenosos, marrom escuro a arroxeado, com
laminações
plano-paralelas e oruzadas (Figura 4. I .4).
os pacotes com predomínio dos metarenitos mé<lios a grossos podem atingir até 20 m
de
espessura, com o limite de corte e preenchimento entre cada camada ma¡cado
por rÌma linha de
lìagmentos intraclásticos de metapelitos. Por outro lado, pacotes oom predomínio de
termos mais

finos podem atingir até 5 m de espessura, onde o topo de cada seqùência é constituído
tle
metargilito silto-arenoso que, através de estrutura erosiva, às vezes com corte e preenchimento,
é
sobreposto polos metarenitos fìnos silto-argilosos. Além da gra<Jação normal nas oamadas,
tanto
dos termos mais grossos quanto dos mais flnos, verifica-se em todo o pacote
o desenvolvimento

de

seqüências

com

granodecrescência ascendente

(fining upward)

acompanhadas do

espessamento progt'essivo (thickening) dos termos mais finos intercalados
aos maìs grossos.
Seqüências inversas também ocorrem, onde ao âumento progressivo da granulometria
em

direção ao topo coffesponde

o

adelgaçamento das camadas

dos termos mais finos

e

espessamento daquelas de termos mais grossos (thinning e coarsening upward).
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Os registros da atividade eólica nas f,icies ciistais restringem-se à presença de seixos
facetados que oooffem na bastl oonglomerática dos metarenitos glossos, evidenoiando que os
depósitos eólicos fo¡am transportados até estes sítios, já retrabalhados.

4.1.2. Associações de fácies de ¿mbìente m¿ìrinho (B)

Às

facies marinhas, correspondem metanitmitos areno-silto-argilosos

(Br)

e

metalaminitos rítmicos silto-argilosos (82). Ocorrem como pacotes de até 50 m de espessura
entremeados nas fácies distais da planície aluvial descritas acima, com as quais estabelecem
passagcns gradacionais ou abruptas, quando então de natureza tectônica. Rcpresentam depósitos
subaqüosos onde predominou a decantação sobrc a tração, situaclos na porção inferior do nível de
ondas normais, ou até abaixo deste.

4.

I.2. 1. Associação tle fáoies BI : metamitmitos arcno-silto-argilosos

Os metarritmitos areno-silto-argilosos (fácies B1) dispõem-se em camadas superpostas,
ritmicamente, de 1-10 cm de espessura, constituídas de areias quartz)sâs muito finas, silte

e

argila, marrom amaleladas claras, que gradam para o topo para silte treno-argilosos sobrepostos

por lâmina sub-milimétrica de material argilo-siltoso marrom escuro. Âs oamadas tabulares
apreserrtam estratificação plano-paralela, ondulações plano-paralelas, ondulações truncantes e

cavalgantes (Figura 4.1.5), às quais conespondem leitos com marcas onduladas assimétricas,
com cristas ¡etilíneas e, localmente, marcas onduladas lingüiformes.

Mais para a basc do pacote, ondulações plano-paralelas e aparentemente cruzadas de
baixo ângulo sugerem a participação de ondas de tempestades. É comum entre uma camada e
outra estruturas de sobrecarga (chama) e laminações convolutas. Para o topo, gradacionarn para
laminitos que atingem espessura de oerca de 8 m, semelhantes aos descritos a seguir.

4.1.2.2. Associação de Íllcies B2: metalaminitos silto-argilosos
Os metalaminitos constituem monótona seqùência rítmica de lâminas sub-milimétricas

a

até 5 milímetros de espessura, que da base para o topo evidenciam sutil gradação normal de
material silto-argiloso oom pequenas frações de areia muito fina para material argilo-siltoso
sempre recoberto por película argilosa de coloração marrom mais escuro que a lâmina inferior

(Figura 4.1.6).
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paleocorrentes da esquerda para a
Figura 4.1.5 - Metarritmitos areno-silto-argilosos com ondula$es cavalgantes. Topo para o alto e
direita da foto @rícies B¡, noroeste de Eleutério).

incipiente oblíqua
Figura 4.1,6 - Gradaçãßnormal em laminito (fâcies Bz, margem esquerda do Rio Eleutério), com foliação metaró:fica
são reconentes filnes de material muito
¿ Ëmnaçao, conferiáa pela orientação de filòssilicatos o"ofo.rnøõt. No topo de cada lâmina
fino oxidado (porções mais escuras). Nicóis cruzados.
de

mostrarìdo microestruturas
Figura 4.1.7 - No canto superior esquerdo: amostra ser¡ada de metalaminito da associação de flácies 82,
tatando-se est¿s
(circunscritas),
,ot ..*gu, sutil graclação lrorlnui lr"ntiao do topo indicado pela seta) e pseudo-concreções femrginosas
qIl.vet toom do perfl À da Figura 4.3.15). Ao ftrndo: na mæsma seqüência (Ponto 46),
de microfosseis Cloudina riemkeaà GERMS lsì2
da parede (indicada pelas setas) para a
u foto*i.rog.ufia exibe um indivíduo em estado de repouso, poãendo-se notar a duplicação
reprodução assexuada.

4.1.5

l-:.,
:=--'
?-+- -:+->:

Em dete¡minaclos níveis clos pacotes qne podem atingir até 50 m de espessura, ocoffem
concreções milimétricas com lormatos regulares de bastões encurvados (ou "vírgulas") (Figura

4.1,7) achatados segundo a laminação ('leixeira 1996), identificados por Claudio Gaucher e Peter
Sprechmann (comun. verbal) como microfosseis peûencentcs

à

espécie Cloudina riemkeae

GEIIMS 1972, também encontrados no Grupo Anoyo del soidado (Gaucher

&

Sprechmann

1999) e no Grupo Corumbá (Z,atne &. Fairchild 1985 e Boggiani 1998).

De acordo com Gaucher

&

Sprechmann (1999) a oconência de Cloudina é condicionacla

pela boa oxigenação das águas e, conseqüenteme nte, seu habitat restringia-se a águas marinhas
rasas, pobres em matéria orgânica e bem oxigenadas. Apenas localmente e em um nível restrito,

foram encontrados pseudomorfos cúbicos de pirita, com 2 a 4 milímet¡os cle aresta, totalmente
substituídos

por hidróxidos de ferro amorfos, conforme análise por cliliação de raios-X,

sugestivos de que também houve condições lavoráveis a ambiente reduto¡ durante a deposição
ou diagênese.
Várias amost¡as füram coletadas nesta unidade, com o acompanhamento do Prof Claudio
Gaucher, e encontram-se no Uruguai para prooessamento paleontológico, incluindo amostras de

níveis mais ricos em matéria orgânica para análise de palinomorfos. No perfil clo ponto ËT-50
(F'igura 4.1.8) os metalaminitos têm na porção de topo (últimos 7m) intercalações rítmicas de
lâminas de material cinza-esbranquiçado, cujas caracte¡ísticas mineralógicas e morfológicas dos

grãos minerais apontam-nas como provenientes de ativiclades vulcânicas explosivas ocorridas
peneoontemporaneamente
sedimentação, correspondendo tais intercalações
cinzas

à

a

vulcânicas. Foram realizadas baterias de análises com microscópio eletrônico de varredura

(MEV) em amostras coletadas neste intervalo. Foram identificados quartzo do lipo sprinter
(Figura 4.1.9) que consiste no vidro vulcânico estilhaçado pelo rápido resÍìiamento, grãos de
zircão prismáticos e com facetamento preservado (sem transporte) e grãos de zircão
eqüidimensionais (Figura

4. I

.

10) tþicos de magmas resfriados rapidamente (Bohor &

Triplehorn 1993), além de cristais de anFrbólios sem feições de retrabalhamento.
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Seção colunâr entrc os pontos ET-50 e ET-52 das unidadcs A, cB, da Bâcia Eleutédo

Grão de quartzo do tipo sprinter, associado a ¡esftiamento rápido de magma, presente em intercalações de cinzas vulcânicas em
laminitos do ponto ET-50 (nível 118 m do Perfil Ao Fig;ura 4.1.8).

Figura 4.1.9

-

Figura 4.1.10
4. i.8.

-

Cristal de zircão equigranular de intercalações laminaclas em metalarrinitos do ponto ET-50, nível 118 m do Perfil A" da Figura

Figura 4.1.11 - Metalaminitos com intercala@es de metarenitos grossos

e conglomeráticos com seixos de quartzitos milonitizados francamente

angulosos, semelhantes ao embasamento próximo (Fácies C, flanco noroeste da Serra dos Machados, norte do Bairro Sapucaí).

'\
4.1.11

/j,

4.1.3. Associações de ãcies tectonicamente imbricadas ao longo da borda

sudeste (C)

Esta associação faciológica ocorre intrinsecamente associada com as bordas tla bacia,
acompanhando os contatos tectônicos com

o embasamento. Ressalta-se que as exposições

ao

longo dos contatos tectônicos cle bordas da bacia não lbram verificadas em toda a extensão
destas.

Na porção nordeste da bacia, ao longo de sua bo¡da sudeste, após o contato tectônico com

o embasamento (predominantemente constituído de quartzitos milonitizados e secundariamente
de paragnaisses milonitizados) ocorrem, seqüencialmente (oomo na ent¡acla do Bairro São Luís),

metarenitos arcoseanos com grânulos e seixos que passam, tectonicamente, para metarenitos
grossos a médios arcoseanos. Novamente retoma, com contato tectônico, uma faixa de quartzitos

(embasamento) com poucas dezenas de metros e, após estes, iniciam-se, provavelmente, os
metaconglomerados polimíticos da associação fàciológica D. Ao longo da mesma zona de falha,
cerca de 2 km para WSW, a seqüência inicia-se com metarritmitos e metalaminitos, semelhantes

aos das associações faciológicas B, situadas quase no outro extremo da bacia. Passam, sem
contato observado, para metarenitos médios a grossos, semelhantes aos da associação faciológica

Ar-

Mais para WSW ainda, esta associação está representada por uma seqüência

de

metarritmitos silto-argilosos com laminação plano-paralela, com intercalações rítmicas ou não de
meta¡enitos muito finos silto-argilosos com camadas de

I

a 3 om de espessura. pode haver

predomínio dt: um tipo sobre o outro quando as intercalações não são rítmicas. Os metarritmitos
silto-argilosos exibem, em determinaclos níveis, laminações convolutas e, em especial, estruturas

provavelmente relacionadas com

o

esoape de fluídos e/ou sobrecarga, que consistem no

encurvamento e interrupção de lâminas com concavidades voltadas para o topo, com 3-5 cm de

tamanho. Intercalam-se a estes à medida em que se avança para

¡itmicidade não bem dehnida, camadas centimétricas

a

N, interior da bacia,

com

decimétricas de metarenitos mal

selecionados até conglomeráticos, com seixos e calhaus de quartzitos milonitizados, francamente
angulosos, com eixo maior e plano de fbliação pretérita paralelizados ou ligeiramente oblíqgos
ao plano de acamamento sedimentar (Figura 4. 1.1

l).

Estes quartzitos milonitizados são idênticos

àqueles do embasamento, que dista 50 m a sul do início destas intercalações. Avançando-se

ainda mais para

N volta a ocorrer o predominio dos metarritmitos sobre os metarenitos com

seixos angulosos, até que a seqüência desparece em trecho sem exposição rochosa, Mais à IÌente,

expõem-se intercalações rítmioas de termos metarenítioos finos silto-argilosos com Õutros
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franoamente silto-argilosos descrevendo nítida seqüência de coarsening e thickening,upward, até
que se estabelecem os meta¡enitos ârcoseanos médios a grossos, semelhantes aos da associação
de fácies 42.

Jâ na zor'a de hlha que limita

a

borda noroeste da bacia as espessuras

dessas

"transições"são bem menores. Geralmente ocorre uma faixa de 1,5 m de material oom estrutura
de fluxo cataclástico confe¡ida por material ñno (fração silte-argila) que envolve porfiroclastos

com natureza e granulometria v¿riadas (grânulos a seixos do embasamento e bacia), definindo

protomilonitos e milonitos (no conceito de Higgins 1971) que, em seguida, dão lugar aos
meta¡enitos ou meta¡ritmitos das associações fbciológicas A e B.

4.

1

.4.

Associações de fìicìes do sistema de leques aluviais da borda sudeste (D)

Associados à atividade tectônica ascencional da borda sudeste, Teixeira

& Petri (1993)

e

Teixeira (1996) reconheceram como f,íoies predominantes as de metaconglomerados polimíticos,

clasto e areia-sustentados (seguindo classilìcação proposta por Coimbra et

litofácies correspondem às "brechas conglomeráticas

com

al.

1992). Estas

extraclastos,,,

aos

"metaconglomerados e metabrechas", às "brechas tectônicas" e "conglomerados brechóides,,,
descritos por Wernick & Penalva (1974), Arhrr (1980), Zanardo (19S7) e Zanardo et al. (l9BB:) e

& Oliveira (1990). Conesponderiam
de Wernick & Penalva (197 4) e Ilodrigues (1976)

aos "metaconglomerados brechóides ou não" de Zanarclo

também à B¡echa (tectônica) dos Machados

que, segundo os autores, limitaria orientalmente os sedimentos da bacia das rochas do Grupo
Itapira.
Os metaconglomerados polimítioos têm o arcabouço bimodalmente constituído, de um
lado, por seixos, calhaus e blocos, estes com até 3 m de diâmetro, e, de outro lado, por grânulos a
até seixos, cuja matriz argno-arcoseana e mal selecionada va¡ia em volume, ora ocupando apenas

os interstícios entre os clastos, ora sustentando-os, defìnindo, respectivamente, aqueles clastosustentados e areia-sustentados (facies

D¡ e D2, Figura 4.1.t). Entre os clastos do

arcabouço

ocorrem fragmentos extrabacinais de gnaisses blastomiloniticos, leucogranitos de granulação
grossa, anfibólio gnaisses bandados, quartzitos milonitizaclos, quartzo de veio, metassilexitos
laminados, anfibolitos, granitóides rnilonitizados, em geral, subaredondados a subangulosos.

como clastos htrabacinais verifica-se no arcabouço fragmentos angulosos e placóides,
raramente arredondados, de metassiltitos e metargilitos marrom arroxeados. A maúiz é
constituída de areia fìna a muito grossa, eom grãos cle quartzo, feldspatos, metapelitos, biotitas,
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muscovitas, epídoto, granada, anfibólios, apatita, titanita e zircão. As camadas, ou fluxos, tôm
espessulas variáveis entre pouco mais de metro a zrlguns deoímetros, cujas extensões não foram

possíveis de ser estimadas. As estruturas sedimentares são de

dificil observação, em ftinção

das

exposições serem, em geral, de dimensões reduzidas. No entanto, foram observadas localmente

(Figura 4.1.12) nos termos olasto-sustentâdos imbricações de seixos

e

calhaus, gradações

normais e inversas, isorientação de clastos na base ou topo de catla camada ou fluxo. Os
metaconglomerados a¡eia-sustentados geralmente não exibem otganização do arcabouço, salvo

gradações normais, observadas localmente. Representam variações laterais

ou distais dos

conglomerados clasto-sustentados.

Os metaconglomerados polimítioos dispõem-se como dois corpos lenticularizados,
segundo direção ENE-WSW, ao longo da porção ocidental da bacia, situando os te¡mos ateiâsustentados à fiente, mais setentrionalmente, dos olasto-sustentados. Representam depósitos de

fluxos gravitacionais subaóreos de alta densidade (fluxo de detritos), associados ao sistema

cle

leques aluviais coalescentes instalado ao longo da borda escarpada de sudeste da bacia. A
clisposição dos fluxos mais fluidos (proximaìs) à sudeste daqueles mais viscosos (distais) permite

inferir paleocorrentes ou fluxos ditecionados de SE para NW, baseando-se em Bull (1963).
Localmente, apresentam intercalações de lentes arenosas de granulação grossa a f-rna, com
pottcos centímetros de espessura, com estratificações cruzadas de pequeno porte e imbricações

de clastos que, às vezes, dispõem-se ao longo da lâmina lìontal dos estratos cruzados,
conlrmando o sentido inferido para os fluxos densos.

4.1.5. Associações de facies em ocorrências isoladas ( I)
Além das tluas ocorrôncias isoladas anteriormente descritas por Campanha et at. (1982),

clvas

outtas foram identificadas por Teixeira (1996). uma destas situa-se às margens do Rio MogiGuaçu, a NE do

Bairo

São Luís (F'igura 4.1.1).

A outra, situa-se

a

WNW do momo

cla

picura, a

cerca de 2,5 km do oorpo princ.ipal da bacia. A partir desta, a 4,5 km para SW ocomem as duas
ontras, anteriormente clescritas por Campanha et al. (1982), distando entre si de 4,5 km.

4.1.5.1

.

Oconência isolada I¡

Na oconência situada a NE do Bairro São Luís predominam

metaconglomerados

polimíticos e metarenitos conglomeráticos sobre metarenitos hnos e metassiltitos bandados que
se lhes intercalam, em cerca cle 100 m de exposição.

A ssE fazem contato com quartzitos
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feldspáticos e mioáceos milonitizados, fortemente deformados e fratulados. O aoamamento clos
cpimetamorfitos tem atitudc N50"8 65'NW e topo para NW.
Os metaconglomerados, que fazem contato diretamente com as rochas do embasamento,
podem ser olasto a ârei¿-sustentados com pâssagens gradacionais para metarenitos seixosos ou

conglomeráticos. Seixos

de

quartzitos milonitiz¿clos a¡redondados a

geralmente oblatos, predominam

no aroabouço dos

subarredondados,

metaoonglomerados, sobre outros de

granitóides milonitizados e de feldspatos. Além destes ocorrcm, mais raramcnte, intraclastos de
dimensões variadas de metassiltitos argilosos com grânulos de feldspatos angulosos e de quartzo.

Os seixos de milonitos tem em média 2-3 om de tamanho, podendo atingir até 8 cm, Os de
feldspatos variam de 1 a 4 cm e são, geralmente, angulosos.

Nos termos clasto-sustentados existe nítido imbricamento entre os seixos, com a matriz
arenosa grossa com grânulos de quartzo

e Êldspatos

ocupando os interstícios entre estes.

Naqueles areia-sustentados a matriz é idêntica e os seixos dispõem-se com seus eixos maiores
razoavelmente alinhados obliquamente ao acamamento, definindo estratificações cruzadas

<1e

baixo ângulo. Localmente definem estratificações sigmóides com 0,6m de comprimento e 0,1 m
de espessura (Figura 4.1.13). As passagens de uns para outros podem se dar na lateral e veftical,
com o aumento da relação de volume matrizlarcabouço, quando se estabelecem os termos areiasustentados. ,As gradações normais podem alcançar até termos arenosos grossos arcoseanos com
grânulos e seixos.

Intercalam-se nestes termos conglomeráticos, metarenitos finos a médios siltosos com
grânulos e seixos. Os metarenitos organizam-se cm camadas de 2 a 5 cm de espessura, com
estratificagões plano-paralelas e cruzadas de pequeno porte, que definem leitos com marcas
onduladas assimétricas com comprimentos de ondas de aIé 20 cm, ou como ondas truncantes. Os

metassiltitos argilosos, ocoffem sempre diretamente associados com os metarenitos, oomo
intercalações, oom passagens ¡elativamente bruscas, apresentando laminações plano-paralelas,
cruzadas ou ondulações cavalgautes. No topo destes termos mais frnos é comum a presença de

estruturâs

de

sobrecarga, como "chama", quando sobrepostos principalmente pelos

metaconglomerados.

Após ccrca de 40 m, rumo ao topo, descle as rochas do embasamento, a seqüência de
intcrcalações com predomínio dos metaconglomerados, paulatinamente ganha intercalações mais
espessas de metarenitos

e metassiltitos até que estes predominam no decorrer de

algumas

dezenas de metros, estabeleoendo-se uma sucessão ritmica de metassiltitos com metarenitos
40

Figura 4.1.12 - Metaconglomerado polimltico clasto-sustentado com seixos e calhaus
prãdo*inunt"*"nte de quartátos milonitizados, tenuemente imbricados ao longo das
ca-adas decimétricas, còm sutil gradaçäo normal þara à esquerda), determinando
pJeocorrentes do alto para baixo da foto (fácies Dr, leste do Morro da Picura). A base da
foto tem aproximadamente 1,5 metros.

Figura 4.1,13

*iToniti-dot

-

Metaconglomerados com predomínio

interc¿lados

por

metarenitos finos

e

de seixos quartzo-feldspáticos

metapelitos' Em destaque o

desenvolvimento de eshatificaçôes sigmóides de médio porte nos metarenitos finos (canto
direito inferior) e nos metaconglomerãdos (sob a escaþ ( Ocorrência I1, margem esquerda
do Rio Mogi-Guaçu, nordeste do Bairro Säo Lufs).

Metaconglomerado clasto-sustentado, constituldo de cascalhos
(3),
arr"edondados a subarredondaáos de riólitos (1), quartzitos róseos (2), metabasitos

x,igura 4.1.14

-.

leucogranitos (4), etc. (Ocorrência isolada I4).

îrr,*ffi

finos com exposições muito preoarias
seqüência

defn ing

e

à

observação detalhada. Nitidamente, ocorre uma

thinning-upward.

As paleocorrentes medidas nestas fácies indicam fluxos de SE para NW, indicando sua
associação com áreas-fonte de sucleste.

4.1.5.2. Ocorrência isolada

A

12

outra ooor¡ência isolada, identificada neste trabalho, situa-se a cerca de 2,5 km a

sudoeste do corpo principal da bacia, teve observação restrita ao leito de pequena esttada vicinal.

Constitui-se de metarenitos muito hnos silto argilosos, com laminação plano-paralela, definindo
lâminas milimétricas alternadas ritmicamente de cores marrom, bege e cinza. O acamamento tem
atitude N60E 6038, sem definição de topo e base.

4.1.5.3. Ocorrôncia isolada

A

13

ocorrôncia imediatamente

Campanha et

a 4,5 km a

sudoeste da anterior

foi

identificada por

al. (1982). Exibe metassiltitos mauom a¡roxeados e metarenitos de granulação

grossa a média, arcoseanos, embutidos tectonicamente entre gnaisses de composição granítica e

quartzitos, ambos milonitizados c intensamente fratutados a brechados. O âcamamento está
paralelizado à foliação milonítica com atitutle N45E 76SE, sem a definição de topo e base nesta
lente.

4.1

.5.4. Ocorrência isolada

I¿

Esta última oco¡rência isolada está situada no extremo SW, margem direita do rio MogiGuaçu, constitui-se de cerca de 50 m de exposição de rocha pouco alterada a sã, destacada pelo

corte da estrada vicinal que liga Itapira

a Mogi-Guaçu. Campanha et al. (1982) haviam

identificado esta ooorrência a partir de blocos às margens do Rio Mogi-Guaçu.

Constituem-na metaconglomerados polimíticos clasto

a areia suportados, com

raras

intercalações arenosas delgadas. O arcabouço dos metaconglomerados é constituldo de seixos
com tamanho médio de 3-5cm e, em menor proporção, de calhaus que podem atingir até 15 cm,

com 10 cm em média. Os clastos são constituídos por quartzitos róseos, quartzitos de veios,
anfibolitos, granitos róseos de gramrlação média a lìna, anfibólio granitos cinza-esouro de
granulação fina, leuco-granitos róseos de granulação grossa, muscovita granitos cinza-escuro de

granulação média, metacherl^r laminados (aspelitos), rochas riolíticas afaníticas com fenocristais
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de feldspatos potássioos e de quartzo, milimótricos, arredondados, de
coloração marrom tijoio a fitarrom escuro e seixos dc fèldspatos róseos, além de seixos
intraclásticos de metassiltitos e de meta¡enitos mamons com grânulos. os seixos são
sub-centimétricos

arredondados a bem anedondados, excetuando-se aqueles jaspelíticos laminados e de feldspatos,

que são subarredondados a angulosos. É muito comum a pl'esença cle seixos facetados (com 4
faoes), mas predomina tendência à esßricidade (Figura 4.1 .14).

À matriz é arenosa grossa

com grânulos de natureza variada, feldspática a arcoseana e

geralmente ocupa os interstícios entre os olastos, perfazendo por volta de 5olo do volume da
rocha. Esta proporção pode ser aumentada paru aré cerca de 20%, defìninclo porções delgadas
(10-15 cm) de areia (matriz) suportadas, corespondendo a uma seqüência com gradação normal.
Localmente esta gradação pode evoluir bruscamente, ou ser tnrncada, por lentes ¿ìrenosas grossas
com grânulos e seixos, com 10 a 20 om de espessüa, que, às vezes, desenvolve estratificaçöes
c¡uzadas de pequeno porte destacadas por minerais pesados dispostos nas lâminas lÌontais dos
estratos. De outro modo podem se apresentar como lentes maciças.

o

acamamento, definido pela

intercalação arenosa tem atitude N32' W 80. SW, com topo para NE.

Um dos seixos de riólito presente nesses metaconglomerados loi analisado junto
CPGEO-IG-USP, pelo método K-Ar em rocha total, fornecendo idade de 530,5

*

ao

14,5 Ma

(Teixeira 1995). O ¡iólito analisado tem matriz fina constituída essencialmente de quartzo

e

feldspato potássico, com texturas esferulíticas e estruturas fluidais intactas e com fenocristais

idiomórfìcos de quaúzo e de feldspatos potássicos (Figura 4.I.15).

A

idade obticla marca,

provavelmente, o resfriamento pós-pico mc{amórlioo-deformacional relacionado com a inversão
e encrrttamento da Baci¿ de Eleutério.

Teixeira et al. (1999) realizaram datação U/Pb monocristal, pelo método SFIRIMp, na
Australian Nationol Universìþ, em 4 cristais de zircão selecionados de concentrado da ¿rmostra
ET-54-11, seixo riolítico escolhido entre varios de metaconglomerado desta ocorrência isolada.
os resultados analítioos e o diagrama concórdia u/Pb podem ser vistos na Figura 4.1.16. obtevese idade média <le 617

+

13 Ma (critério 2o), com máxima em 635

+

14 Ma e mínima em 606 +

13Ma. Esta última, considerando a confiabilidade do método e contaminação de enca.ixantes
(micro-encraves) verificada no exame de seções delgadas, é a mais plausível de marca¡ idade
máxima para o início da sedimentação.

Poder-se-ia, assim, estabelecer, a partir das idades radiométricas obtidas nos seixos

rióliticos do metaconglome¡ado da ocomôncia isolada

14,

um limito inferior de aproximadamente
43

606 Ma para o início da sedimentação na Bacia de Eleutério e um limite superior para o final da
deposição ao redor de 530 Ma, quando ocorreu a inversão e encurtamento da bacia.

4.1 .15

1

Ëü
:,.
ç 'Í.
.

^

1È,

Figura 4.1.15 - Estrutura fluidal em seixo de rocha riolítica, onde se destacam fenocristais de
feldspatos potássicos e de quartzo euhedrais com embainhamentos, em meio à matru afanítica
essencialmente quartzo-feldspática, (Ocorrência isolada Ia, próxima à Mogi-Guaçu). Nicóis
descruzados.
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4.1.6. Paleocorrentes

A

Figura 4.1.17 mostra os dados de paleocorentes obtidos por 'I'eixeira (1995),

reinterpretados. Verifica-se que nas associações de facies

Ar e Az (fücies medianas de leques

aluviais) os fluxos predominantes são de NW para sE, com dispersões mais acentuadas na
assooiação A2 (relativamente maìs distal que A1), provavelmente devidas às influônoias do nível
<1e

base (variações do nível do mar) que proporcionaram maior sinuosidade aos canais dos rios

entrelaçados. Em 4.3, apesar dos dados serem mais escâssos em cada afìoramento, nota-se a

maior dispersão dos fluxos, quando não até a inversão do sentido destes (pontos 50 e 52), o que
sugerindo nas porções de afogamento (braided delta) a participação de correntes de marés.

Nas associações conglomeráticas (D) os fluxos foram predominantemente inferidos a
partir das característioas dos depósitos, situando-se os metaconglomerados matriz-sustentados à
jusante (ltlW) clos clastos-sustentados (SE). Adicionalmente, nos pontos 16 (ocorrência isolada
11)

e 64

(associação fàciológica

D')

estratiFrcações cruzadas de pequeno

e

médios portes

confirmam fluxos de SE para NW. No ponto 16 (ocorrência isolada I¡), cristas assimótricas
indicaram fluxos concordantes aos dos arenitos e conglomerados.

Na associação

B

1 (metarritmitos) as

assimetrias em marcas onduladas com cristas

retilineas a sub-retilíneas indicam fluxos de NNW pala sSE nos pontos 52 e 48 e fluxos de SE
para NW no ponto 78, evidenciando em porções de foreshore a participação cle conentes de
marés (com tempestades?) em regiões de barra de desembocadura.

Desse modo, os dados de paleocorrentes, associados às demais feições estratigráficas,

indicam que o preenohimento da Bacia de Eleutério ocorreu oom a participação de áreas-fÌrnte
situadas

a NW, num primeiro momento, e com áreas-fonte situadas a SE, num

segundo

momento, talvez já no início da inversão da bacia.
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4.1.7. Geologia Estrtrtural
O acamamento reliquiar (Se), grosso modo, é concordante com o trend

cla

Zona de

Cisalhamento de Jacutinga, que, tamMm, intercepta o embasamento na qual circunscÍeve-se a
Bacia de Eleutério. O acamamento, com mergulho médio de 65" para

NW,

é cortado por urna

clivagem ardosiana inoipiente (S1) com mergulhos médios sub-verticais para sul e com direções
sub-concordantes com S¡, variáveis de até cerca de 10o para NE ou SE (Figura 4.1.18). As
relações de Se com S¡ indicam vergência para sul, entretanto inexistem dobramentos cilíndricos
associados. Dobras mesoscópicas locais associam-se a padrões cônicos originados em eventos

pós-inversão da bacia (Teixeira 1995). Este autor sugeriu que a clivagem ardosiana foi gerada

durante

a inversão e

encurtamento,

a partir de um cisalhamento rúptil-dúctil associado

à

movimentação lateral direita (dcstrógira) da ZC Jacutinga, quando ocorreu a neoformação de

filossilicatos (sericita, clorita, illita, etc) dentro de processo de dissolução por pressão, que os
isorientou (mica beards) ao longo das fraturas

Y, R (de l{iedel) e P (de 'tchalencko &

Ambraseys 1970).

Taldiamente à inversão da bacia, reativações da zona de cisalhamento impuseram 2
outras moviment¿ções lâterâis, com componentes verticais, originando numa primeira fase
movimentação lateral esquerda (sinistrogira) com vetoros máximos compressivos orientados
segundo NE-SV/ e, numa segunda fase, movimentação lateral direita, com vetores rn:íximos
compressivos orientados scgundo NNW-SSE.
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Figura 4.1.18 - Estereograma das atitudes do acamamento reliquiar (Sn) e da clivagem ardosiana (S,) obtidos a

partir de medidas na Bacia de Eleutério.
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4.2.

Bacia do Pico de Itapeva
Os depósitos da Bacia do Pico de Itapeva ocorrem nos limites escarpatlos do Planalto de

Campos do Jordão, a sudeste da cidade de mesmo nome, no Estado de São Paulo.
femanescente tem formato lenticular com cefca de

A

bacia

i4 km de comprimento ao longo do eixo

maior, com orientação NE-SW, e 1,7 km do eixo menor, orientado segundo NW-SE. Os seus

limites são confolados por fàlhas, ramificações das zonas de cisalhamentos de Jundiuvira

e

Buquira, as quais convergem entre si na região e se caracterizam por zonas com planos de falhas
empinados, cuja evolução policíclica alcançou o Cenozóico (Riccomini 1989 e Fliruma 1999).
Em quase sua totalidade os depósitos guardam as estruturas singenéticas bem preservadas
e, invariavelmente, as camadas têm polaridade estratigráfica normal, ou seja, com topo para SE e
base para

NW, Desse modo, a estrutruação em sinclinal isoclinal com plano axial mergulhante

para sudeste, como sugerida pot Juliani et al. (1990) e Riccomini (1993), não se confirmou.
Conseqüentemente, as unidades de base são aquelas situadas na borda noroeste da bacia, onde

predominam depósitos metapelíticos, e não aquelas da borda oposta sudeste, constituídas por
metaconglomerados polimíticos, como sugetùam os autores.

Nesta bacia foram identificadas 4 unidades litoestratigrálicas, que correspondem, cada

uma delas,

a uma

associação de

ficies sedimentares, as quais, em conjunto, permitiram

identificar ambientes, sistemas deposioionais e/ou partes destes.
Os depósitos preservados somam espessura aproximada de 1720 m. Os metarritmitos,
situados na base da bacia, perfazem cerca de 130 m de espessura. Estes são sobrepostos de modo

erosivo por metarenitos com estratifìcações oruzadas de baixo ângulo com espessura ao redor de

690 m. Para o topo, cle modo transicionâI, os metarenitos são sucedidos por pacote

de

metaconglomerados polimíticos fìnos com espessura aproximada de 450 m que, gradativamente,
dão lugar a metaconglomerados polimiticos grossos cujo pacote atinge espessura de cerca de 450
m, quantlo se encerra a seqüência. A seguir, da base para o topo, essas unidades serão desoritas:

4.2.

l.

Metarritmitos com metaconglomerados e metarenitos intercalados

Ocorrem como delgada lente na borda noroeste da bacia, em sua porção central (Figura

4.2.1). Limitam-se tectonicamente com

o

embasamento constituído

por granitos do tipo

Bragança Paulista, Suíte Serra Preta (Morais 1999 e Santoro 1998).
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Na base ocorreln, eûl cerca de 8-10 m, conglomerados quase monomíticos,

onde

predominam seixos (raros calhaus) arredondados de granitos porfiríticos (com megacristais de
feldspatos em matriz rica em biotita e anfibólios). Seixos de milonitos quartzosos e de quartzo

oconem, subordinadamente, em meio à matriz arenosa. Em direção ao topo (SE) intetcalam-se
areias fi¡as com espessuras de até 5 cm que, gradativamente, dão passagem a areias finas siltosas
e, finalmente, a ritmitos silto-argilosos. Estes ritmitos caracterizam-se por alternâncias (pares) de

siltitos argilosos acinzentados com arenitos finos a médios ou até finos siltosos arna¡elados a
bege, laminados (1 a 5 mm). Intercalações conglomeráticas podem ser tamMm recorrentes nos

ritmitos, gradacionais ao topo para areias finas a médias. Esta seqüência atinge cerca de 65 m de
extensão, em planta, quando está sobreposta pof outra de 40 m constituída por areias finas a

muito l'rnas, com estratificação/laminação aparentemente plano-horizontal e, às vezes, apalentam

ser maciças, com cofes marrom avermelha{o a bege esbranquiçado, rnarcada por níveis
lentiformes ricos em opacos. Na base, ocorre tênue nível conglomerático que, gladualmente, dá
lugar às areias.
O pacole é sucedido por oonglomerados, areias e ritmitos, sempre nessa seqüência rítmica

por cerca de 10 m, encerran{o com ritmitos no topo. No ponto PI-03, está bem exposto o final
desta seqüência que fecha a unidade litoestratigráfica (Figwa 4.2.2).

Nos ritmitos são comuns estruturas de escape de fluidos que, lÌeqüentemente, interceptam

varios pares previamente depositados, ocasionando encurvamentos nas lâmìnas pelíticas,
ronlpidas em várias direções. Muito comuns também são pequenas dobras ocasionadas por
deslizamentos (slumps)

que complicam ainda mais o entendimento dos

processos

sinssedimentares. Na base de uma seqüência exposta em corte, verificou-se um padrão
aproximado de .,cogumelo" para a clistribuição dos condutos de escape de fluìdos e para
pequenas <lobras. Concluiu-se que, durante a sedimentação em provável ambiente de planície de

marés, as interferências de ondas resultaram em

um leito bastante complexo, ao qual foi

a<licionado ainda o escape <le fluidos. Assim sendo, uma razão tectônica pós-sedimentação foi
descartada como a principal responsável por tais feições.

Nos ritmitos desta unidade foram identificados, a exemplo da Bacia Eleutério, vários
níveis fossilíferos. Em amostras previamente analisadas identificou-se microfósseis ¡le Cloudina
riemkeae

e Titanolheca coimbrae. Em novas amostras recentemente coletadas para

análises

paleontológicas sistemáticas, poderão se obter, provavelmetrte, melhores subsídios'
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arenitos muito
Figrra 4.2,2 - Ritmitos de planjcie de marés ou de ambiente estuarino: pares sucessivos de siltitos argilosos ci¡za-escuro com
de
fiios cinza-claro, entremeados por arenitos mal selecionados marom amarelados. Padr:ao de interferência de ondas e estruturas de escape
fluídos tornaram a estruturação final complexa. Topo para o alto da foto'

de baixo ângulo, com
Figura 4,2,1- passagem dos ritmitos para arenitos médios a finos com estratiñcações ptano-horizontais e cruzadas
(SE).
¿" corte-e-prãenchimento na base destes envolvendo ûagmentos de ritmitos' Topo para a direita da foto

"rtät*u

prováveis esûatificações cruzadas do tþo
Figarz 4.2.4 - Metarenitos de granulação média a fina com estratificações cruzadas {e baixo ângulo,
p*å o topo, SE) e, talvez, hummoékies (concavidade e conveúdade pæa o topo). Nota-se a ocor¡ência de
sw'aley (corcawdade aor

"rtræir
fluxos reversos, característicos da zana de espraiamerfio (swash'backswash)'
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Esta unidatle litoestratigráfica caracteriza-se por uma seqüência transgressiva (ritmitos de

ambiente estuarino ou de planície de marés) com pulsos regressivos momentâneos (intercalações
conglomeráticas), provavelmente relacionados aos intervalos entre tempestades ou a pulsações
do nível do mar/subsidôncia da baci4 ou mesmo, a variações do aporte terrígeno continental.

4.2.2. Metarenitos feldspáticos e arcosianos com predomínio de estratificação cruzada

de

baixo ângulo.

Na porção central da bacia os metarenitos ultrapassam, em planta, a largura dos 1,2 krn e
daí, para nordeste e sudoeste, adelgaçam-se entre os metarritmitos com conglomcrados e os
metaconglornerados

fi

nos.

Os metarenitos feldspáticos

a

arcosianos repousam erosivamente (diastema) sob¡e os

metanitmitos de planície de marés (Figura 4.2.3, ponto PI-03), estabelecendo uma sutil estnìtura
de coúe e preenchimento com raros intraclastos de ritmitos "flutuantes" ern areias médias a finas

cinz-a-claro a bege esbranquiçado, quando alteradas,

e com estrâtificação cruzada de

baixo

ângulo com lances decilnétricos, desenvolvidos por ccrca de 0,30 m de espessura. Após esta
seqüôncia, em direção ao topo (SE), sucedem areias finas a médias, esbranquiçadas a bege, oom
estratif,rcações cruzadas de baixo ângulo em lances métricos, malcadas pela larninação constante
nos estratos dada pela alternância de termos médios e finos.

Entre um estrato e outro podem ocorrer intraclastos argilosos esbranquiçados, discóides
achatados, com alguns centímetros de tamanho, que marcam os processos de reativação de

fluxos. Intercalam-se freqüentemente outros estratos, também laminados e com níveis escuros de
concentração de opacos, onde predominam areias grossas a médias sobre areias finas.

Localmente, esses esttatos podem desenvolver, no topo, delgada seqüência com gradação
normal, de areias médias ou grossas até ateias finas siltosas a argilosas maüom a bege escuro.
Gradações inversas, de areias finas a médias até grossas, não são raras. Notadamente, destaca-se

por toda a área de exposição desta unidade a flagrante tabularidade das camadas. a continuidade
lateral, a laminação intema dos estratos, a estratificação cn¡zada de baixo ângulo e os níveis de
opacos assooiados às areias mais grossas. Localmente, "arqueamentos" suaves, côncavos e

convexos para cima, dos estratos chegam

a sugerir a

presença de ondas de tempestades

(hummockies) mas, as exposições descontínuas fo¡am insufìcientes para certificálas (Figura

4,2.4). Entretanto, a presença de arqueamentos côncavos para cirna, com base truncando os
eslratos infcriores oom estratificações cruzadas de baixo ângulo, que no caso são muito
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lieqüentes, seriam suhcientes para se caracterizar a presença de estratificações cruzadas do tipo
swaley þwaley cross slratifrcdtlon

-

SCS), estrutura sedimentar definida por Leckie

&

Walker

(1982). Segundo os autores tal estrutura ocorre aoima clo nível de base de ondas normais,
atingindo até a região de espraiamento, e estaria associada a ternpestades mais brandas, ou seja,

não necessariamente associar-se-ia a um furacão. Quando presentes as estruturas do tipo
hummockies, as estratificações swaley ocorreriam acima destas e, cstas últimas, por sua vez

& Walker 1982)' Desse modo, as
acima listadas scriarn suficientos para caracteriz¿n um ambiente litorâneo,

podcriam estar sobrepostas pelos depósitos de praia (Leckie
caractetísticas

extensivo alé a zona de espraiamento (swttsh zone), sob influência de ondas de tempestades,
como, outrora, proposto por Riooomini (1993) e Riccomini & Coimbra (1996).
Para o topo (SE), essas areias começam a ser intercaladas por areias conglomeráticas e

conglomerados arenosos, até darcm lugar aos metaconglomerados finos, da próxima unidade
descrita a seguir, marcando tal passagem franca regressão marinha acompanhada da progradação
de depósitos continentais.

4.2.3. Metaconglomerados finos polimíticos
Ocorem como uma lente adelgaçada com direção NE-SW na porção média a ocidental
da bacia, entre os metarenitos feldspáticos, que os limita a noroeste, e os metaconglomerados

polimíticos grossos. a sudesle.
Caracterizam-se

por estratos tabulares com

espessuras decimétricas que,

na

base,

apresentam conglomerados polimíticos com seixos e calhaus esparsos de granitóides, gnaisses.

quartzitos, milonitos e xistos, às vezes com nítida imbricação dos clastos. Esses conglomerados
são clasto-sustentados na base e gradacionam, para o topo, a conglomerados areia-sustentados e,

hnalmente, para arenitos mal selecionados. Estes arenitos, por sua vez, podem gradacionar a
outros médios a finos e, não raro, até a arenìtos fìnos siltosos. Não raro, também, podern ooouer
gradações inversas nos níveis de arenitos rnal selecionados. Nas porções areia-sustentadas é

comum

o

desenvolvimento de estratifìcações cruzadas planares (Figura 4.2.5) com clastos

(seixos prolatos) ern posição de repouso sobre as lâminas fiontais (fttresels). Ocasionalmente
podem estar intercalados estratos decimétricos de arenitos mal selecionados, com estratificação
plano-horizonlal a cruzada de baixo ângulo, supostamente depositados por correntes marinhas
litorâneas.
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Metaconglomerados finos polimlticos com estratificaçäo cruzada planar
ã""prqrr"no porte, com clastos (seixos) cle granitóides ao longo dosforese-ts,-na altura da
.r. tu ("orn s cm de comprimento). Topo para a direita (ssE) e fluxo de baixo para o
alto da foto.

Figura 4.2.5

-

Figura 4.2.6 - Metaconglomerado polimítico clasto-sustentado. Aspecto geral da rocha
o, clastos subarredondados, apa¡entemente c91. -sutis
mJstrando relações
"rrtre
imbricações na porção central (feição tectônica agena¡?)., e natacão de granitóide na
porção äireìta ùeiio¡ ¿a foto. Notar foliaçäo de cisalhamento predominantemente

ä".t ogiro, subvertical

à foto, e que provoca deformações em planos preferenciais'

Detalhe da matriz do metaconglomerado do Pico de ltapeva. A rocha
enäntra-se foliada, com grãos de quartzo conferindo textura granob¡ástica
polþonizad4 pfesença de clasto de feldspato potássico deformado þorçäo centrolnreiior ¿a fotà) e piaquetas de biotita verde acastanhada e agregados de sericita e
quartzo muito fino marcando a foliação.
F,igura 4.2.7

-

r

t!Lù

4 .2.7
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Para
marcado

o topo

transicionam para metaconglomerados poliníticos grossos, quando

o predomínio de

é

processos deposicionais subaéreos, em decorrôncia da continuada

regressão marinha.

4.2.4. Melaconglomerados

grossos polimíticos

Esta unidade ocupa toda a extensão da bacia remanescente, desde seu extremo SW ao extremo

NE, limitando-se tectonicamente a SE com o embasamento gnaissico atribuído ao Domínio
Embu (Morais 1999), nos limites da escarpa do Planalto de Campos do Jordão ou em setores de
sua transição para relevos infcriorcs.

Como já visto, esta unidade tra¡siciona dos metaconglomerados finos oonglomeráticos,
de

NW para SE, em direção ao topo da seqüência.
Em seu topo, a passagem para o embasamento ocone através de imbricação tectônica,

provocada pela reativação de ramificação de fatha do Sistema Jundiuvira,/Buquira. Como
observado na região de São Josó dos Alpes, extremo NE da bacia, nessas passagens torna-se

dificil discriminar, na maioria

das exposições, os gnaisses do embasamento dos conglomerados,

tendo-se em conta a brechação tectônica sobre ambos e as similaridades composicionais dos
clastos conglomeráticos com o próprio embasamento. Tal dificuldade já havia sido relatada por
Cavalcante et al. (1979) e Riccomini (1993).

Na região de São José dos Älpes, na descida para o reservatório da Represa Isabel, da
Eletropaulo s/4, oconem várias intercalações (imbricações) de uns com outros, chegando atingir

as "lascas" do embasamento espessuras de mais de 30 m. Na escala utilizada para a
represenlação cartográfica (Figura 4.2.1) tais "lascas" não foram discriminadas clos
conglomerados.

Os metaconglomerados polimíticos apresentam-se em camadas de 0,5

a 1,0 m de

espessuÌa em média, conformando verdadeiros tapetes de tração (traction carpels) no sentido de

Todd (1989). A base de cada camada é relativamente plana, o que confere tabularidade constante

à seqüência. Caracterizam-se por conglomerados clasto-sustentados com blocos de até I m de
tamanho, calhaus, seixos e grânulos de granitóides, gnaisses bandados, milonitos diversos,
metabasilos, quartzitos, xistos aluminosos e feldspatos (Fìgura 4.2.6).

A matriz

arenosa lítica

cila-esverdeado ocupa apenas os interstícios irferclásticos. É constituída também por feldspato,
anfibólio, qual'tz-o, biotita, muscovita, tùmalina e opaoos. A olorita, illita e sericita neoformadas
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desenvolvem-se principalmede nos interstícios intergranulares, em trilhas direcionadas pela
dissolução por pressão. O epídoto é comum e encontra-se amplamente disseminado ao longo de

micro-lìaturas, nas quais, às vezes, ocorre crescimento de oalcita sintaxial. Em regiões de bordas
mais tectonizadas observa-se o desenvolvimento de biotita neoformada, verde pardacenta (Figura

4.2.1). A imbricação de clastos é comumente observada, em que pese a deformação superposta.
Gradações normais desenvolvem-se em espaços centimétricos

il

a decimétricos, caracterizando

para o topo metaconglomerados finos, seixosos, que podem ou não, gradar até a¡eias mal

tixÈ

selecionadas. Gradações inversas, também, podem ser mais raramente obscrvadas em espaços
decimétricos a centimétricos, quando são retomadas gradações normais.
:l:
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É
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iì"i:

tr

it
'fja
vÀl

Freqüentemente uma seqüência destas é recoberta erosivamente por areias grossas a
médias com eslratifrcação plano-paralela ou com ondulaçöes plano-paralelas e, rnais raramente,

com estratificações cruzadas de pequeno porte ou cruzadas tle baixo ângulo.

A

espessura dos

recobrimentos arenosos atingem entre 0,2 a 0,4 m, onde são interrompidas e sobrepostas por

novo fluxo de tração. l,ocalmenle, no Mirante da Torre de TV, a estratificação cruzada

I

desenvolveu-se sobre intercalações conglomeráticas mais finas (seixosas), ocupando os seixos os

È:

planos das lâminas frontais (foresets).

ìii:

r
Nesta unidade, entre o Mirante da Torre de

TV

e as encostas da Torre da PM,

nuis

a

NE,

estão expostas as melhores evidências de indicadores cinemáticos associados com

o

encurtamento e inversão da bacia, que apontam movimentação laleral di¡eita (destrogira) durante
esse evento. "fratâm-se de seixos rotacionados com

"rabichos" de sombra de pressão e de vazios

em lorma de "S" deixados por clastos intemperizados, principalmente de metabasitos, que foram
condicionados a um binário destrogiro de esforços (Þ'igura 4.2.8).

As intercalações arenosas que recobrem os tapetes de tração serianl

<le

acordo com 'Iodd

(1989), explìcadas pelo "congelamento", com o fim das tensões dispersivas, do fluxo turbulento
arenoso (aquoso) que acompanha, como urna cauda remontante, e sucede cada lluxo de alta
densidade, logo quando este último se "congela", com

o fim das tensões cisalhantes. Tais

processos são comuns em ambientes de leques aluviais subaéreos ou em ambientes subaquosos

de regìões de taludes. Neste último caso, outros processos coadjuvariam associados a outras
facies de águas profundas, o que não ocore na Bacia do Pico do ltapeva.

A Figura 4.2.9 lltstra

as relações entre os pacotes e, também, sugere uma interpretação

dos processos atuantes durante a sedimentação, bem como dos ambientes deposicionais. Como
pode ser visto, na base da seqüôncia reside o máximo transgressivo com depósilos relaoionados a
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por fragmentos de
Metaconglomerado clasto-sustentado com clasto de rocba metabásica intemperizado e com vazio þreenchido
pro"esso, atuais) ressaltando estrutu¡a em forma de "S", compatível com deformação associada a binário destrogiro. @onto
roðha car."ados
"m
01).

Figura 4.2.8

-

grão de K-feldspato' o plam priocipal
Figura 4.2.11 - Matrtzdo metaconglomerado clasto-suste¡tado apresentando deforrnação destrogira em
Nota-se que o rompimento do grão oconeu ao longo de fraturas antitéticas com
de cisalhamento orienta-se para N50u (corte em planta).
-observa-se
que J.ras terminações exibem pequenas sombras de pressão onde ocorre a
deslocamento sinistrogiro. Ño ñamenò central,
neoformação de filossiiicatos e a recristalização do quartzo. (Nicóis cruzados)

que a movimentação honá¡ia conferida
fjigora 4.2.12 - Em corte vertical da mesma amostra da figura anterior, com observador a NE, verifica-se
para a
ûaduzida ã* o.u componente inversa (o plano de cisalh¡mento mergulha pæa SE)
;;il f"tçõ* deformacionais dos feldspatos,
ãeformação principal (deshogira)' Nicóis cruzados + placa de gipso'
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Figum 4.2.9 - Coluna eshatigrálìca esquernática da Bacia do Pico de Itapeva
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ambientes estuarinos e/ou de planície de marés, intelrompidos por termos conglomeráticos
intercalados, os quais marcariam recuos relativos do nível do mar. Transicìonalmente, entre a

região

de

antepraia

ea

praia, inicia-se regressão marinha acompanhada por pulsos

transgressivos, provavelmente ocasionados por tempestades esporádicas, até que se estabelecem
as areias eminentemente de praia. O continuar da regressão é flagrante, com a progradação de

termos conglomeráticos sobrc os mctarcnitos praiais. a partir de sucessivas intercalaçõcs que.
para o topo, darão lugar ao predomínio de metaconglomerados polimíticos lÌnos, depositados nas

porções distais da planície deltaica ou do leque aluvìal progradante.

E estes, finalmente,

sucedidos pelos metaconglomerados polimíticos grossos das porções proximais

do

são

sistema

aluvial, quando é marcado o máximo regressivo.
Os depósitos, preservados, da Bacia do Pico de ltapeva, como se depreende do exposto,

caracterizam regressão marinha predominante com o total entulhamento das águas marinhas
rasas (litorâneas)

por depósitos continentais de

¿íreas-fonte próximas,

o que poderia sugerir, a

princípio, condições tectônioas e/ou variações climáticas enérgicas em sua cvolução.

4.2.5. Paleooorrentes
Na Bacia do Pico de Itapeva as ìnformações obtidas sobre o sentido das paleocorrentes
foram escassas. As dificuldades encontradas para a caraclefuação destas estiveram associadas à
precariedade das exposições rochosas, corno a dimensão dos afloramentos e grau de alteração
intempérica nos mctapelitos, o predomínio de estratificações cruzadas de muito baixo ângulo nos
meta¡enitos e, por último, as poucas cvidôncias de imbricação de clastos nos metaconglomerados

polimíticos, quase sempre oblitcradas por planos de cisalhamentos associados aos processos de
inversão e encurlamento da bacia.

Nos metarritmitos da base da bacia, situados no extremo NW desta, foram obtidas
apenas

3 medidas absolutas no ponto 04 (Figura 4.2.1) que indicaram fluxos em ondulações

cavalgantes de ENE para WSW e um outro de SE para NW, o que situaria o rumo do vetor

médio próximo de W. No ponto 07, ainda nesta mesma unidade, medidas aparentes (cofte em

planta) indicaram fluxos de E para W, também em ondulações cavalgantes. Em areias mal
selecionadas a conglomeráticas intercaladas nos metapelitos

þonto 07) medidas absolutas de
estratificações cruzadas de pequeno pot1e indicaram fluxos de NE para SW, sugerindo estar a Nll
as áreas*fon1e contincntais.
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Nos metaconglomerados finos obteve-se âpenas uma medida absoluta no ponto

05

(estratificação cruzada de médio porle) indicativa de fluxo de NNE para SSW. No ponto 03,

próximo já do ponto 01, medida aparente de paleoconente (corte vertical, orientado segundo
NNW-SSE) em estratificação cruzada de pequeno porte (Figura 4.2.5) indicou fluxo de SSW
para NNE, concordante, podanto, com o da medida absolut¿ do ponto 05.

Na unidade dos metarenitos as informações sobre o sentido dos fluxos também foram
esc¿ìssas.

No ponto 03, quando os metarenitos se sobrepõem aos metarritmitos da planície

de

marés (Figura 4.2.4), os truncamentos de baixo ângulo errtre os estratos indicam fluxos
predominantemente para NW (corte ern planta) e, subordinadamente, para SE. Em truncamentos
de estruturações dômicas, provavelmente associadas a ondas de tempestades, os fluxos também

rumam para NW. Considerando-se que a sedimentação ocorreu na região de espraiamento de
ondas (swash-backswash) sob a influôncia esporádica de ondas de tempestades, infere-se que o

continente estava situado a NV/, sentido predominante dos truncamento

s

(swash).

Considerando-se a passagem gradativa dos metarenitos para os metaconglomerados finos

e destes para os metaconglornerados polirnítioos grossos, infere-se que os lnetaoonglornerados
progradaram sobre os metarenitos praiais, supridos por lluxos gravitacionais oriundos de áreasfonte situadas a N/NW.

4 .2 .6

.

Anâlise Estrutural

O acamamento reliquiar (So) dos depósitos da Bacia do Pico de Itapeva

apresenta

concordância estrutural com o trend da Zona de Cisalhamento de Jundiuvira, que intercepta o
embasamento e é responsável pelo seu arranjo estrutural regional. O acamamento tem atitude

média N58'E 65"SE (Figura 4.2.10), apresentando quase nenhuma variação significativa de
mergulhos para SE; apenas duas exceções ocorrem enr zonas de extrema cataclase, na região de
São José dos Alpes, extremo

NE da bacia.

Contando com escassas medidas, a clivagem ardosiana (S1), que corta o acamamento,
apresenta direção sub-paralela a este último, mas com mergulhos mais acentuados (75-80') para

sul. Esta relação seria indicativa de vergôncia para NW, entretanto, como ocolre na Llacia de
Eleutério, inexistem dobramentos associados, cilíndricos ou cônicos, que possam caracterizar

S1

corno foliação plano-a,rial de dobras. É plausível associar sua gônese a um cisalhamento (rúptil-

dúctil), imposto duralte a fase de encurtalnento e inversão da bacia, sob a égide

de

movimentação lateral direita daZC de Jundiuvira. Como visto na Figura 4.2.7, a foliação S¡ está
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âssociada

à

neoformação

de

filossilicatos, como

illita, sericita, clorita, epídoto

e,

destacadamente, a biolita verde acastanhada, que se desenvolveram em trilhas (micro-íÌaturas)
direcionadas pela dissolução por pressão. Santoro (1998) associou a sua geração à conjugação
das

foliações

de Berthé et al. (1979), ocorrida durante a fase de dobramentos Dt

(dobramentos tardios cambro-ordovicianos)

que afetaram toda a região, inclusive

os

metassedimentos da Bacia do Pico de Itapeva, onde "Sc" constituíam planos de cisalhamentos
com movimentação destrogira.
Santoro (1998) e Santoro

& Silva (1999) reportaram que

as análises isotópicas

K-Ar

de

biotita em granitóides da Suite Seüa Preta e de biotita xistos do Complexo Embu, na região de
Campos de.Iordão, assinalaram resfriamentos regionais ocor¡idos no Cambriano (530 Ma) e no

Ordoviciano (497 -470 Ma).

A

geração de S¡ provavelmcnte estaria associada à primeira etapa

cambriana (530 Ma), marcando soerguimento regional (com invcrsão da bacia),
concordaria oom dados obtidos por Teixeira (1995) e Hama

&

o

que

Ctnha (1977), respectivamente,

nas bacias de Eleutério e de Pouso Alegre.

Quanto ao elemerfo motriz, Riccomini (1993)

já

advogara uma movimentação lateral

diteita da zona de cisalhamento, o que se confirmou aqui também, seja nas observaçôes de
afloramentos (Figura 4.2.8) ou em seções delgadas (Figuras 4.2.12 e 4.2.13).

Após os eventos cambro-ordovicianos de resfriamentos regionais, ocorreram várias
reativaçöes ¡a ZC de Jundiuvira, sob regimes deformacionais eminentemente rúpteis, que foram
responsáveis pela proliferação e superposìção de variadas populações de fiaturas. Estas, não

alteraram substancialmente as relações estratigráficas ent¡e os pacotes da Bacia do Pico de

Itapeva, senão, que os expusoram à erosão. Consequentemente, tais íèições não receberam
tratamento especial neste trabalho, a não ser para se delìnear os limites entre os depósitos e entre
estes e o embasamento.

bJ

)

N:39
S"-

N5B'E ósosE

N:ó
S, : NSooE

Figura 4.2.10 - Diagrama de igual área para medidas do acamarncnto reliquiar ($) c da foliaçção rnetarnórfica (S,) da
Bacia do Pìco do Itapeva. -So e S, são, respectìvamente, as atìtudes médias do âcamamento e da clivagcm arrlosiana.

4.3.

Bacia de Pouso Alcgre

Os depósitos da Bacia de Pouso Alegre ocotrem a pouco mais de 3 km a noroeste da
cidade de mesmo nome, sul de Minas Gerais, ocupando regiões de topo e encosta da Serra do
Santo Antônio.

A

bacia remanescente tem forma aproximadamente triangular isósceles (F-igura 4.3.1)

com a base, grosso modo, orientada segundo E-w. os seus limites são dados por falhas que
constituem ramificações da Z,ona de Cisalhamento de Monte Sião que cofta, na região,
embasamento atribuído ao Domínio da Faixa

Alto llio Grande (Campos Neto 1991 e Morais

1999).

Os depósitos apresentam estluturas sedimentares bem preservadas, com estratos sempre
mergulhando para sudeste, com média de 30", para onde também se dirige, invariavelmente, a
polaridade estratigráfica. Foram distinguidas trôs unidades litoestratigráficas na bacia que, da
base para o topo da seqüência (de

NW para SE), são oonstituídas por: 1. Metaconglomerados

polimíticos,2. Metarenitos finos a siltitos caloíferos e 3. Metarenitos feldspáticos e arcoseanos
com intercalações de metaconglomerados. Os depósitos perfazefi, no total cerca de 1050 m de
espessura.

A

seqüência conglomerática da base da bacia tem aproximadamente 280

m

de

espessura; os metarenitos finos e siltitos calcíferos que se sobrepõem a esta última atingem
aproximadament

e

120

m de espessura e, finalmente, os metarenitos com

intercalações de

metaconglomerados têm cerca de 480 m de espessura. O topo dessa seqüencia é, em sua maior
parte, encóberto por depósitos aluvionares lecentes. Apenas no contato com o embasamento, nas

porções finais do seu topo, no extremo sudeste da bacia, estão expostos cetca de 10 m de
metaconglomerados polimíticos.

4.3,

l

Metaconglomerados polimíticos

Ocupam

a

base cla bacia, tenc{o seus limites dados

por lalhas que os separam do

embasamento, di¡ecio¡adas NE-SW e WNW-IISIJ, que se interceptam (Figura 4'3'1) formando o

vértice superior do triângulo que limita a bacia.

No segmento NE-SW os contatos

se dão, meridionalmente, corn migmatitos e gnaisses do

Complexo Amparo e, mais setentrionalmente, com guaisses da llnidade Lambari, do Complexo
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Flguro 4,3,1

-lJneqnento
Mopo
dq dlstrlbuiçõo dos lltofócies dq Bocio de Pouso Alegre

São João Del Rei (Cavalcante et

al. 1979 e Morais 1999). No segmeffo WNW-ESE, os contatos

oconem com rochas gnaissicas do Complexo Amparo/São Gonçalo do Sapucaí (Morais 1999).

Os

metaconglomerados polimíticos são predominantemente clasto-sustentados. O

arcabouço é oonstituído por olastos que variam de matacões a grânulos atingindo, os maiores, até

0,8 m. Predominam calhaus e seixos sobre os demais clastos. Em geral, são anedondados a
subarredondados, estando

o grau de esfèricidade inversamente dependente da anisotropia

rocha, ou seja, enquanto gnaisses bandados tendem

a

da

assumfu formas mais rctangulares,

metabasitos e granitos porfiróides tendem a assumir formas mais esfericas (Figura 4.3.2). Os

constituintes clásticos são de gnaisses bandaclos, ortognaisses e paragnaisses migmatizados e

milonitizados, granitóides leuco e mesocráticos porfiríticos

a porfiróides, muscovita

xistos

dobrados, quartzitos milonitizados, metabasitos (predominando quartzo anfibolitos), quartzo de

veio, pegmatóides musoovíticos e turmaliníferos e feldspatos potássicos. A imbricação de clastos
é comum na fração calhau, mas predomina a isorientação dos clastos maiores e oblatos ao longo

do acamamento.

A

matriz arenosa lítica, feldspática a alcoseana, apenas ocupa os espaços

interclásticos, tornando-se dificil, a olho nú, discriminá-la do arcabouço, graças à bimodalidade
deste nas lìações seixos finos e grânulos.

A matriz é constituída de liagmentos líticos, fèldspatos,

biotita, turmalina, anfibólio, muscovita e opacos, além de mine¡ais neofbrmados por dissolução

por ptessão intragranular, como illita, olorit¿r e sericita, e em microlraturas o epícloto

e,

subordinadamente, a calcita. Como cimento pode ocorrer a calcita sintaxial.

Estes depósitos estão organizados em estr¿rtos tabulares (tapetes) com espessuras que
variam de 1,0 a 0,4 m (Figura 4.3.3). Ocorre, da base para o topo, gradação normal quase sempre
lacilmente perceptível, marcada pela maior concentração de matacões na base, calhaus na porção

média e seixos e grânulos na porção final. Podem suceder essa seqüência, transicional ou
erosivamente, metarenitos mal selecionadas oom estratifìcação/laminação plano-horizontal, cujas

m, medinclo quase sempre poucos centímetros

de

e, geralmente, descontínuas. Tais descontinuidades devem-se às deformações

de

espessuras raramente ultrapassam os 0,2
espessura

sobrecarga dos fluxos sucessivos ou mesmo à erosão provocada pelo corte e preenchimento.
Essas características identificam-nos como l'luxos densos subaéreos, associados a leques aluviais

subaéreos.

A

poucas dezenas de met¡os de seus limites noroeste, paulatinamente, iniciam-se

intercalações de metatenitos

e siltitos com argilitos que, a partir de

espessuras de alguns

centímetros na base chegam a superar 1 metro nas regiões de topo da seqüência, limites com os

metassiltitos. Associam-se tais intercalações a ação de correntes marinhas litorâneas, provooaclas

por marés c ondas de tempestade.
Enquanto a ìmbricação dos clastos nos conglomerados polimíticos apontam transporte
para WSW, nos metarenitos e metapelitos intercalados as estratihcações cruzadas e ondulações
assimétricas o indicam para NË, confirmando o encontro da cortina aluvial com corpo d'água
marinho.

As intercalações ¿uenosas, com espessuras de até 0,4 m, são constituídas por arenitos mal

selecionados

na base e estão assentadas,

predominantemente, sobre porções de

metaconglomerados finos seixosos e, às vezes, assentam-se erosivamente sobre porções mais
grossas.

A

transição, com gtadação normal, para arenitos médios a finos ocone dc maneira

brusca e estes gradacionam menos bruscamente para arenitos finos siltosos que, em geral, são

recobertos por lâminas argilosas de alguns milímetros no topo, às vezes, interrompidas por
deformações de sobrecarga e escape de fluidos (dlsft). Nova seqüência arenosa semelhante pode

recorrer mas, em geral, sucede-lhes novo fluxo (tapete) de conglomerados. Os arenitos, às vezes,

desenvolvem estratificações cruzadas de pequeno porte em sua base, mas predominam
estratificações plano-horizontais suavemente onduladas

e, às

vezes, desarmonicamente

onduladas pela sobrecarga.

As intercalações silto-argilo-arenosas podem variar suas espessuras de 0,3 a 1,0 m de
espessurâ. Diferenciam-se em dois tipos:

a)

aquelas onde predominam ondulações pouoo

assimétricas a simétricas s com ondulações plano-paralelas e b) aquslas com ondulações planoparalelas ou cruzadas de baixo ângulo e com estratifìcação cruzada hummocþ' No caso "a" os

tipos de ondulações são dependentes do regime de fluxo. Observou-se, localmente, que da base
para o topo as ondulações assimétricas, oom transporte para ENE, passavam ao topo para aquelas

simétricas, marcando ai uma maior calmaria no corpo d'água onde vigorava apenas ondas
oscilatórias. Foram estas sucedidas, predominantemente, por ondulações plano-parnlelas com
poucas incidências de ondulações assimétricas ou cruzadas de baixo ângulo. Este nível parece

conesponder

a tempestitos distais, entretanto não foi possível caracterizar

seguramente a

tridimencionalidade da estrutura. As variações granulométricas são pouco perceptíveis em todos
os níveis, a não ser na própria estrutura laminada dos estratos onde se alternam siltitos argilosos
com siltitos arenosos.

No caso "b", a conjunção de ontlulações côncavas e convexas com relação ao topo das
camadas, gerando estratificações cruzadas de baixo ângulo, isolam leitos amendoados com
68

Detalhe dos metaconglomerados polimlticos clasto-sustentados, com
destaque pma as relações entfe os clastos subarredondados a arredondados e com boa
esftricidade de ganitóides leucocnáticos porfiríticos.

f igura 4.3.2

-

X'igura 4.3.3 - Metaconglomerado polimltico clasto-sustentado organìnaÃo em tapetes
de tração (traction carpets), com espessuras métrica a decimétrica' com definiçäo de
tapetes onde predomina granulometria de matacões e calhaus (na altura da escala) e
tapetes com predomlnio de granulometria calhaus e seixos, na porçâo central. Topo para
a esquerda da foto (SE).

Figura 4,3.4 * Estrutwa amendoada em metarenitos finos siltosos laminados, com 0,7
m de diâmetro, relacionada a ondas de tenrpestades (hummocþ cross stratiJìcation\,
intercalados em metaconglomerados polimíticos das por@es distais de leque aluvial,
progradante sobre colpo aquoso marinho.

d¡i

diâmetro de 0,7 m (Figura 4.3,4), caracterizando a participação de ondas de tempestacles (HCS -

hummocþ cross stra rtcatlon), concomitantc

à progradação da lìzrnja

aluvial no corpo aquoso.

Leona¡dos Júnior e/ al. (1971) desoreveram que sobre os 'þaredões" clo conglomerado
(quase no topo desta unidade, próximo ao espigão da Serra de Santo Antônio) "(...) repousa uma
sucessão de uma centena de leitos de conglomerados de grãos .f,rnos ou arenitos conglomerátioos

passanclo gradualmente

a siltìtos e siltitos calcíferos" e que, "(...)

lentes conglomeráticas

repetem-se por cerca de 20 m e escasseiam da base para topo até passar defìnitivamente para a
seqüência uniforme de siltitos e margas que ocorrem no topo da

ser

ra". Não foi possível verificar

tais exposições contínuas, hoje oobertas por matas e pastagens, mas há neste trabalho

a

concordância com os autores citaclos cle que a passagem da unidacle dos conglomerados para os

siltitos é gradacional, através de seqüência defn ing e thickening-upwarcl.

4.3.2. Metarenitos finos e siltitos calcíferos
Ocupam a porção do espigão da Serra do Santo Àntônio, onde predomina vegetação
densa de Mata Atlântica, ainda com remanescentes de floresta de araucárias. As exposições

ocoffem neste espigão apenas ao longo da "picacla clo divisor," que separa as glebas do Sítio
Monte Oreb, a noroeste, clas glebas da antiga Fazenda Água l,impa, de propriedade do,Sr. Creso

Coutinho, a sudeste. Em perfis transversais ao divisor, ao longo da mata, somente pequenos
blocos rolados foram encontrados, excetuando-se no ponto PA-15, onde afloram

jz.rit . Apenas

no extremo ENE desta unidacle (pontos PA-05 e PA-06) é que são encontradas as melhores e
maiores exposições dessas rochas, mas, ain<Ìa assim, àcscontínuas.

A

base dessa seqüência inicia-se com siltitos cinza-claro fìnamente laminados plano,

horizontalmentc, onde, em cada lâmina, gradação no¡m¿l ocorre até argilitos cinza-escuro,
conformando sucessão rítmica de lâminas claras e escuras intercaladas. As lâminas claras,
siltosas, são mais espessas (0,1 a 1 cm), enquanto âs escuras säo mais delgadas (0,05 a 0,4 cm).

É muito comum o desenvolvimento de ondulagões

cle corrente de baixa energia

( I:2-5cm

e

1\:0,5-1,2 cm) quando, ao longo das lâminas lÌontais pode ocorrer gradação normal de siltitos e
argilitos, destacadas alternâncias rítmicas de cores claras e escuras. O tr¿ìnsporte predominante
para NW. As espessuras dos estratos variam entrc

intercalados por arenitos mal selecionados

I

é

a 4 om em média. Estes são, fteqüentemente,

e conglomeráticos (grânulos e seixos esparsos),

também oom nítida gradação normal, que podem variar a espessura de poucos milímetros até 5
cm. Looalmente, a sucessão parace rítmica. Nos arenitos podem se desenvolver estratilìcações

l0

cnìzadas cie pequeno pofie, geralmente secantes no topo e tangenciais na base, com transporte,
onde observado (ponto 15) sempre

d

igido para SW. A base é sempre erosiva sobre os estlatos

silto-argilosos e, seu topo, também, é sempre erodido por estes últimos, sugerinclo não serem
cogenéticos. Os estratos arenosos teriam aporte continental, enquanto os silto-ârgilosos teriam

aporte marinho, mostranclo que os fluxos mais clistais dos leques aluviais atingiam as porções
mais inferiores, próximas cl¿ base do nível cle ondas, e neste sítio eram retrabalhados.

Localmente, nos níveis silto-argilosos, podem se desenvolver estratificações cruzadas de

baixo ângulo

(À:0,50 m e A -

0,04 m) com laminação plano-paralela, sugestivas

de

tempestitos.
Para o topo da unidade, em suas porções médias, ocone o predomínio de siltitos argilosos

laminados, onde as incursões de areias mal selecionadas continentais são mais esparsas. É
comum o desenvolvimento de onclulações cavalgantes (climbing ripple cross lamination) e de
estratificação lenticular e.flaser qtando das incursões arenosas continentais. Localmente (ponto

PA-05), ocorrem cristais idiomórlìcos de pirita que superam 1 cm de tamanho, sugerindo
condições ambientais de baixa oxigenação.

À medida que se avança em direção ao topo

da seqüência, desaparecem, praticamente, as

incursões cle dettitos continentais passando a imperar a tríade: arenitos muito finos, siltitos e

argilitos. Os arenitos säo oi¡za-claro esbranquiçado que gradam ao topo para tonalidades cinzaclaro a médio (siltitos), quando são recobertos por frna lâmina de material cinza-escu¡o argiloso.
Esta seqüência atinge alguns centimétricos até poucos milímetros de espessura. Nos arenitos é
lìeqüente o desenvolvimento de ondulações assimg<tricas com låminas frontais de alto ângulo
(>20o ) evidenciando baixas energias para os fluxos (F-igura 4.3.5) com transporte para NW. Nas

lâminas frontais a gradação normal até argilitos cinza-escuro é comum. Muito comum, também,

são estratifìoações lenticulares (linsen) e, mais raras, do Tipo flaser. Localmente, pequenas
convoluções (slumps) podem ser observadas

em níveis isolados. Também,

desenvolvem-se niveis com espessuras decimétricas onde há

localmente,

o predomínio de arenitos muito

hnos laminados com estratificação cruz-ada de baixo ângulo, sugestivas de tempestitos.
l)eformações de sobreoarga são comuns no pacote, às vezes falseando ondulações. Neste caso,
estruturas de escape de fluidos (di^rå) quase sempre se assooiam.
Nesse último nível (pontos PA-01, PA-02 e PA-06) foram identilioados os microfósseis

Soldadophycus major GÃUCHER 2000 e Symplassosphueridium .1p. (Figuras 4.3.6 e 4.3.7),
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Figura 4.3.5 - Metarenitos muito finos, com estratificaqio cruzada de pequeno porte, gradacionais ao topo para metassiltito5 çinz¿ ç metargilitos
cinza-escuro. Até a altura da escala predominam metapelitos. Acima desta ocorrem metarenitos, cujas lâminas ftontais dos estrafos cruzados
atingem mergulhos ao redor de 30o. Fluxo da esquerda para a direita da foto (NW).

Figura 4.3.6 - Soldadophycus major GAUCIßR 2000. Colônia de esferulitos poligonízados p€la compressão mútua" com desenvolvimento de
indivíduos filamentosos cilíndricos, à esquerda da foto. Diâmetro médio dos esferóides = 9.5 pm (7,5-12,5 Fm" N = 10). Amostra PA-06,
metassiltito calcífe¡o da Bacia de Pouso /.JLegre. Slide B (54.2, 105.2). Filne 25 (33). Fotografia cedida por Claudio Gaucher e Peter
Sprechmann.

Figon 4.3.7 - Symplassosphaeridium sp. com colônia de esferóides polþonizados pela compressão mútua Diâmetro médio dos esferóides de 9,8
¡im(7,5-11,3pnqN=8).AmostraPA-06,MetassiltitocalcíferodaBaciadePousoAlegre. SlideBQ6.0,94.8),fiIme25(32).Fotogafracedida
por Claudio Gaucher e Peter Sprechmana.

trat¿urdo-se de acritarcas

já

descritos, respeotivamente, por Gaucher (2000)

e Galcher et al.

(1999) no Grupo Arroyo del Soldado, no Uruguai, e pertencentes ao Vendiano Supcrior.

Novas amost¡as, que foram coletadas nesta unidade para análises paleontológicas
sistemáticas, poderão, no futuro, enriquecer ainda mais o controle bìo e cronoestratigráfico.

4.3.3. Metarenitos feldspáticos

e arcoseanos

com intercalações de conglomerados

As passagens dos metarenitos e siltitos calcíferos para os metarenitos com intercalações

de conglomerados,

apes

de transicional ocorre de fo¡ma brusca. Os ambìentes lbram

se

tomando paulatinamente mais rasos (regressão marinha) e os arenitos passaram a dominar sobre

siltitos e argilitos, assim como os arenitos

passar¿ìm

a assumir granulometrias mais altas em

estratos cruzados de grande porte. Concomitantemente a isso, recorreram níveis conglomeráticos

que fteqüentemente se intercalavam, até o fin¿l da seqùência.

A

seqüência propriamente dita, inicia-se com arenitos feldspáticos

laminados, onde a seleção ocorre em lâminas alternadas

(l ,

a

atcoseanos

0,3 cm) de arenitos grossos

a

médios com arenitos médios a finos, em estr¿rtos cruz¿dos de baixo ângulo e de grande porte

(Figura 4.3.8), com lances que podem superar os 30 m (Figura 4.3.9). É muito comum o
desenvolvimento cle lentes ricas em opacos associando-se às lâminas de arenitos grossos a
médios. P¿ra o topo, refletindo o esmaecimento energético clo fluxo, as estratificações assumem

menor pode e passam a estratificâçõos cruzadas planares e acanaladas, estas últimas de menor

pode aìnda. Neste nível predominam gradativamente arenitos finos, nos quais, em leitos
tabulares, desenvolvem-se ondulações assimétricas

(À:7cm e A =

0,5 cm) com cristas

predominantemente retilíneas e, às vezes, com intcrferências de ondas qìle as tornam pseudosimétricas. Um novo fluxo com mesmas caraotqisticas c com espessuras ao redor dos 4 m pocle
sucedê-lo, erodindo em parte a seqüência

<.le

topo ou não, ao longo da superficie de reativação.

Poderá, tambén¡ suceder um pacote arenoso ou um coqjunto deles, fluxos conglomerátioos com
base geralmente plana, localmente irregular, que literalmente os cinzela (Figura 4.3.10).

Os conglomerados são polimíticos e têm a mesma composição dos clastos daqueles
conglomerados polimíticos da base da bacia, ressaltando, entretanto, o grande predomínio de
clastos de milonitos (gnaisses e quarlzitos milonitizados) sobre os demais, o que poderia sugerir
reativação tectônica na ¿irea-fonte. Os clastos são subangulosos e de baixa esfcricidacle c apcnas

ratamente apresentam-se subarredonclados

e com maior

esfericidade, em se tratando de

granitóides porfiróides isótropos. Matacões de até 1 m de tamanho podem ocorrer, masro

Figura 4.3.8 - Metarenitos médios a finos laminados com estratificação plano-horizoúal a cruzøda de baixo ângulo, associados a ambiente
litorâleo de praia.
Metarenitos médios a finos laminados com estratificação plano-horizoúzl
(comprimento de onda) superiores aos 30 rn

Figura 4.3.9

-

e

cr'¿zadas

de baixíssimo ângulo, com lances

Metareûitos médios a ûnos, de du¡as barcanóides, cinzelados por metaconglomerado polimítico clasto-sustentado, onde
predominam clastos de milonitos.

Figura 4,3.10

-

X'igura 4.3,11 - Metarenitos médios a ûnos laminados com estratificações cruzadas acanaladas de médio a g¡ande portes, defi:rindo dunas do
tipo barcanóide. Fiuxo da esquerda para a direita da foto.

à

(¡)

predomínio

é de calhaus e

seixos em arcabouço clasto-sustentado oncle se destaca

a

A matriz propriamente dita é

bimodalidade com seixos finos e grânulos como pseudo- matriz.

lítica, arcoseana em geral, e apenas ocupa interstícios eritre os clastos. Graclações normais, e não
muito raro inversas, são constantes e ocorr()m em intervalos de poucos decímetros a centímetros
dando passagens a conglomerados seixosos, arenitos conglomeráticos e, finalmente, a arenitos

mal selecionados e finos a médios com estratìficações cruzadas de baixo ângulo e cn¡zadas de
pequeno a médio porte, que se desenvolvem em estrato decimétrico. Às vezes, também, arenitos

mal selecionados com estratificação plano-horizontal dispõem-se sobre o topo da

seqùência

descrita, ou até sobre a sua porção mediana, de modo erosivo como se prenunciassem a chegada
de novo fluxo conglomerático, para os quais transicionam com gradação inversa. Outras vezes,

ocorrem ìsoladas com base e topo erosivos entre 2 fluxos de conglomerados.

À medida que

se avança para SE nas porções de meia encosta e

final da encosta clo flanco

sul da Sema do Santo r\ntônio, mais para o topo da bacìa, ganham predomínio os a¡enitos com
estratificação cruzada acanalada de grande porte (dunas barcanóides, Figura 4.3.11) ao lado
daquelas cruzadas planares e cruzadas acanaladas de pequeno porte. Da base para

o topo,

a

seqtiência de ocorrência de uma sobre as outras é a seguinte: estratificação cruzada planar,
cruzada acanalada de grande porte e, finalmente, acanalada de pequeno porte. Em seqüôncias
incompletas, sem estratifìcações cruzadas planares, na base podem ocorrer cruzadas acanala{as
de pequeno porte sucedida por aquelas de grande porte. As estratificações cruzadas acanaladas

podem ser, à primeira vista, confundidas com aquelas de deserto (dunas barcanas), mas diferem
destas quanto à má seleção e arredondamento dos grãos de areia e à ocorrência de clastos

(seixos) erráticos entre as lâminas

e de

grânulos (quartzo

e

fcldspato) nas lâminas mal

seleoionadas. As ca¡acterísticas das lâminas são em muito semelhantes às descritas nas porções

de base: alternância de lâminas de arenitos médios a f,rnos com outras de arenitos mal
selecionados com grânulos. A gradação normal ooorre nas primeiras e a gradação inversa ocome

nas lâminas mal selecionadas, provavelmente devido aos processos de fluxo de grãos (grain

/ktw)

nas lâminas Íìontais das dunas.

A

presença

de conglomerados polimíticos interoeptando e se intercalando

nessa

seqüência é uma constante. Composicionalmente são semelhantes aos anteriores da seqüôncia de

base, onde predominam olastos milonítioos. Diferem daqneles, também, quanto

à

maior

parlicipação de atenitos intercalados e quanto ao predomínio da granulometria calhaus e seixos
nos clastos. Ás vezes, também, os conglomerados poclem ser apenas seixosos e cortados por

arenitos mal selecionados com estratificação plano-horizontal

a

ctuzada de baixo ângulo.
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Localmente, ocorre matacão com mais de

I m de tamanho,

como errático, no topo

de

conglomerzxlo com oalhaus que é suceclido por outros seixosos com gradação inve¡sa até outros
com calhaus (Figura 4.3.12).

As paleocorrentes indicam fluxos nas dunas barcanóides (com estratificação cruzada
acanalada) no rumo NNE, quase que invariavelmente. Nos arenitos mal selecionados ou não, e
associados com os fluxos conglomeráticos intercalados, o transporte é para SE.

Nas dunas barcanóides, é comum na região de sua base (bottom) das lâminas jìontais
(foresets) a oco¡rência de intraclastos com 5

- I cm tle tamanho

lenticulares alongados, argilosos

e esbranquiçados, que se alinham entre as lâminas. Muito comum também é a oconência de
pseudo estruturas conc¡ecion¿árias, que na verda<le constituem-so em vazios deixa¿os pela
alteração e remoção de material (arenito fino siltoso) que compunham marcas onduladas
assimét¡icas ao longo dos foresets, em planos de superfìcies de reativação (Figura 4.3.13). Em

geral essas matcas onduladas têm cristas tetilíneas e a assimetria aponta fluxos para norte. A
Figura 4-3.14 ilustra molde (base da onda) assimétrica (î":10 cm e A: 0,5) indicando fluxo em
cristas retilíneas par.a N.
Localmente (ponto PA-17), intercalação de arenitos finos com clastos (seixos e calhaus) e
tônue estratifioação plano-horizontal, apresenta lâminas argilosas csbranquiçadas com estruturas
de escape de fluidos. Deste ponto em direção à sudeste as exposições rochosas fbram encobertas

pelos depósitos aluviais recentes de várzea e só reaparecem no iníc io de encosta, além da v{rzea,

þonto pA-20). Neste ponto tem-se o
contato baci¿r/embasamento. Os depósitos da bacia, muitíssimo alterados, são conglomer.ados
polimíticos marrom amarelaclos com seixos e calhaus de granitóides, quartzitos e milonitos, q¡e
na margem direita do Ribeirão das Morles ou dos Baffeiros

se expõem por cerca tle

I

m no leìto de estrada vicinal não pavimentada.

Apresentam-se po.co deformados, quando são interceptados por falha com direção

N90'B 60'N que os coloca em contato com granitóides muito alterados,

âparentemente

leucocráticos, bastante brechados e milomitizados. Nesta altura cle borcla da bacia
verifica a presença dos metarenitos, mas apenas dos metaconglomerados.

A primeira seqüência, mais de

já

não

se

base, é típìca de depósitos de praia ca¡acterizando a zona

de estirâncio (swash e backswash). A seqüência com dunas barcanóides caractcrizaria zona de
ante-praia acima do nível de base das ondas, sujeita às correntes litorâneas que se dirigiarn para o
continente.
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Metaconglomerado polimítico com bloco de até 1 m de gnaisse bandado milonÍtico e outros da mesrna rocba na granulometria
caibaus e seixos. Nota-se gl:aÁaçã,a inversa no pacote até o topo do matacão, qua:rdo sucede outro fluxo de conglomerado fino.

Figura 4,3.12

-

Figura 4.3.13 - Truncarnento com ângulo aparente de 45' entre estratos de duna ba¡canóide. No estrato zuperior aparecem, ao longo das lâminas
ftontais, sucessivos níveis com vazios deixados pela aker:ação intempérica de material areno'siltoso, constituinte de marcas onduladas
assimétricas. O fluxo é da esquerda para a direita da foto. A escala tem 7 cm de diâmetro.
Base de esûato de duna barcanóide, em bloco rolado e com topo invertido, com moldes de marcas onduladas assimétricas com
cristas ¡etilíneas e com pseudo fluxo da esquerda (alto) para direitå (baixo). No canto inferior esquerdo da foto, podem ser vistas intercaþões
lenticulares de opacos entre arenitos médios a grossos laminados.

Figara 4.3.14

-

Figura 4.3,18 - Metaconglomerados polimíticos com intelcalações de meta¡enitos e siltitos avermelhados cortados por planos escalonados de
cisalhamento ruptil-dúctil com mergulhos pam NW, onde se coloca o observador. As setas vermelhas indic^m o sentido de movimento da capa e
as ptetas, da lapa. Nota-se pequenos drags nos terrnos siltosos, que indicam componente inversa para a movimentação. A ausência de
estriamentos nos planos de falha não permitiu caracte¡izar a componente horizontal (Ponto 52).
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F'igura 4.3.15 sintetiza o pacote deposicional da Bacia de Pouso Alegre, as relações

entre as seqüôncias sedimentarcs, os processos e ambientes deposicionais envolviclos durante o

preenchimento

da bacia. Como pode ser visto, a

seqüência

inicial da base,

de

metaconglomerados polimíticos, é representativa de regressão marinha, quando, paulatìnamente,

inicia-se fase transgressiva marinha com o afogamento das porções mais distais do leque aluvial

(frente deltaica) em corpo d'água litorâneo ¡aso. O máximo transgressivo

é atingido

com

tlepósitos finos da região de antepraia þhoreJace) ou até transicional para plataforma rasa
(offshore), em condições de hguas oxigenadas a pouco oxigenadas (cristais de pirita do ponto
PA-0.5). Pequena regressão marinha instala-se com a cleposição de extenso pacote de sedimentos

praiais (metarenitos) intercalados po¡ outros de proveniôncia continental, representados por
metaconglomerados polimíticos ricos em clastos de rochas miloníticas. De modo gradual, talvez,
a seqüôncia anterior dá lugar a outra representativa de águas pouco mais profundas, das regiöes

de antepraia, ondc a zção de ondas normais e de conentes de marés construiu espetaculares
megamârcas onduladas com flnxos voltados para o oontinente. Ainda assim, neste ambiente as
intercalaçöes conglomerá{icas mostraram-se constantes.

Ao final da seqüência,

aparentemente

retornariam condições transgressivas, ent¡etanto a ausência de exposições rochosas não permitiu

conli'má-lo. Após esse intervalo sem exposições, no topo da baoia (oontato com o embasamento)
expõem-se metaconglomerados polìmíticos, que poderiam constituir-se em mais uma das
intercalações ou ¡eprcsentar estágio regressivo.

4.3.4. Paleocorrentes

Na Bacia de Pouso Alegre, os termos psefìticos e pelíticos

apresentaram maio¡es

dificuldades do caracterização do sentido das paleocorrentes. Na unidade dos metarenitos
estratificações cruzadas de dunas barcanóides

o

fereceram,

por sua vez, ótimas

as

leferências,

entretanto a maioria das exposições enoontram-se em blocos rolados. Quando nesses blocos, o
acamamento reliquiar (So) e a clivagem ardosiana (S¡) estiveram disponibitizados, foi possível
recuperar, a partir da comparação com outtas cxposições in situ, a posição original do bloco e,
consequentemente, obter o sentido das paleocorrentes.

Nos metaconglomerados polimíticos (Figura 4.3.16), apenas em dois locais (pontos 07 e
53) obteve-se o sentido aparente (relativo ao plano de corte; no caso, em planta) a partir da
imbricação de clastos, qne lorneceram sentido dos fluxos de NE para sw. Nesta unidade (ponto

53), intercalação metapelítica com ontlulações oavalgantes associadas a correntes de marés (e
talvez a ondas tle tcmpestades) indicaram fluxos no sentido inverso, de SW para NE.
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Figura 4-3.15 - Colura cstratigráfica esquemática da Bacia de pouso ,{legre

39ó

lm

E

Figura 4.3.16 - A¡álise das paleocorrentes obtidas
para a Bacia de pouso Aregre.

Nos metassiltitos calcíferos, apenas dois locais (pontos 06 e 15) forneceram medidas de
paleocorrentes, também aparentes.

No ponto 15, as ondulações cavalgantes e de ondas de

tempestades (micro-hummocties) mostraram sentido

intercalações de arenitos mal selecionados

de fluxos de SW para NE, enquanto

a conglomeráticos mostraram sentido de fluxos

inversos (de NE para SW) em estratificações cruzadas de pequeno porte. No ponto 06 (Figura

4.3.5) ondulações cavalgantes sub-ctíticas em siltitos argilosos e arenosos mostraram fluxos
dirigidos de SE para NW, em code ve¡tical orientado segundo NW-SE.

Já nos metarenitos com intercalações conglomeráticas, onde predominam dunas
barcanóides, os fluxos predominantes tôm sentìdo de SW para NE, quase que invariavelmente

(Figura 4.3.16). Nos pontos 14 e 17 desta unidatle, marcas onduladas assimétricas com c¡istas

retilineas

a

sub-retilíneas, as quais recobrem as porções de topo das dunas barcanóides,

indicaram fluxos no sentido de SSE para NNW, mostranclo pequeno clesvio para
comparados com aqueles das estratificações cruzadas de médio

a grande portes

NW

se

clas dunas

barcanóides sotopostas.
Desse modo, pode-se concluir que a linha de costa estendia-se aproximadamente segundo

E-W a NW-SE, situando-se as áreas-fònte oontinentais a NNE, onds se instalaram

leques

aluviais, disponibilizando fluxos densos gravitacionais que atingiam as porções litorâneas
situadas

a SSW, quando e onde eram retrabalhados pelas correntes de marés e ondas de

tempestades em águas rasas, acima do nível de ondas no¡mais.

4.3.5. Geologia Estrutural
Como ocone nas demais bacias aqui analisadas, na Bacia de Pouso Alegre o acamamento

reliquiar (56) guarda boa ooncordância estrutural com

o trend principal do embasamento,

assumindo atitude média de N55"8 39'SË (Figura 4.3.17). Ele é interceptado por uma clivagem
ardosìana (S¡) com atitude média de N65'E 64"SE, podendo-se notâr que as direções são subparalelas às de So, mas que os mergulhos, para o mesmo quadrante, são de maior ângulo.

Na Bacia de Pouso Alegre o estabelecimento do padrão deformaciona,l associado à sua
fase de inversão e encurtamento,

foi extremamente dilìcultado devido à lalta de afloramentos i/,

sila e, quando da ocorrência destes as

exposições predominantemente metapsefiticas

metapsamíticas não dispunham de bons planos

de falhas com espelhos estriados

e

que

permitissem traçar a história das sucessões de esforços e suas direções. Por outro lado, também,

81

DIAGRAMA SCH MIDT.LAMBERT
SEMI-ESFERA INFERIOR
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Figura4.3.l7 - Diagrarna de igual área paraas projeções polares do acamamento (S,,) e da clivagem ardosiana (S,) medidos
na
Bacia de Pouso Alegre. $ S, são, respectivamente, as atitudes médias do acamamènto e da foliação metamórfica.
"
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nos metaconglomerados, quando ir? sllzi, as evidôncias def.ormacionais a partir dc clastos loram
poucas.

O fbrmato aproximadamente triangular isósceles a trapezoidal da bacia, aliado à rede de
falhas que a limita, é sugestivo de que as ultimas defomações soÍìidas por esta foram impressas

por binário de esforços sinistrogiro,

entretanto, não fbram diagnosticaclas evidôncias

co¡rtundentes que o comprovassem. Ðm alguns locais, nos metaconglome¡ados polimíticos da

unidade basal a NW, rotações de clastos foram sugestivas de movimentação sinistrogira mas,
nestes mesmos locais, ao lado de tais clastos, outros mostravam

o predomínio de deformações

associadas a binários destrogiros.

No ponto 52 (Figura 4.3.1), nos metaconglomerados com intercalações de metarenitos
metassiltitos (Figura 4.3.18), planos de falhas com mergulhos de

60' para NW

provocaram

rejeitos inversos de até 40 cm nas intercalações metapelíticasþsamíticas, porém, devido
ausênci¿ de estriamentos nos planos de fraturas, não

foi possível caracterizar a

e

à

componente

horizontal. No ponto 15, em metassiltitos calcíferos, a clivagem ardosiana (S1) intercepta com
direção sub-paralela (N70'E 70'SE) o acamamento reliquiar (Ss) de baixo ângulo de mergulho

(25" para sul), relação indicativa cle vergôncia para NW. Exames meso e

microscópicos

mostratam que Sl compotta-se como uma clivagem de cisalhamento (miorofraturas) que provoca

rejeitos normais milimét¡ioos (até 0,5 cm) em Se, situando-se a lapa a sul e a capa a norte (Figura
4.3.19). A componente horizontal não f<ri possível de ser estabelecida em campo. Com a análise
de seção delgada orientada também não se obteve sucesso.

Nas rochas do embasamento situadas meridionalmente à bacia, oom melhores exposições
rochosas que as demais áreas de entorno, as observações tiveram mais sucesso. No ponto 18, no

extremo WSW da bacia (Figura 4.3.1), onde afloram gnaisses facoidais a blastomiloníticos oom
intercalações de quartzitos, planos de lalhas associados a cisalhamento rúptil-ilúctil interoepta os
gnaisses com atitude

N68"8 85'SE. Os espelhos de falha contêm estrias de atrito suborizontais

(3-12' W). As demais feições cinemáticas dos espelhos (como degraus), associadas ao
estriamento, fbrneceram inclicações de movimentação lateral direita com pequena componente

normal (plano de muito alto ângulo de caimento), que poderia ser extensiva para todo o
lalhamento que limita o embasamento com os metaconglomerados polimíticos da base da bacia.
Em quartzitos, situados a poucas dezenas de metros a sudeste da exposição anterior, âs mesmas
relações foram observadas, entretanto o plano principal de cisalhamento assumia atitude N68'

85'NW (alto ângulo de mergulho, mas para o quadrante NW). As estrias

cle

atrito horizontais (0')

R3

- Metassiltito arenoso calcífero apresentando feições deformacionais que
cancteruam movimentação anti-horiíria ao longo de planos de microfraturas, dadar pêla
deformação em "2" das micas (micafish), sombras de pressäo em agregados quartzo-feldspáticos
e pelas relações dos planos "Ss" e "Sc" de Berthé et at. (1979). O plano principal de defoimação
mergulha para sul (70"), conferindo à deformaçäo principal da bacia (inversão e encurtamento
com geração da foliação Sl) uma componente normal. Nicóis cruzados + placa gipso. Ponto 15.
figura 4.3.19
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foram superpostas por outras subverticais, in<licativas de falhamento normal, situando-se o bloco
alto a sul.

Mais a noroeste, no ponto 47, planos de f¿lhas com alto ângulo cle mergulho para NW

(75') e estrias de atrìto suborizontais (14" W) interceptam gnaisses facoidais, com feições
indicativas de movimentação lateral tlireita com componente inversa. E, finalmente, no ponto 46,

pouco mais a noroestr: e ainda em rochas gnaissicas, planos de làlhas (l{66.E 85"NW) com
sstrias suborizontais (iOo W) e as demais feições do espelho indicaram movimentação lateral

direita com componente inversa, com sobreposições no plano principal e em planos simétricos
(com caimento para sul) de rejeitos normais.

l{econhecendo-se a escassez dos dados estrutu¡ais obtidos nos depósitos da Bacia de
Pouso Alegre e no seu embasamento, mas, considerada a boa qualidade dos mesmos, é possíver

atribuir que

a

deformação principal imposta

à bacia, durante a sua fase de

inversão e

encurtamento, obedeceu a um binário de esforços com vetotes máximos compressivos orientados
aproximadamente segundo E-W, provocando na rede de cisalhamentos preexistente e em novos
sistemas gerados uma movimentação oblíqua, ptincipalmente lateral direita oom compononte
inversa-

85

4.4.

Bacia de Cajamar
Os depósitos da Bacia de Cajamar oconem sob a cidade de mesmo nome, na Região

Metropolitana de São Paulo, distando cerca de 25 km da capital.

A análise de seus depósitos, a partir de testemunhos de sondagens de subsuperficie, foi
motivada em outubro de 1986, quando, inesperatlamente, prooesso cárstioo oom dolinamento foi

deflagrado em plena área u¡bana de Cajamar, ocasionando

o

colapso do solo e de varias

residências. O Instituto de Pesquisas Tecnológioas do Estado de São Paulo S. A. - IPT, solicitado

pelo poder público realizou ali vários estudos (lPT 1987), sintetizados em Nakazawa el a/.
(1987), com o objetivo de prevenir futuros acidentes geológioos, recuperar a área acidentad¿ e
assegurar tranquilidade à população. Dentre os levantamentos geológico-geotécnicos, incluiu-se
a perfirração de dezenas de poços

profundos, distribuídos por quase toda a área urban4 incluìndo

entre eles várias sonclagens rotativas com recuperação total ou parcial de testemunhos. A
geologia da região, levando-se em oonta esses dados adicionais obtidos por IPT (1987), foi
revista com detalhamento de campo e se encontra sintetizada em Santoro e/

al

(1988), autores

pertencentes, à época, aos quadros do IPT S.A.

\s
.t"'.{ì

W|iÃ*l,,*.i[ï, lf,e.*¡ry f_] m¡.'¡,"¡ig"
Figura 4.4.1 - Contexto gcológico regional da Bacia de Cajamar (segundo Santoro et al. 1988\.

A cidade de Cajamar está

situada ao sul da Zona de Cisalhamerfo de Jundiuvira e, um

pouco mais distante, a norte dà Zona de Cìsalhamento de T'axaquara (Figura 4.4.1). Entre essas

ZCs al"loram metassedimentos do Grupo São Roque e, possivelmente, metassedimentos

e
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vulcânicas associadas do Grupo Serra do Itaberaba (Juliani et

al.

1986), intrudidos por vários

corpos granitóides sin a tardi-o¡ogênicos.

No município de Cajamar e suas proximidades (Figura 4.4.2) predominam metapelitos

e,

subordinadamente, metapsamitos do Grupo São Roque ricos em intercalações de mármores

calcíticos e dolomíticos, que há várias décadas são explotados pela indústria cimcnteira e afins.
Essas trôs unidades estrutu'âm-se em sucessivas sinlormas e antifÒrmas que têm eixos orientados

segundo NE-SW.

A região urbana de Cajamar está assentada sobre alvéolo topográfìco (Santoro

et al. 1988) prcenchido por depósitos coluvionares essencialmente argilosos, oom cercâ de 20 m
de espessura, que no sentido das encostas dos morros são rioos em blooos e matacões (tálus). Na

porção leste deste alvéolo, os depósitos coluvionares são colm¿tados e interdigitaclos com outros
aluvionares, associados à calha do Ribeirão das Lavras que se dirige de NW para SE. Abaixo
desses depósitos mais recentes ocorrem outros, siltosos e de cores variegadas e com ÍÌagmentos

milimétricos a decimétricos de metarenitos, qualtzo

e lÌlitos,

interpretados como advindos

principalmente da alteração de filitos (Santoro et al. 1988), cujas espessuras podem variar entre

30 e 80 m, atingindo proÍìrndidades de até 100 m. Nesta profundidade, atinge-se o solo de
alteração de rochas carbonática.s marrom escuro, ¡ico em cavidades de variadas dimensões
preenchiclas ou não por água, que transiciona para maiores profundidades à rocha sã, maciça,

lìatutada, de oor cinza e com cavidades preenchidas por água ou solo. Os autores atribuíram
estruturação antiformal a esse pacote de rochas carbonáticas.

Hachiro

&

Santoro (1996) interpretaram essa seqüência terrígeno-carbonática como

singular, destacada do Grupo São Roque, cle cujos metasset{imentos clistinguem-se quanto ao seu

grau anquimetamórhco

e à pouca deformação e quanto ao seu conteúdo litológioo.

Reinterpretaram os dados de subsuperficie obtidos por IPT (1987) e concluíram que os pacotes

rochosos estruturam-se ern blocos adernados ao redor de 25" para SE, por efeito de lalhas
normais escalonadas orientadas scgundo NE-SW e responsáveis por grabens assìmétricos, sítios
de depósitos pelo menos cenozóicos, como pode ser visto na Figura 4.4.3.

Identificaram uma sucessão de estratos constituída, da base para o topo, de cerca de 200m
de calcarenitos cinza-claros, 50 m de calcarenito róseo claro e 20 m de ilololutito róseo escuro
Qtink dolomites), conglomerados polimíticos com clastos fosfüticos e dolomrditos com clastos de

dololutitos. Atribuíram sedimentação em plataforma rasa ou de planície de marés, com águas
relativamente agitadas e pouco oxidantes até, pelo menos, a época de deposição dos carbonatos
róseos-
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presente projeto foram analisadas

7

amostras testemunhadas pelo

relacionadas na Tabela 4.4.1, na qual também constam

2

IPT

(1987),

amostra de calcários do Grupo

Açungui, Formação Água Clara, do Núleo Cablocos do PETAR (Parque Estadual Turístico do

Alto Ribeira), utilizadas como referência para comparações analíticas.
Os metacalcarenitos intrabiomicroesparíticos (CJ-01 e CJ-02) são constituídos de cerca

de 30-40% de ma'';"iz/cimento com lama carbonática neomórfica, 55-70o/o de componentes
aloquímicos ( intraclastos, oncólitos e outros) e menos de 5%o de clastos de quartzo, carbonato
micro a macro cristalino e óxidos e hidróxidos de ferro. Os grãos aloquímicos variam de 0,2 a

0,6 mm de tamanho.

A

textura é granular micro a macro-cristalina. Difrações de raios-X

revelaram predomínio de calcita sobre dolomita.

O metadolorrudito parcialmente silicificado (amostra CJ-03) tem matriz constituída por
sílica microcristalina (50%). Os componentes aloquímicos (50%) são constituídos por grânulos
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Amostra

Sigla IPT

Profundidade (m)

Classificação Petrogáfica

CJ-OI

SPI{-O1

50,61-51,l4

Metacalcarenito (lntrabiomicroesparito)

CJ-O2

SPIì-06

56,41-58,50

Metacalcarenito (Intrabiomicroesparito)

CJ-03

SPR-30

62,50

Metadolorrudito parcialmente silicificado

CJ-04

SPR.3O

66,80

Metaconglomerado

CJ-05

SPR-33

5t,00

Meta-quartzo arenito

CJ-06

SPR-37

66,00

Metargilito

CJ.O7

SPR-33

84,50

Metacalcilutìto

Amostras da Formação Agua Clara

-

Núcleo Cablocos do PETAR

NC-O8B

Superficie

Metadolomicrito

NC-23

Superficie

Metacalcarenito esparítico

'fabela 4.4. I

-

Iìelação das amostras analisadas neste Fojeto, com a sua localização e classificação petrográlica

de int¡aclastos impregnados por óxidos e hidróxidos de ferro. Predomina dolomita sobre calcita,
tratando-de a rocha de uma brecha intraformacional.
O metaconglomerado petromítico dolomítico brechado (amostra CJ-04) é constituído por
80o%

de clastos de quartzo, fragmentos líticos (quartzito, micrito, chert e sillito) e de feldspatos

na flação areia grossa a muito grossa com grânulos, além de traços cle muscovita, zircão
opacos, cimentados por carbonato micro a maorocristalino límpido (20%).

e

A análise de raios-X

revelou grande prcdomíno de dolomit¿ sobre a calcita.

A amostra de meta-quartzo arenito (CJ-05)

é oonstituída

por ceroa de 85-90% de grãos de

quartzo subangulosos e subarredond¿dos de granulação areia Ëna

e média, tendo em seus

interstícios sílica microcristalina como cimento e minúsculas partículas de sericita, além de
opacos, rutilo, biotita e hidróxiclos e/ou óxidos de Fe.

Por último, a amostra de metargilito (CJ-06) é constituída essencialmente por sericita +
argilominerais recristalizaclos (7 5-80%) e por l5-20% de quartzo, além de agregados de clorita +

carbonato, opacos, zircão

e

muscovita.

A

difração de raios-X, em rocha-total apontou

predomínio de quartzo sobre muscovita (sericita), traços de clinocloro e de dolomita.

O exame por catodoluminescência em algumas das amostras de Cajamar, mosttou que
elas sofretam ampla impregnação/substituição por óxidos e hid¡óxidos de Fe e Mn, inexistindo

praticamente porções não luminescentes. As cores CL (luminescôncia) transitaram do amarelo
ao laranja para a calcita, quando impregnacla por Mn2t, alcançando colorações marrom escuro a
90

negro quando impregnada por Mnz+ + Fe. De acordo com Amieux (1982), as cores CL da calcita
entre o amarelo e laranja indicam teores de Mn2

f

entre 40-10.000 ppm na rooha e cores entre

marrom a negro, teores supcriore s a l%o rle Fe, com predomínio cle Fe3* sobre Fe2t. Pa¡a os
dolomitos, as cores Cl, variaram entre o amatelo, laranja e vermelho, mostrando ptesença de
Mn2n substituinclo Ca ou Mg. As análises geoquímicas (Anexo 1) mostraram nessas rochas
teores de Ire2O3 entre 0,1

I

(CJ-()

l)

a 2,18 Yowt (CJ-03) e de MnO cntre 0,06 a 0,18 %wt,

¡espectivamente. Ënquanto isso, os teores de CaO e MgO variaram, respectivamente, enhe 17,66
(CJ-03) a 50,13 %wt (CJ-01) e2,17 (CJ-07) a11,70o/owt (CJ-02).

Em lunção

dessas características assumiclas pelas rochas frente aos processos

diagenéticos e/ou supérgenos (por águas meteóricas ricas em Mn e Fe), optou-se por analisar os
isótopos de C e O a partìr da rocha total, considerando-se a grande probabilidade de se¡em tais
contaminações/substituições adquiridas durante a deposição (no sítio original), tomando-se em

conta os processos de ressurgência marinha que teriam coexistido durante a sedimentação, os
quais também remobilizam o Fe e Mn de regiões anóxidas mais profundas. Os resultados obtidos

(Tabela 4.4.2) mostram valores positivos, relativamente baixos, para

ô Ct'

ooo, que são

indicativos de carbonatos de águas marinhas. Os valores de ô Or8 svow, muito altos (entre +15 e

+19), também oonfirmam tal ambiente, se plotados no diagrama de Borscthevsky (1981, apud
Zhang 198fì), como visto na lìigura 4.4.4. Neste diagrama enoontram-se também plotatlos os
resultados obtidos neste projeto das 2 amostras do Grupo Açungui O{C-088 e NC-23), além de
outras analisadas por Frascá (1992) em mármores do grupos Açungui e São Roque e em rochas

dos complexos Piracaia e Embu, de mais alto grau metamórfico e mais antigas. Nota-se que
existe coerôncia entre os resultados, mesmo em se tratando tle unidades diferenoiadas no tempo e
espaço c, considerando-se adicionalmente que o oxigônio seria mais susceptível que

oC

de

so1Ìer variaçôes lrente aos prooessos diagenétioos e intempéricos de superficie.

Amostra
CJ-O]

CJ-02
CJ-03
CJ-04
NC-O8B
NC-23

ôO'opnn

ôC"png

5.799
9.504

4.610
016

6.211
8.ó01

4 153

+0.322
+1.405
+0.690
+0.310
-1.788
+2.755

ôO'osnow
+
+
+
+

'r-20.811

+21.642

.892
-9.148
-8.942

Precisão
Carbono
Oxigênio
0.006
0.004
0.004
0.004
0.005
0.006

0.013
0.005
0.003

0.004
0.008
0.012

Tabela 4.4.2 - Resultados analiticos de isótopos estáveis de C e O para as amostras analisadas da Bacia de Cajamar
e do Subgrupo Lageado, região do PETAR.
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Froscó (1992)

'Complexos*
I I Formoçóo Seluvo
', Formoçõo Águo Cloro
,. SubgruÞo Logeodo
'. Formoçóo lloiococo
*l$mbobs

vozlos: voþr€s p/ cobllo
Slmbolos chelos: volores þ/ dotom¡lo)

Cojomor
cJ-oì
Nesle Projelo

.
*

(ä

cJ-o2
cJ-03
cJ-04

Subgrupo logeodo

lÈ

o

Figura 4'4'4- Diagnma de variações ô''o.n,o* x ô"Crou(segundo Borscthevsky

campos de:

I-

Nc-088

Nc-23

el al. lg|l,apudZhang lggg)

para os

Carbonatos marinhos, II - Carbonatos
água doce, e III - Carbonatos marinhos p.e-"uÁt .luno,
metamorfizados. Nele foram protados os dados de Frascá (!er 99ã) e deste projeto.

Comparando as amostras analisadas com os diagramas de comparações mundiais de
rochas carbonáticas (Figura 4.4.5) de Keith &Weber (1964) e com os histogramas de Veiser

&

Hoefb (1976), na Figura 4.4.6,observa-se que os resultados obtidos são compatíveis com aqueles

dos autores, considerando-se tanto o ambiente marinho para a deposição, quanto os intervalos
prováveis de idades paraa sedimentação.
Pode-se com isso, provavelmente, concluir que a introdução de Fe e Mn nas amostras,

seja

a partir de processos diagenéticos ou por

águas meteóricas, não influenciaram

substancialmente os valores de ô l3C e de ô l8O originais existentes no sítio da deposição, ou seja
das águas oceânicas em circulação. Refletem esses valores as condições químicas aproximadas
do meio original.
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Nas rochas carbonaticas da Bacia de Cajamar loram identifìcados, ainda expeditamente,
pelos profb. Claudio Gaucher c Peter Sprechmann, da Faculclad de Ciencias da Universiclad de

l¿r

Iìepublica cle Montevideo, Uruguai, a partir clo exame de seções delgadas, os microfósseis
Clouelinu riemker.¡¿ GERMS 1972 (amostras CJ-01 e CJ-02) e Titanotheca coìmbrae GAUCFIER

& SPRECFIMANN

1999 (amostras CJ-06, de metassiltito - Figuras 4.4.7 e 4.4.8 - e CJ-03, de

dolorrudito).

O microfossil Cloudina ocorre também no Grupo Co¡umbá (Zaine 1991 e Boggiani
1998), em ca¡bonatos (rudstones) da Formação Tamengo, unidade média-superior desse grupo,
associada com trarsgressão marinha da làse drift da bacia, oncle a clisponibilitlade de oxigênio

cm águas rasas f¿vorcceram tal vida metaz,oëria, inclusive de Corumbella werneri. Ocorre
também Ck¡t¿dina na base do Crnrpo Arroyo del Soldado, no Uruguai, em meta siltitos bandados

da Formaçäo Yerbal, associada ao máximo transgressivo da unidade (Gaucher

&

Sprechmann

&

Sprechmann

1999), concentrada sua ocorrência aos níveis de maior oxigenação.

O microfossil Tilanotheca coimbrae, assim denominado por Gaucher

(1999) em homenagem póstuma a Armando Márcio Coimbra, com quem participaram de
trabalhos de campo no Brasil e Utuguai, ocorre em dolorrndifos (pink dolomites), conglomeraclos

petromíticos dolomíticos brechados e em metmgilitos da Bacia de Cajamar. No Grupo Aroyo
del Soldado, ocorem também na Formação Yerbal, cm siltitos laminados, associados com águas

relativamente rasas

e

oxigenadas.

O microfossil Cloudina,

ainda não determinado com

segurança, ocorreria em calcarenitos da .Bacia de Cajamar.

I)entro desse quadro comparativo, e reconhecidamente ainda preliminar, os depósitos
ca¡bonático-terrígenos rcmanescentes da Bacia de Cilamar constituem fortes candidatos ( "o elo

perdido") de uma autêntica plataforma carbonática que coadjuvara com

remanescentes

continentais e ma¡inhos rasos das bacias do Pico de Itapeva, de Eleutério e de Pouso Alegre, pelo
menos.

Adicionalmente acrescenta-se como de grande importância o fato da concorrência de
eventos de ressurgência marinha fosfogênioos (carbonatos róseos e conglomerados com clastos
fosfátioos), e mesmo de Fe e Mn, com a participação de fósseis de reconhecida distribuição

mundial durante

o

Neoproterozóico, que implicará

na busca de novas modelagens

paleogeográficas e tectônioas, dìversas daquelas até então assumidas.
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Titanotheca coimbrae GAIJCHER & SPRICHMANN 1999 em
metassiltito arenoso da Bacia de Cajamar. Indivíduo adulto com carapaça constituída
por aglutinado de microcristais de rutilo e abertura substituída por sílica microcristalina
(indicada pela seta)- Nicóis descruzados. Àmostra CJ-06.

Figura 4.4.7

-

-

Indivíduo jovem com forma mais esférica, apresentando, também,
abertura silicosa substituída por sílica microcristalina. Nicóis cruzados. Amostra CJ-06.

Figura 4.4.8

L'þ'þ

4.s. BACrA

DO QUATTS

Os sedimentos da Bacia do Quatis situam-se nas cimeiras da Serra da Boa Vista,
remanescentes

do Planalto Guapiara (Ponçano et al. 1981, upud Campanha et al.

1985)

avançados até oeste de Cajati, no sul do Estado. Situados em área de muito difícil acesso, os

depósitos aflorantes perfazem área de cerca de 5,5 km2. Descrevem, grosso modo, um
semicírculo, cujo diâmetro coincide com a Falha do Braço Grande que os limita a SE com os
xistos da Seqüência Cajati. Nas porções mais setentrionais os limites são coincidentes com as
bordas erodidas

do planalto remanescente. Sobrepõem-se aí sobre xistos e rnigmatitos

da

Seqüência Turvo-A¡eado e Complexo Pré-Setuva, respectivamente, através de inconbrmidade.
Campanha

& Sadowski (1999) reuniram os xistos e fìlitos da Seqüência Cajati e Turvo-Areado

no Complexo Setuva; os migmatitos da Seqüência Turvo-Areado e do Complexo Pré-Setuva
fbram por eles enfeixados no Complexo Gnáissico Migmatítico (Figura 4.5.1).
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Figura 4.5.1 - Contexto geológico regional das bacias do Sama¡nbaia, Quatis e Camarinha (segundo Campanha

& Sadowski (1999).
Os poucos dados estruturais existentes obtidos por Campanha et al. (1985), indicam que o

acamamento reliquiar orienta-se predominantemente segundo NE-SW,

com

variações

subordinadas na direção WNW-ESE e NNW-SSE, na porção centro-oeste da bacia, e orientações
97

segundo NNE-SSW, na porção norte dest¿r (Figura 4.5.2). Os mergulhos das camaclas variam
entre 20 e7J' no rumo sudeste predominantemente, com variações para WSW e NNE, na porção
centro-oeste e atingem 65o no mmo noroeste, na porção norte da bacia. Pouco metamorfìza<los,

os depósitos são interceptados por tênue clivagem ardosian¿r oblíqua ao aoamamento reliquiar
(Se), com direção e mergulho médios, respectivâmente, de N60oE e 60o para NW.

A clivagem

ardosiana

é melhor

destacada nos termos pelíticos. Os seus planos são

determinados pela orientação preferencial de cristais neokrrmados de sericita e clorita, alóm de
epícloto e calcita, e por cristais de minerais micáceos detríticos, que às vezes se aptesentam

crenulados

por efeito deste metâmorfismo.

Campanh

a et al. (1985) consideraram que o

metamorlÌsmo desenvolvido na Bacia do Quatis e nas rochas do Grupo Açungui são semelhantes

(baixo grau na zona da clorita-biotita instável) e que possivelmente foram síncronos ou, que o
mesmo evento metamórfico afetou a ambos. Deve ser consideratlo, no entanto, que apesar das

possíveis similaridades metamórficas, os estilos e as fases delormacionais säo incompatíveis,
uma vez que as rochas do Grupo Açungui apresentam nítidos dobramentos e redobramentos, aos

quais correspondem distintas foliações plano-axiais,

o

que de modo algum se veriÊrca nos

depósitos da Bacia do Quatis.

As relações entre as atitudes do acamamento e da foliação metamórlÌca, observadas ao

nível do afloramento, indicam situaçõcs sinformais e antiformais tanto para sul quanto para

noÍe. Apesar disso, Campanha et al (1985) não verificaram quaisquer dobramentos no
No caso da Bacia do Quatis,

campo.

a exemplo do que ocone na Bacia Eleutério, parece também quc os

da foliação não se relaciona¡am a um achatamento e dobramentos
assooiados. O elemento motriz responsável pela geração da clivagem ardosiana foi o
processos geradores

cisalhamento simples, associado

a binário de esftrrços com eixos máximos

compressivos

predominantemente suborizontais.

Campanha

et al. (1985) e

Campanha

&. 'Ieixeira (1986) identificaram

metaconglomerados polimíticos, metarcóseos, metarenitos, metassiltitos

e

mctargilitos nos

depósitos da Baoia do Quatis. Os termos conglomerátioos distribuem-se, preferencialmente, pela

porção SE, contígua à Falha do Braço Grande. Os demais ocorrem intercalados por toda a área,

onde predominam termos arenosos, arcoseanos ou feldspáticos, sobre os demais. Devido às
características do levantamento de semidetalhe realizado e às condições muito ínvias para

realizá-lo, os autores não conseguiram precisar
presentes

o

empilhamento estratigráfico clos litotipos

e, também, estabelecer análise sistemática das f.icies ou sistemas

deposicionais

envolvidos. O levantamento realizado à época emprestou ênfase muito grande à análise estrutural
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e tectônica, em detrimento cle enfoques sedimentológicos e estratigráficos, também essenciais
para a análise dessas bacias. As oonsiderações doravante fbrmuìatlas sobre a B¿cia do

Quatis

estarão limitadas

por

esses condicionantes herdados, uma vez que não existiram novas

investigações de campo, além daquelas realizadas por Campanha et al. (1985) e sintetiza{as em
Campanha & T'eixeira (1986).
Campanha et al. (1985) e Campanha

& Teixeira (1986)

aventaram a hipótese de que as

iireas-fonte responsáveis pelo fornecimento de detritos à bacia estiveram situadas a SSE, pelo

menos, tenclo em vista

a

ocorrôncia prefèrencial

de

metaconglomerados polimíticos

acompanhando a borda sudeste atual desta, coinciclente com

o

traçaclo tla Falha

do

Braço

Grande. Ao mesmo tempo, esta feição estrutural teria condicionado o preenchimento da bacia e a

distribuição das f,ícies sedimentares. Mas, considerando as ponderações do parágrafo anterior, tal
hipótese seria apenas especulativa.

Os metaconglomerados polimíticos ocoffem geralmente em camadas decimétricas

a

métricas. Seu arcabouço tem granulação v¿riável de blocos decimétricos até seìxos e grânulos,

a subarredondados, de rochas gnáissicas, granitóides, quartzíticas, quartzosas,
rochas básicas, xistos e filitos, envoltos por matriz inte¡stioial de um metarcóseo lítico, com
subangulosos

granulação areia grossa, constituída

de grãos de

gnáisses, clorita-xistos, sericita-filitos,

quartzitos, feldspatos (plagioclásio e feldspato alcalino) e

qu tzo, envoltos por

massa fina

recristaiizada, provavelmente a partir de um cimento, constituída por epídoto, clorita e calcita,
confotme observações efetuadas em duas seções delgadas por campanha et al. (19g5).

o

contato

dos metaconglome¡ados com as rochas xistosas do Complexo Setuva é de natureza tectônica,
através da Falha do Braço Grande. Âo longo desta desenvolveram-se brechas cataclásticas e

milonitos sobre os epimetamorfìtos e sobre os xistos.
Os metaconglomerados e os demais litotipos da bacia, setentrionalmente à borda sudeste,

dispõem-se em intercalações centimétricas a métricas, onde a estratificação plano-paralela, em

geral,

é bem definida. No

mesmo sentido setentrional, parece haver uma tendência de

dec¡éscimo granulométrico dos litotipos. Essas características sugerem passagens graclacionais e

interdigitadas entre os mesmos.

os metarcóseos têm granulação que varia de areia lina a grossa com grânulos, com grãos
clásticos angulosos a subarredondados de quartzo e feldspatos, fiagmentos líticos de granitóicles,

xistos e metabasitos e intraclásticos angulosos de metassiltitos e metargilitos. A relação em
volume de quartzo-l-feldspato com fragmentos líticos é variável, definindo metaroóseos e
metarcóseos líticos.

A

matriz ocorre ocupando os espaços intergranulares, encontrando-se
100

totalmente recristalizada a partir de argilo-minerais originalmente disponíveis

minerais do arcabouço. É constituída de cristais de epídoto, clorita

e

e dos demais

muscovita/sericita,

suborientados preferencialmente, e calcita que, localmente, pode predominar em até 95vo do

volume da matriz. Dispersos pela matriz ainda podem ocorrer grãos cl¿isticos de turmalina"
titanita (leucoxenizada) e zircão, além de pontuações de sulfetados (pirita e calcopirita). Os
metarcóseos adquirem coloração cinza-esverdeado, quando sãos, e coloração marrom a bege,
quando alterados.

Os metarenitos têm granulação fina e são constituídos essencialmente por quartzo, com
frações variáveis de micas e feldspatos, e com coloração cinza-claro a esbranquiçada.
Os metargilitos e metassiltitos ocorrem, em geral, intercalados como camadas ou lâminas

de espessuras centimétricas a sub-centimétricas, que exibem colorações arroxeadas a cinzaesverdeado para os metargilitos e cinza-claro a marïom avermelhadas para os metassiltitos. Na

interface entre lâminas ou camadas pode ocorrer uma película constituída por hidróxidos de Fe e

Mn. Os metassiltitos, microscopicamente, são constituídos de grãos clásticos de muscovita,
\ñ

ù
ù

cn

t-

biotita, quartzo e feldspatos imersos em matriz recristalizada, constituída de sericita e clorita. Em
quantidade menor ou como traços ocoffem opacos, titanit4 ztrcão, turmalina, rutilo, apatita
e
epídoto. Os cristais recristalizados de sericita e clorita apresentam-se suborientados, definindo
uma foliação incipiente, geralmente oblíqua ao acamamento.

As informações disponíveis sobre a Bacia do Quatis não permitem muitas inferências
sobre a sua evolução tectônica e sedimentar. Além de uma provável área-fonte situada a sul,
como proposto por Campanha et al. (1985) e Campanha & Teixeira (1986), tendo como suporte
para tal hipótese o predomínio de f;ícies rudáceas situadas ao longo da borda tectônica sudeste,
demais ensaios paleogeográficos e paleoambientais são mais dificultosos de serem realizados.

No entanto, as características dos depósitos apontam para a conjugação de ambientes de leques
aluviais, associados a ¿íreas tectonicamente emersas, com outros subaquosos, provavelmente
marinhos, a exemplo do que ocorre com as demais bacias, até agora melhor analisadas, como as
de Camarinha, de Eleutério, do Pico de Itapeva e de Pouso Alegre, além da Bacia de Cajamar

que, ao que tudo indica, representa resto de plataforma carbonática de um embaciamento
marinho raso, que parece ser comum a todas elas.
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4.6. B.\CIA DO SÀMÂMBAIA
Os metassedimentos da Bacia do S¿rmambaia sitr¡am-se a oeroa de

I

km a sudeste

de

Guapiara, região sul do Estado, às margens do ribeirão de mesmo nome, contribuinte do Rio

ApiaiGuaçu (Petri & Suguio 1969). Associam-se ao Lineamento euarenta-oitava (Figuras 4.5.1
e 4.6.1), conquanto suas relações com este não estejam elucidadas (Campanha 1991). São
constituídos de metaconglomerados polimíticos e oligomiticos, metarenitos conglomeráticos e
metârenitos arcoseanos

a

feldspáticos, sobrepostos às rochas metassedimentâres

do

Grupo

Açungui (Marrni et al- 1967), apesar de que as relações com estes últimos não se encont¡am bem
definidas (Petri & Suguio 1969).
Petri & Suguio (1969) descreveram em afloramento com 3,5 metros de espessura, situa¿o
à margem direita do Ribeirão Samambaia, na região de Guapiara, sete seqüências com estruturas

gradacionais, da base para o topo, de metaconglomerados para metarenitos conglomeráticos ou

não. I)etiveram suas descrições com maiores detalhes às características dos

te¡mos

conglomeráticos da base das seqüências. Iclentifica¡am nos metaconglomerados polimíticos

e

seixos

grânulos pouco arredondados de feldspatos, quartzrJ, quartzito (com até 8cm de

tamanho), xisto, fìlito, metartitimitos arenosos com muita matriz argilo-sericítica, metarenito

com abundante matriz sericítica, metarenito conglomerático, granito, calcareo e caloarenito,
dispostos oaotioamente. Identifìcaram uma matriz arenosa) arcoseana, e, mais raramente, uma

matriz siltosa (sericita+clorita) envolvendo os olastos. Em seções delgadas, analisadas
microscopicamente, os autores verifìcaram a seguinte constituição modal dos
metaconglomerados: 45o/o de leldspatos, l5% dc quartzitos, 10% de quartz,o, g% de filitos, 6%

de calcarenitos,
metarritmito,

50%

10%

de metarenito conglomerático, 4%o de metarenito, 3%o de grmito, 2o/o de

de calcáreo e 1% de xisto, denotando a grande imaturidade mineralógica ¿a

rocha.

Nos termos psamíticos, segundo os autores, a estruturação em camadas é mais conspícua.
Nestes,

o quartzr predomina em 55% da rocha,

quartzitos, 47o em hlitos e

1o%

seguido de 25%o em feldspatos, l5vo em

em granito.

Chamou a atenção de Petri

&

Suguio (1969) o baixo amedondamento dos clastos, tanto

nos psefitos quanto nos psamitos, a grande porcentagem de clastos de feldspatos róseos sem

indícios de alteração intempórica pretérita, a mafr'z arcoseana e cimento escasso. Segundo os

autores,

tais aspectos são

sugestivos

predominantemente granítica até

de

pequeno hansporte, desde

o sítio deposicional.

a

área,fonte

Para as sete seqüências gradacionais
102

0

0.5

rkm

LEGENDA

1:" "'

\

A,ûvlóes

--='

SuotmôG

Dqus de inlrusiE

bóCCG

juræretócicc

.: Bociq Sorcmbdo: CtrgticGod6 po{miticcs ct6to-s5lslocm rsfiz @æ orc@ño, e øsiì6 leldspóñcos o or
ì dos,
cffiG

Fqreóo Sso do Bæ \4stor MetcÞsoñiIG Jædmsle cØglmq¿Jlcc e
cm

intercoloÇós de metop€litos

Cmdexo Adoí-Mlñm: Orto€nös.
ss g ilbofdrcdqntrte. øo-

grEiss

ê

mllolto gncús6

Fmç¿o

Áo@ Ctqo: RæF€s coicicslicqfcG, mdmqë. cdbdôîô xistG

quort¿jtìcs e

lædt"Hîê ruryäc istc

Figuro 4.6.1 - Esboço geológico dos depósilos do

Bocio Somomboio"(Cõmpilõdo

Componho ef o/. I 988ì

e modiiicodo de

empilhadas sucessivamente, atrìbuíram uma origem rslacionada com fluxos intermitefltss
encosta abaixo que inundavam depressões bem próximas da área-fbnte.

Campanha et al. (1988) descreveram na bacia ciclos sedimcntares granodecrescentes,
oom espessura de 0,5 a 1 metro, onde as menores ftaçöes granulométricas são de areia grossa,

sempre situadas no topo da seqüência. Verificaram entrc os grãos clásticos do arcabouço
fragmentos líticos de quartzitos, sericita-quartzo xistos, calcáreos e filitos e a presença maroante
de plagioclásios e de feldspatos alcalinos, todos subangulares, mas com boa seleção

A matriz

perfaz- até 20olo do volume da rocha, constituída

<1e

para o topo.

grãos de ca¡bonato recrìstalizado a

partir de fragmentos liticos de mesma natureza, serioita recristalizada principalmente a partir das
ftações argilosas e quadzo mictocristalino, envoltos por cimento constituído por óxidos {e ferro.
Os autores concluíram pelo pequeno transports e baixo ret¡abalhamento dos sedimentos durante
a deposição, em bacia que

Campanha

imputaram natureza "molássica".

et al. (1988) e Campanha (1991)

contextu alizarum

as ocorrôncias dos

depósitos Samambaia associadas ao Lineamento Quarenta-Oitava. Este se constitui em uma das
ramif,rcações setentrionais do Lineamento Ribeira, que atravessa a porção sul do Estado de são

Paulo e leste paranaense (Figura 4.5.1), ao longo da Faixa ÂpialRibeira. campanha (1991)
considerou que a gênese desses depósitos e de outros correlatos esteve provavelmente associada
ao sistema de cisalhamento transcorrente, que se sobrepôs a dois outros eventos deformacionais

ante¡iores. Nas cunhas formadas pela união de zonas transconentes desenvolveram-se tarditectônicâmente, bacias de afastamento Qtull-upart) em locais de trarx;tração. No entanto, o auto¡

não discorreu com maiorcs detalhes sob're as estrutlras existentes ao nível mesoscópico.
Campanha et al. (1988) observaram que os depósitos cla Bacia do Samambaia não evidenci¿rm

cÕmpactação extrema nem deltrrmação progressiva

a ponto de desenvolverem

estmturas

penetrativas, apesar da marcante recristalização das fìações argilosas da matriz para sericita

envolvendo os clastos. Petri

&

Suguio (1969) consideraram que estes metassedimentos

tliferenciam daqueles do Grupo Açungui em suas características

sed

se

imentológicas, estratigráficas

e tectônicas (pós-orogênicos), apesar de estarem perturbados tectonicamente.

As exposições rochosas são muito escassas na região. Apenas 3 pontos de a{loramentos

loram descritos durante os levantamentos de campo (pontos SA-01, SA-03 e 5A-06). O
ãcamamento reliquiar, onde medido, tem direção N84"E 34"NW þonto SA-01) e N54.8 66"NW

(SA-03). Não foram observadas as relações de contato desses depósitos com o embasamento.
Entretanto, a partir dos poucos clados de s0 para os depósitos samambaia, pode ser vistÕ na

Fìgura 4.6.1, que estes são estruturalmente cliscordantes das atitudes de So clo embasamento
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metassedimentar (constituído de rochas calciossilicáticas, mármores e metabásicas tìa Formação

Água Clara), com direções WNW e NNW. Pôde-se então infèrir dìscorclância angular e erosiva
entre os depósitos Samambaia e o embasamento.

Foram descritos metaconglomerados

e

metarenitos.

Os

metaconglomerados são

polimíticos clasto-sustentados, com arcabouço constituíclo de grânulos, seixos e ctrlhaus (raros
matacões)

de quartzitos, granitóides (gnaisses bandados e leucogranitos

turmaliníferos),

metarenitos, filitos, calciossilicáticas, pegmatóides, metabásicas, quartzitos marrom escuros
manganesíferos/íèrífèros(BlF?) e K-feldspatos, além de seixos intraclásticos argilo-siltosos
angulosos, marrom escuros. Calhaus e matacões tendem à subangulosidade, enquanto os scixos
apresentam-se subarredondados

a ar¡edondados. A matriz, apenas interstioial aos olastos,

arenos¿ grossa ârcosean¿1. Intercalações ¿ì¡enosâs com 5 a

é

l5 cm de espessura podem ooorrer nos

conglomerados (ponto SA-01). Variam tais intercalações de areias grossas a areias fìnas marïom
esculas, ambas arcoseanas, que, localmente, exibem estratificação cruzacla de baixo ângulo, com

fluxo direcionado para NW. Aparentemente os arenitos assumi¡am espessuras maiores, a julgar
pela exposiçäo no leito da estrada (5A-06) onde predominam, em alguns metros, areias de
granulação média a grossa, arcoseanas, com grânulos de K-feldspatos e com coloração Íurrrom

carmim claro.
Chama a atenção a grande semelhança entre os conglomerados da Bacia do Samambaia

(Figura 4.6.2) e os conglomerados da Baci¿ Camarinha (Figura 4.7.4), em especial aqueles
situados no corpo noroeste desta última, na região do Rio dos Motas. As similaridades dizem

respeito ao conteúdo clástico, relações matriz/arcabouço e, com maior clestaque a coloragão
malTom escuro com tonalidades arroxeadas ou amareladas de ambos, lornecida pela cimentação

por óxidos de F'e. Distando de cerca de 160 km uma da outra, essas bacias têm em comum o
embasamento constituído essencialmente pelas mesmas unidades rochosas do Grupo Açungui,

intrudidas a noroeste pelas rochas do Complexo Granítico Três Córregos, no contoxto geológico
do Cinturão de Dobramentos Apiaí (vide Figura 3.1). Estruturalmente, ressaltando-se as poucas
observações ¡ealizadas

na Bacia do

Samambai4 existe concordância estrutural entre o

acamamento reliquiar (36) de ambas: com direção NE-SV/

e

mergulhos para NW. Tais

similaridacles, poderiarn sugerir que houve preteritamente uma continuidade entre ambas,
conside¡ando-se, adicionalmente, que o estilo estrutural e teùtônico do embasamento é invariável

a região de camarinha, Grande curitiba, até o sul do Est¿do de São paulo, na faixa
compreendicla entre os lineamentos Lancinha-Cubatão, a sul (Figura 4.5.1), e Itapirapuãdesde
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Taxaquara, a norte (Campanha

&

Sadowski 1999). Entretanto, apenas estudos complementares

de maior abrangência regional e detalhe cartográfico poderiam esclarecer o problema.

4.6.2

Figura 4.6.2

-

Detalhe da matriz de metaconglomerado polimítico, da Bacia do
Samambaia, ocupando apenas os interstícios entre grânulos de feldspatos, quartzo e
intraclastos de metassiltitos. Notar a deformação por compactação nos intraclastos e
rúptil sobre grãos de quartzo e de feldspatos, principalmente. Notar também a presença
de óxidos/hidróxidos de Fe, como cimento nos intraclastos. Nicóis cruzados.

106

4.1. BACIA DE CAMÀIIINHA
Os depósitos da Bacia de Camarinha foram descritos sumariamente pela primeira vez por

Muratori & Fuck (1965, opud Fuck 1966, Murato¡i 1966 e Popp 1972), durante a realização do

XIX

Congresso Btasileiro de Geologia,

no Rio de Janeiro. l)enominaram cle "Formação

Cama¡inha" uma seqùência de siltitos com intercalações de conglomerados brechóides e, mais
raramente, argilitos

e

tipo (Figura 4.7.18) encontra-se na região de
as localidades de Alto do Purunã e Taquaralzinho

arcóseos, cuja seção

Camarinha, a WNW de Campo Largo, entre

(Fuck 1966 e Muratori 1966). Estratigraficamente situaram-na, com discordâncias angulares,
sobre as rochas do Grupo Açungui e sob os arenitos devonianos da liormação Furnas.
Discriminaram-na, também, do embasamento, pelo metamorfismo ausente

e pela

presença

freqüente de clastos do Açungui nos conglomerados, o que lhes permitiu situá-la como unidade
do P¡é-l)evoniano, com dúvidas sobre a sua extensão até o Pré-Cambriano.

Muratori et al. (1967) propuseram que os depósitos Camarinha seriam remanescentes de
sedimentação tardiorogênica relacionada
remanescentes molássicos.

A

a uma

evolução geossinclinal, mais propriamente

sedimentação teria oconido em depressões originadas pelo

soerguimento orogênìco do Grupo Açungui, entre 600 Ma (última làse de metamorfìsmo deste

grupo) e 450-500 Ma (fase principal do nrlcanismo riolitico do Pa¡aná e estaclos do Sul). Pelo
fato de os depósitos apresentarem-se dobrados em amplos anticlinais e sinformais, Muratori et

al. (1967)

correlacionaram

a

"Formação Camar.inha" com

a

Formação Ma¡icá (Bacia do

camaquã, Rio Grande do Sul), não desca¡tando eventuais correlações com os grupos castro e

Guaratubinha,

a norte e

sudeste, respectivamente, da' Bacia Camarinha, em que pese o

vulcanismo ácido intercalado aos depósitos destas últimas estar ausente na Camarinha, sequer
enquanto clastos. Esses autores i<lentificaram ali uma deposição em ambientes subaquosos, com

transporte pouco efetivo, evidenciado pela imaturidade textural e mineralógica dos depósitos,
oriundos de ároas-fontc cmcrsas tectonicamente ativas, que se deslocaram na forma de fluxos
densos gravitacionais (mudJlows) até um meio subaquático, onde adquiriram cmáter de correntes

de turbidez. Não descartaram também a hipótese de variações climáticas, em condições semiáridas, que afetariam o regime hidrológico, controlando as sucessões de conglomerados imaturos
alternados a psamitos e pelitos (Muratori et al. 1967).

O embasamento aflorante na região de entomo da Bacia de Camarinha é constituído
principalmente pot metassedimentos do Grupo Açungui (Marini e/ al. 1967) intercalaclos por
mármores dolomíticos e oalciticos e intrudidos por granitos do batólito de Três Córregos e,
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UNIDADES LITOLÓGCAS- Embosomento: I . Gnoisses e mlgmolltos, 2. Melossedlmenlos do Grupo Açungul e 3. Gronlto do
Cerne, Bocio Comoflnho; 4, Siltltos e {re4!tos e 5. Conglomerodos. Bocio do Poronó e coþerturos ceriozóicos: ó. Formoçóo
Furnqs, 7, Subgrupo ltororé, 8, FormoçÕo Gubirotubo eÞ. Auvloes.

UNIDADES LITOLÓG|CAST

L

fllltos

do Grupo Açungul, 2, slllltos e conglomerodos do Boclo Comorlnho, e 3. Arenito Furnos.

Figura 4.7.1 - Esboço geológico da Bacia de Camarinha e seção geológica esquemática entre
Taquaralzinho (compilado e modificado de Muratorie t al. 1967).

o Alto do Purunä

e

Ao sul, os metasse<limentos do Grupo Açungui
limitam-se com rochas migmatíticas paleo a mesoproterozóicas. E, ao norte, com rochas
subsidiariamente, pelo Granito do Cerne.

granitóides (granitos Três Córregos), migmatíticas paleo a mesoproterozóicas e elusivas ácidas

com temígenos interoalados <lo Grupo Castro. O embasamento mais antigo tem estruturação

muito complexa, c¡ue reflete a ocorrôncia de sucessivos eventos tectônicos e metamórficos.
Menor complexidade reservam os metassedimentos do Grupo Açungui, nos quais as estruturas
reliquiares, em sua maioria, cncontram-se intaotas. Apesar do grau metamórfico baixo a muito
baixo desses metassedimentos, a tectônica deformadora, adicionada do magmatismo poligenético
e

polilìísico, tornou ainda mais complexo o empilhamento original.
Entretanto, característica marcante regionalmente, assim como de toda a Região Sudeste,

é a estruturação geral dos terrenos em grandes dobramentos e falhas, com seus eixos e planos,
respectivamente, condicionados ao trend

NE-sw, que também exerceu aqui grande influência

sobre a conformação e distribuição dos depósitos da Bacia de camarinha e, posteriormente,
sobre o próprio estilo de sua deformação.

Soares (1987) ao analisar a tectônica delormadora das seqüências tectono-sedimentares

do centro-oeste clo Escudo Paranaense, com enfoque sobre as seqüências do Grupo Açungui,
Camarinha, Antinha e Castro, considerou que a raridade de topos invertidos nestas unidacles

incluz supor que

a

tectônica controlado¡a do empilhamento

foi o

"cavalgamento sem o

desenvolvimento de grandes napes ou de clobramento isoclinal prévio". Para a Bacia Camarinha,

soares (1987) propôs origem relacionada com

a

sobrecarga litosférica provocada pelo

empilhamento tectônìco das seqùências do Grupo Agungui, com transporte tectônico para sE.
Na região de retro-arco, a calha subsidente permitiu o preenchimento de bacia

onde se instalaram leques aluviais
transpo$e para oeste.

e

deltaicos, transicionais

a

<1o

lipo .þrelantl,

ambientes marinhos, com

A tectônica compressiva transcotrente, segundo o autor, foi deformadora

(pós-preenchimento) e não geradora da bacìa.

Popp (1972) inferiu como áreas-fbnte da Bacia Cama¡inha as seqüências do Grupo

Açungui provavelmente sitr.radas

a

nordeste, baseando-se

no

conteúdo litoclástico

e

em

paleocorrentes de marcas onduladas e estratificações crui¿adas.

Moritz Junior
metaconglomerados

&

Fiori (1987) rcalizaram estuclos de deformação de seixos em
da Bacia de camarinha oontíguos à Falha da Lancinha. os autores

concluíram que o deslocamento lateral esquerdo (sinistrogiro) da falha foi responsável por rejeito
da orclem de 950 m, cumulativo desde o Cambro-Ordoviciano (suposta idade da sedimentação)
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até o Mesozóico, quando afetou também diques de diabásios associados ao vulcanismo Se¡¡a
Gcral.

No estudo aqui dcsenvolvido foi observado um total de 20 pontos de descrição cle
afloramentos, inoluindo perfis contínuos em leitos e cortes de eshadas que, localmente,
alcançavam até os 300 metros cle extensäo. Os pontos visitados

e

an¿rlisados cncontram-se

discriminados na Figura 4.7.14, compilada e motlificada cle Muratori et al. (1967). Nesta fìgura
foram acrescentados, além da localização e número dos pontos visitados, apenas as atitudes do
acamamento reliquiar (So). As demais estrutur¿¡.s, como falhas e eixos sinformais, e os contatos

geológicos/litológioos foram mantidos

tal como constâm do

desenho original dos autores,

atendendo limitações do projeto, que objetivou o reconhecimento dos depósitos ali aflorantes,
para

eÈito de oomparações

e correlações com aqueles situados em são Paulo e Minas Gerais.

No temanescente sul da Bacia camarinha, região de Purunã, predominam atitudes de s¡
com direção NE-SW e mergulho médio ao redor de 65' para NW. Exceçôes foram verificadas no

extremo sudoeste deste corpo (ponto cA-02) e na região de Taquaralzinho (cA-03). No ponto

cA-02, o acamamento tem rlireção NE-sw

e mergulho de

30' para sE. No ponto cA-03, situado

a noroeste cla Falha cla Lancinha, s¡ tem direção NW-sË e mergulho de 50" para sw. Neste
mesmo corpo, outra exceção ocoffe em seu extremo nordeste (ponto cA-05), no qual so assume

clireção aproximada
mantém di¡eção

no

E-w com mergulho subvertical. E,

NE-SU

também, no ponto cA-08, oncle se

mas mergulha para SE com 70o.

No remanescents noroeste da bacia, região entl'e campo do santana e do Rio dos Motas,
fl¿nco noroeste de suposta estrutura sinfòrmal proposta por Muratori et at. (1967),

predominam atitudes de s¡ com direção NE-sw e com mergulhos variáveìs entre 60o e 40" para
sudeste e, em apenas um local observado (ponto cA-20),

direção NE-SW com mergulho de
1

24

para

já no flanco sul dessa estrutura, s¡ tem

NW. E, excepcionalmente, a sudeste do ponto cA-

8, Ss ¿lssume direção NW-SE com mergulho de l4o para NE.

No corpo remanescente sul da bacia, e a sul da Falha da Lancinha, as atitudes de

Se

parecem se aproxìmar mais daquelas originais, em que apenas pequenas rotações ocorreram

o eixo horizontal, oonfòrmando sinformas e antiformas suaves com eixos clirecionados
segundo NE-sw. Neste mesmo corpo, mas a norte da Lancinha, as rotaçöes ocorreram segundo
segunclo

eixo vertical também, colocando s¡ com mergulhos para

sw e, ralvez, sE. No corpo ao norte,

entre campo de santana e Rio dos Motas, as rotações ocorreram segundo eixo horizontal e
vertical, como se depreende tle dobramento proposto por Muratori et at. (1967), conlerintlo à

Il0

estrutura sinfbrmal oaimento de seu eixo para SW, guardando tal estruturação concordância
cstnttur¿rl com o embasamento e proxinidade com as posições oliginais da cleposição.

A

sul da Falha da Lancinha encontram-se depósitos predominantemente subaquosos

areno-silto-argilosos sucedidos por outros conglomeráticos, provenientes de regiões emersas
subaéreas, onde possivelmente desenvolveram-se leques aluviais. Os ambientes subaquosos
estariam representados por águas rasas marinhas, acima do nível de base de ondas normais e
sujeitos ao retrabalhamento por onclas de tempestacles ocasionais, como pode ser visto no ponto

CA-01, extremo norle do referido corpo, em corte da rodovia BR-277

.

Nesse ponto (CA-01) ocorre

i

o predomínio de flicies marinhas rasas, esporadicamente
ercalaclas por conglomerados polimíticos clasto-sustentados. As lácies marinhas são

constituídas por uma suoessão de seqüônoias com espessuras de 30-50 cm que têm na base
delgado nível conglomerático rico em intraclastos silto-argilosos, placóides e angulosos, com
tamanho médio de 10 cm, envoltos por matriz arenosa mal selecionada. Para o topo predominam
arenitos mal selecionados conglomeráticos (seixos e grânulos) com estratificação cruzada planar

a acanalada de pequeno porte, com distribuição de seixos de extraolastos (de granìtóides

e

metassedimentos) e intraclastos (silto-argilosos) ao longo das lâminas lrontais e na base destas

(Figwa

4.7

.2). Este nível pode alcançar espessuras de até 30 cm. Para o topo, gradacionam

abtuptamente

ou são cortados por arenitos finos a muito finos, marrom a bege, com

estratificações oruzadas acanaladas de pequeno porle, cuja espessura pode atingir até os 20 cm.
Estes gradacionam a siltitos argilosos oom arenitos muito finos, malTom escuros, com mârcas

onduladas assimótrioas de cristas retilíneas a lingiiiformes (Figura 4.7.3), que mostlam terem

sido retrabalhadas por interferências de ontras ondas. Os fluxos, tanto nas oristas assimétricas
quanto nos arenitos com estratifìcações cruzadas de pequeno porte, dirigem-se para NW.
Localmente, no topo da seqüôncia anterior, estruturações dômicas com diâmetro de 1,10 m e
amplitude de l0 cm sugere a patticipação de ondas cle tempestades. A estruturação ocorrc sobre
arenitos méclios a fìnos laminados e oom ondulações suaves, às quais se associam estr uturação

em clomo. O topo da estruturação é recoberto por arenitos finos com marcas
aparentemente ssimétricas (tr

:

10 cm e

A:

ondulaclas

1,5 om) ou com fluxos para NW. Espora<Jicamente,

leitos conglomeráticos com espessuras entre 10 a 40 cm podem se intercalar entre pacotes
métricos (5-10 m) da seqüência anterior. Esses conglomerados são polimíticos finos a grossos
com intraclastos de siltito argiloso marrom escuro na base e com graclações normais a arenitos
módios a finos com ondulações assimétricas, no topo.
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NW)' Ao longo dos
Figura 4,7,2- Metarenitos conglomeráticos com estratificaç áo cruzada de pequeno porte (fluxo da esquerda para a direita joirr"t, orientam-se seixos de gianitóides e de metassedimentos, além de i¡traclastos de siltitos argilosos marrom esculos. Ponto CA-01'
Marcas onduladas assimétricas com cristas sub-retilíneas a sub-lingüiformes geradas por processos de interferência de ondas,
Ponto CA-O1'
desenvolvidos sobre arenitos muito finos silto-argilosos. Fluxo do alto (à esquerda) para baixo (à direita) da foto Q"lW).

Figura 4.7.3

-

grânulos
Mafru de conglomerado polimítico da Bacia de Camarinha predominantemente arenosa e mal selecionada, com
central da foto), de
intraclásticos de siltitos cimeniados por óxidos,rhidróxidos de Fe e extaclastos de quartzitos finos (extremo superior
e com e:r'1inção
ûaturados
quartzo
apresentam-se
metassiltitos (canto esquerdo inferiorj e de calcarenitos (canto direito inferior). Os grãos de
Amostra do ponto CAondulante. Em geral, oi grãos ða matî'u e os grânulos do arcabouço apresentam bom arredondamento' Nicóis cruzados

Figura 4.?.4

-

07.

(fluxo para a
F,igura 4.7.5 - Intercalação de arenitos mal selecionados e siltitos argilosos com estratihcação ctuzada planar de pequeno porte
ocorre nível
(à
da
foto),
direita
NE) em conglomerados finos polimíticos clasto-sustentados. Na base dos arenitos
es{uerda da foto
granitóides, K-feldspatos e
conglomerático com intráchsto arrãdondado de siltito argiloso nïLrrom escuro, que se destaca, e seixos e grânulos de
para
o alto). Ponto CA-06
metãssedimentos. Nos conglomerados finos, abaixo da intercalação arenosa ocorre gradação normal (topo

-

í

|'

e

È
S
è

Avançanclo-se para noroeste, os fluxos conglomeráticos tornam-se mais lieqüentes
espessos, mas aind¿L assim

e

não preclominam sobre os termos pelito-psamíticos marinhos,

significando que horive uma progradação da cortina aluvial até as regiões mais clistais

cla

antepraia, graças à variação do aporle de detritos da área-fonte e/ou às pulsações do nível clo
mâl'_

Os

conglomerados são polimíticos clasto-sustentados,

com arcabouço

bi-moclal

apresentando de um lado matacões, calhaus e seixos e, de outro, seixos e grânulos de rochas
granitóicles, metacalcarenitos, metassiltitos, calciossilicátioas, hlitos e intraclastos silto-argilosos

manom avermelhados, além dt: intraclastos cle conglomerados. Os clastos são subangulosos a
snbarredondados

e os intrâclastos pelíticos são, em geral, placóides angulosos. A matriz

é

arenosa lítica, feldsphtica a arcoseana, totalmente impregnada (oimento) por óxidos,/hidróxidos
de ferro, que confere à rocha coloração maffom arroxeada a avermelhada. Podem variar os teol'es

de clastos de granitóides. Nas porções mais a noroeste predominam conglomerados ricos cm

clastos

de

granitóides, enquanto nas porções intermediárias

clo corpo

predominam

conglomerados pobres nestes clastos, mas ricos em intraclastos silto-argilosos a arenosos e
extraclastos cle metassedimentos do Grupo Açungui (Fìgrta 4.7.4). Bssa Írltima modalidacle
marcaria evcnto regressivo acompanhado da expansão da planície aluvial, onde processos de
ressedimentação ocorreriam ('þlaníoie/rampa cle lavagem"), oujos produtos seriam incorporaclos

aos fluxos densos gravitacionais das porções fìnais (distais) de leques aluviais e despejados
fìnalmente em corpo d'água marinho. Os conglomerados organizam-se eru estratos de 0,2 a 1,0

m de

espessura, podendo configurar pacotes com várias dezenas cle metros cle espessura, ou

apenas de alguns decímetros, isolados e intercalados entre termos pelito-psamíticos. Predominam

blocos e oalhaus na base que gradaoionam ao topo pâra oonglomerados {inos, com seixos c
grânulos, não raro transicionais a arenitos mal selecionaclos ou sucecliclos erosivamente por estes.
Os arenitos mal selecionados, às vezes, exibem estratihcações cruzadas de pequeno porte, ou são

aparentemente macìços ou oom estratil'icação plano-horizontal (Figura 4.7.5). Os clastos nos
conglomeraclos podem exibir' fi'anca imblicação (Figura 4.7 .6), mas na maioria dos casos apenas
isorientação de clastos ao longo do leito foram verificadas.

As seqùências pelito-psamíticas destacam-se pela ritmicidade cle camadas e lâminas
colstituídas de arenitos finos a muito hnos siltosos oom gradação normal para siltitos argilosos

e

argilitos. As estrutnras presentes e abundantes são a laminação/estratificação plano-paralela,
ondulações assimétricas, truncamentos entre lâminas, estrutllras de sobrecarga com convoluções

(slumps), estruturas de escape tle fluídos (dlså) e estruturas /ktser e linsen. Âs marcas onduladas
113

quais se destacam a
Figura 4.7,6 - Metaconglomerado polimítico clasto-sustentado com sucessivos '1apetes" com gradação normal, nos
e de calciossilicatadas
inibricaçao de clastos, inãicativa de ?luxos da esquerda para a direita da foto (SW), e calhaus de rochas metabasíticas
(esbranquiçadas), angulosos a subangulosos. Ponto CA-02.

grânulos e seixos de
Figura 4.7.7 - Ritmitos areno-silto-argilosos com intercalações delgadas de arenitos conglomeráticos, nas quais se destacam
da foto), lentes de
para
a
direita
K-Teldspatos esbranquiçados. Nos ritmitos ocorrem ma¡cas onduládas assimétricas (com fluxo da esquerda
es (slumps) e escape de fluídos
a¡enitos mal selecionados cirøa-escuro, ricos em opacos, e estruturas relacionadas à sobrecarga, como convoluçõ
ponta da escala (martelo) e à
da
(dish), àesquerda da foto, acima da escala. Nas iritercalações conglomeráticas observa-se, localmente, abaixo
fluxo da direita para a
È.q,.árau, estratificação cruzada de pequeno porte com clastos de k-feldspatos ao longo das lâminas fiontais, indicando
esquerda. Ponto CA-1 1.

conglomerados da
F,igura 4.7.8 - Extremo noroeste da bacia, na região do Rio dos Motas. Ao fundo, escarpamento formado pelos arenitos e
ponto
com visada
CA-14,
próxima
do
Formação F umas que repousam, erosivamente, .oir. o, depósitos da Bacia de Cama¡i¡ha. Tomada obtida
para NE.
de
Conglomerado polimítico fino clasto-sustentado no quai predominam clastos (seixos e calhaus) angulosos a subanguiosos
-Grupo
Açungui e intraclastos nïuïom escì.ros, siìto-argitosos, sobre clastos arredondados de granitóides, que se destacam à
metassedimentos do
esquerda da foto, acima da escala graduada. Ponto CA- 17.

Figura 4.1.9

-

assimétricas indicam, em geral, fluxos predominante mente para NE, com sugestivas inversões de

fluxos para SW- As intercalações psamo-psefiticas ocorrem sob

a

forma tle leitos

de

conglomerados polimíticos finos clasto-sustentados que interceptam erosivamente, com base

plana

a

pouco irregular, uma seqüência de ritmitos. Suas espessuras variam de alguns

centímetros até poucos metros e as transições de uma espessura a outra ocorre de modo gradativo

(lhickening

ot thinning -upwartl), tanto em direção

ao topo

(NÐ

quânto em direção à base (SE)

das seqùências. De outro modo, os termos psamo-psefftioos podem oconer incorporados ou
intercalados aos ritmitos como lentcs delgadas constituídas de areias, grânulos e pequenos seixos

de feldspatos (em destaque na Figura 4.7.7), com gradação nor.mal e com estratificações
cruzadas de pequeno porte

e fluxo divergente

das ondulaçöes assimétricas dos ritmitos.

Localmente, podem ocorrer concentrações arenosas, com grânulos, ricas em minerais opacos
(pesados) de

c¡r

cinza-escuro. Nos ritmitos, as co¡es são

cm geral marrom

amoxeadas,

predominando nos níveis siltosos o marrom arroxeado claro e nos argilosos, o marrorn arroxeado
escuro. Nas areias finas a cor predominante é o marrom claro pouco arroxeado.

A

noroeste da Falha da Lancinha, ainda no corpo sul da bacia, as observações

restringiram-se a um único ponto (CA-03), onde ocorre intercalação rítmica de conglomerados
clasto-sustentados

c

arenitos médios a finos com laminação plano-paralcla, cujas espessuras

variam de alguns centímetros a decímetros e os contatos são bruscos entre um termo e outÌo.
Este ponto situa-se na base da seqüência, uma vez que S0 tem mergulhos para SW, no meslno
sentido da polaridade estratigráfioa. Esta seqùência constitui perfil típico (Figura 4.7.18) descrito

por Muratori et al. (1967), entre o Alto do Purunã e Taquaralzinho, onde está localizado o ponto
CA-03. Como pode ser visto na figura, ocorre uma sucessão de ritmitos com conglomerados da
base para o topo,

depósitos

muito semelhante ao descrito para a seqüência ao sul da Falha da Lancinha. Os

do ponto CA-03 poderiam ser

representativos

de ambiente litorâneo, dada

a

tabularidade das camadas arenosas com laminação interna e ao caráter também tabular dos
conglomerados clasto-sustentaclos; tal lèição espelharia associação de fáoies praiais (areias) com
fácies distais de leques aluviais (conglomerados) em processos de afogamento em corpo d'água.
Entret¿rrto, a alteração imtcmpérica e as exposições restritas lûo permitiram maiores conclusôes.

No corpo sinformal a norceste da bacia, na região. de Campo do Santana, predominarn
conglomerados polimíticos clasto-sustentados

na sua porção norÕeste,

sobrepostos com

discordância erosiva pela base da Formação Furnas, que na região desenvolve rnagnífico
cscarpâmento (lìigura 4.7.8). Os conglornerados clasto-sustentados têm arcabouço colxtituído

por calhaus, e até matacões, seixos e grânulos de rochas glanitóides, metassedimentos lerrígenos

t1s

e oarbonáticos

c1o

(ìrupo Açungui, além de clastos de qr.rartzitos, roohas calciossilicáticas

metabásicas e intraclastos cle siltitos marrom escuro.

A

mafriz

é.

e

lítica, lèldspáticâ a arcoseana

cimentacla por óxidosihidróxidos de Fe, confèrindo oor marrom escura aüoxeada predominante

ao pacote. Os clastos, em goral, são subangulosos a subarredondados (Figura 4.7.9)

mas,

localmente (ponto CA-15), ar-redondamento e esfèriciclacle são bem desenvolviclos, notaclamente
sobre clastos de quartzitos róseos (figura 4.7.10). As camadas representativas clos fluxos densos

(traction carpets) podem variar de poncos centímetros a

I

metro de espessura, predominando

espessurâs centimétricas. Nestas, a gradação normal é comum, onde conglomerado fìno (grânulo

e areias) ocupa o topo da

seqüência.

Às vezes, aparelltam não ter qualquer

estruturação,

principalmente quando a camada é mais cspessa. Localmcnte (ponto CA-16) pacotes de siltitos
argilosos marrom avermelhados laminados e com intercalações arenosas podem oconer, mas
suas relações com os conglomerados não ficaram claras, graças à descontinuidade da cxposição.

Para snl, ponto CA-18, ocorrem arenitos finos a médios arcoseanos e micáoeos (cristais
sub a milimétricos de sericita/muscovita), laminados (lâminas com 0,5 cm cm média), marrom
arroxeaclos a bege, com grãos angulosos de quartzo e feldspatos, intercalados por níveis mais
argilosos delgados (Figura 4.7.11). Predomina nesta seqüência a tabularidade dos estratos plano-

paralelos, loo¿rlmente perturbada por estruturas cle convolução (Figttra 4.7.12). Mais a sul ainda
(ponto CA- l9), em cachoeira clo l{io da Prata, ocorrem arenitos de granulação méclia a fina, com
tônues niveis de arenitos mal selecionados na base de seqùênoia graclacional normal com 0,5 a 2

cm de

espessura.

Os arenitos

bandamento/laminação plano-horizontal
e

A

-

em esttatos tabulares onde ocome
ao lado de marcas ondulaclas assimétric¿s (I: 5-10 cm

apresentam-se

1-2 cm) com fluxos direcionados para SW. A algumas centenas de metros a SW, ao longo

da drenagem, Ciguel ef al. (1992) identificaram as icnoespécies Gordia arcuota Ksiazkiewicz,

Planolites montanus Richter e o icnogênero SkolÌthos Ilaldemann, preservados em epirrelevos,
além de identifiaarem traços de reponso de organismos medusóides, provavelmente cniclários. Os

autores, oonseqtientemente, concluíram que a deposição processou-se em ambiente marinho,

r:

o Vendiano c

o

não continental como advogado por alguns autores (e.g. Popp 1972), ent¡e
-fomotiano-

Ante o exposto, pode-se ooncluir que a Bacia de Camarinha tem pt'eservadas fàcies ou
associações de Écies representativas de depósitos subaéteos, mais propriamente de leques

aluviais, que transitavam diretamente sobre corpo aquoso marinho raso, região de antepraia,
sempre acima do nível das ondas normais. Ocasionalmente, estes depósitos lolam retrab¿rlhados

por ondas dc tempestades, com fluxos dirigidos para NW, no mesmo senticlo das correntes

cle

r16

Conglomerado polimítico fino, com destaque para o arredondamento
dos clastos, em especial para os de quartzitos róseos, à direita da foto. A escala assentase sobre estrato delgado com granulação mais fina e que separa estratos, superior e
inferior, sem qualquer estrutüação aparente. Ponto CA- 15.

Figura 4.7.10

-

Figura 4.7.11 - Arenitos médios a finos com estratificação plano-ho tizontal,laminados,
maÍom a¡roxeados a bege com intercalações de estratos argilosos com estratificação
plano-horizontal a cruzada de baixo ângulo e com estruturas de convoluçäo. Ocorrem,
também, estratos centimétricos ricos em opacos, nuurom escuro aci¡zentados (porção
centro-inferior da foto) e estruturas do tipo "chama" (sobrecarga), como pode ser visto
na porção inferior da foto, onde pacote de arenitos dispõem-se sobre arenitos argilosos,
aparentemente maciços. Ponto CA-18.

Os mesmos arenitos da figura anterior, com destaque para as estruturas
de convolução (slumps), na porção esquerda inferior da foto (acima da escala), e para os
estratos delgados intercalados, ricos em opacos. Ponto CA-I8.

Figura 4.7.12

-

ZI'L'þ

ondas normais. Pelo menos em um intervalo de tempo, como visto na porção intermediária do

corpo situado ¿ sul da lì'alh¿ da Lancinha, processos de ressedimentação loram intcnsos,
provavelmente associados a evento transgressivo marinho.
Considerando-se que os pacotes estejam próximos cle suas posições originais (excetua-se

a

seqüôncia

suavemente,

do corpo sul a norte da Falha da Lancinha) e apenas adcrnados/dobrados
mas em concordância estrutural oom o embasamento, a linha de costa pretórita

estaria direcionada segundo ao que

hoje é NE-SW. O continente estender-se-ia para noroeste

desta linha e as águas rasas marinhas, para sudeste. Desse modo, variações de

flrxos em pelitos

para SW e NE, poderiam ser explicadas pela ocorrência inerente de coruentes litorâneas
secund¿lL¡ias.
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s.

ÀSPECTOS GTXOQUÍMTCOS
Foram ¡ealizadas nos depósitos de algumas das bacias em estudo um total de 30 análises

litogeoquímicas, nas quais loram considerados os elementos maiores e traços. Para essas análises
fbtam selecionadas: 7 amôstras de seixos cle riólitos de metaconglomerado da oco¡rência isolada

Ia (ponto ËT-54), 9
inte¡caladas

de laminitos silto-argilo-arenosos com cinzas vulcânicas
(ponto ET-50) e I amostra de metassiltito-argilo-arenoso intercalado em
amosftas

metaconglomerado (ponto ET-64), da Bacia Eleutério;

dolomíticos e

I

5 amostras de mármores calcíticos

e

de metargilito arenoso da Bacia Cajamar; 2 amostras de mármo¡e calcítico e

dolomítico do Subgrupo Açungui; 3 amostras de metmenitos e metassiltitos arenosos

r1¿

Bacia

Camarinha; e 1 amostra de metassiltito calcífero da Baoia Pouso Alegre, Os resultados analíticos
obtidos enoontram-se disponíveis nas'I'abelas 1 e 2, do Anexo 1.

Foi gerado o cliagrama de Harker de maneira a permitir um diagnóstico fiícil

cla variação

em abundância dos elementos maio¡es das distintas rochas, utilizando-se SiOz como índice de
comparação (Figura 5.1) Uma primeira avaliação permitiu distinguir comportamentos díspares
dos elementos com relação à natureza das rochas. Nesse sentido, os riólitos, os metassedimentos
e as oinzas vulcânicas mostlam um compoltamento linea¡ positivo para Na2O,

ÇO, MnO

e, em

menor proporção, para Al2O3; entretânto, a concentração desses elcmentos, exceção fèita para o

MnO, é pouco expressiva para os carbonatos. Uma variação mais relevante, para esta última
litologia, é verificada junto aos elementos de CaO e MgO.

A

baixa concentraç¿io de

PzOs

rep¡esenta um comportamento generalizado para as diversas litologias.

Por outro lado, é importante assinalar que existe uma concentração maior de Al2O3 para

as cinzas vulcânicas, Na2O para os metassedimentos,

ÇO

para os riólitos

c CaO,

para os

carbonatos, podendo isto significar bntes diferentes dos materiais ou, alternativamentc, indica¡

t¿mMm processos intempéricos e/ou diagenéticos que influíram na concentração desses
elementos.
Para os elementos traços, optou-se tambóm por representá-los no diagrama de Flarker,

utilizando-se o Zr como índice de variação (Figura 5.2). Esta comparação permite visualizar que

os

carbonatos,

na sua maior parte,

situam-se perto

da origem,

acusando extremo

empobrecimento; por outro lado, os riólitos, os metassedimentos e as cinz¿s vulcânicas exibem
comportamentos mais uniformes. Levando em consideração essa distribuição linear podemos
notar que os riólitos e os metassedimentos guardam boas concortlâncias para Rb, Cs, Ba, Sr, FIi,

Nb, Th e Ta; enquanto que Y, Cr, Ni, V, U, Pb e Ga mostram-se um tanto mais dispersos. No
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tocante às cinzas lulcânicas, é possível constatar a existência de uma maior dispersão no eixo

vertical. Este comportamento muito provavelmente esteja ¡efletìndo grau de intemperismo
avançado do material, permitindo apenas observar concordância para os elementos de Rb, Ba, Sr
e FIf.

de

Quanto aos processos

alteração química desenvolvidos durante

a

sedimentação/diagênese e mesmo durante a exposição dessas rochas às condições intempéricas

mais modernas, utilizou-se como parâmetro aquilatador do grau de alteração solìido

o

índice

CIA (Chemical Index of Alteration) de Nesbitt & Young (1982), que considcra as relaçöes da
alumina (Al2O3) com os demais óxidos de Ca, Na e K, toclos em proporçöes moleoulares, na
seguinte equação:

CIA:

lAIr03/ (AlzOs + CaO-r Na¿O-r KzO)./ x 100.
As amostras de seixos de riólitos e de metassedimentos terrígenos apresentaram-se,
respectivamente, sãs a pouco alteradas, com CIA para os riólitos ao redor de 50 e entre 50 e 62,

pafa os metassedimentos (ttigura 5.3). Nas amostras de laminitos com cinzas vulcânicas, os
valores de CIA lìcaram entreT5 e 84, denotando sua maior alteração química, signiÍrcando isto a

somató¡ia

de

processos

de

transformações mineralógioas ooorridas durante

sedimentação/diagênese/anquimetamorhsmo

com aqueles reoorrentes, modemamente,

a

na

alteração intempérica. A Figura 5.3 mostra que há um enriquecimento contínuo de alumina nos
metassedimentos c laminitos/cinzas vulcânicas, enquanto nos riólitos os valores desse óxido (em

%

w)

permanecem praticamente estacioná,rios. Os metalaminitos/cinzas são superiormente

enriqueoidos em alumina quando comparaclos aos demais metassedimentos, entretanto, são
relativamente mais empobrecidos em

cao e Na2o, mas têm valores de þo

bastante similares

aos destes últimos, evidenciando pouoa mobilização deste óxido, apesar dos valores altos de

CIA.
Hamois (1988), considerou que
medida que o K

t

é

o ÇO

comporta-se como um oomponente imóvel à

reincorporado aos argilo-minerais neolbrmados na diagênese, enquanto Na

+

e Ca2't não têm grande capacitJacle cle serem retidos. Tais considerações levaram o autor a propor

um novo índice de medida da alteração química de rochas, designado

crw

(Chemical Index

lleathering), similar ao CIA de Nesbitt & Young (1982), a não ser pela exclusão de

þO

of

de sua

formula. E, conseqüentemente, com esse índice, devido à ausêncìa da potassa, os riólitos
assumem valores de

cIW entre 89 e 97 (Figura 5.4), os metalaminitos valores superiores a 99 e

os demais metassedimentos, predominantemente, entre 58 e 73. As referências de Harnois (1988)

de CIW para granitos sãos fìoam entre 57 e 63, enquanto que para os ¡esíduos mais alteraclos
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clessas rochas os valores

ficam entre 82 e 98, mostrando que para rochas sãs com alto ÇO, como

é o caso dos riólitos, tal parâmetro não se aplica. Ëntretanto, ele pode explicar porque o índice

cIA

é relativamente baixo para os laminitos, enquanto o esperado, de acordo corn Nesbitt &

Young (1982), deveria estar entre 90 e 100, se se considcrar a possibilidade de uma retenção
parcial e significativa de ß'zo da rocha original pelos algilo-minerais, gerados na diagênese, e o

enriquecimento flagrante

de AlzO¡ devido ao mesmo processo e aos processos

anquimetamórficos, oom a neoformação de filossilicatos (sericita e illita, principalmente). De
todo modo, as c¿racterísticas fundamentais das rochas até a diagênese, t:m que pese a alteração
intempérica, foram preservadas.

No caso dos laminitos, as cinzas lulcânicas intercaladas sofreram, ainda na diagênese,
transformações mineralógicas que obliterzuam grandemente suas características originais da

fonte' Seus K-feldspatos foram transformados em argilo-mincrais, provavelmente caolinita,
esta, posteriormente alterou-se na

e

illita, como pode ser visto nos diagramas A-CN-K e A-cNK-

FM (Figura 5.54 e B). Na Figura 5.58, de Nesbitt & Yo'ng (1989), Toulkeridis et at. (1999)
situam os trends <las transformações diagenéticas ou metassom¿áticas da caolinìta em

caolinita em clorita,

a partir de rochas ígneas

graníticas

ou

illita

e da

basálticas, com fluí<los,

respectivamente, com altas razões de K'./H* e de Mg2*/FI*. como po<Je ser visto, os riólitos, em
questão neste projeto, assumem posição quase extrema das rochas ígneas alcalinas, no poúo

inicial do trend de alteração das rochas graníticas, os metassiltitos atenosos apaÍenfam trewls
oriundos de rochas predominantes graníticas, ocorrendo o mesmo com os metalaminitos/cinzas

wlcânicas com trend bem deÍiniclo e deslocado para

o

segmento A-FM, entretanto sem

continuidade até a rocha fonte, provavelmente tambóm granítioa, se projetado trend patalelo ao
segmento A-CNK. Na Figura 5.54, os metalaminitos/cinzas situam-se no campo da illita,
principalmente, e muscovita, acima da média dos argilitos, o que signihcaria para Mclennan er

al

(1995) uma história de intensa alteração na ¿irea-fonte. Já os metassiltitos arenosos deslocam-

se dos feldspatos para os

argilitos, sugerindo uma história de alteração branda.

McL,ennan et al. (1995) verilìoaram também que os processos de alteração influenciam as
razões Rb/Sr e Th/U dos sedimentos. Razões Iìb/Sr inl'e¡iores a 1 denotariam alteração branda e

superiores, alteração mais intensa. Razões ThlU inferiores a 3 dcnotariam alteração branda e
superiores a 4, alteração intensa. No caso dos metassiltitos arenosos,

3

amostras apresentam

razõesRb/Sr<l(CA-01,C4-18ePA-15)e3outras(CA-l1,CJ-06eET-648)razões>1;para
os metalaminitos/cinzas lulcânicas estas razõcs variam de

l,4l

ató 16,2. As razões Th/u nos

metassiltitos arenosos é apenas inferior a 3 na amostÍa cJ-06 da Bacia cajamar, nas demais
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sllperam 4,15 e atingem 6,5, valores superiores ao valor médio desta razão na crosta superior

(3,8). Nos metalaminitos/cinzas, as razões Th,/U são inferiores a 4 (entre 3,1 e 3,88) e apenas a
amostra VS-l1 atinge valo¡ 5. De acordo com Mclennan et al. (1995), valores inferiores a 4 da

razÃo'lVU indicariam proveniência de mantos empobrecidos e, conseqüentemente, provável
natureza wlcanogênioa da fonte. Entretânto, no diagrama de comportamento de

ele

mentos traços

), normalizados pelo Condrito (Taylor & Mclennan 1985), pode ser
visto o pequeno enriquecimento de U com relação ao Th, o que pode ter ocorrido, também,
(F'iguras 5.128 e 5.12D

durante processos metassomáticos (Mclennan

parâmetros Rb/Sr

e

et al. 1995). Conclui,se, portanto, que os

Th./U assinalam trajetórias

de

alteração contraditóriâs para

os

metassedimentos, não fomecendo subsídios suhcientes para conclusões seguas.

Nos diagramas clássicos de Pettilohn et al. (1973) e de tslatt et at. (1980) pa":.
classificação de rochas sedimentares arenosas, tendo-se como referências os elementos maiorcs
(SiO2, Al2O3, Na2O, IÇO, Fe2O3T e MgO), os sedimentos terrígcnos estariam classificados como

arenitos líticos e arcóseos (Figura 5.64) e arenitos líticos e grauvacas (Figura 5.68).
Quanto à proveniência dos depósitos, utilizando-se, também, elementos maiores, Roser

&

Korsch (1988) calcularam pârâ uma população de v¿irias centenas de amostras as lunções
clisoriminante

Fl

e F2 de áreas-funte ígnea (P1), ígnea intermedi ária (I>2), ígnea félsica (p3) e

sedimentar quartzosa (P4). No diagrama F1xF2 (Figura 5.7) de Roser

&

Korsch (1988),

as

amostras de laminitos com cinzas vulcânicas transitam pelos limites entre p2, p3 e p4, dando

conta de contribuição de áreas-fonte ígneas intermediári¿s

e félsicas, mas principalmente,

também, de terrenos sedimentares ou metassedimentares já maturos. As amostras de metassiltitos
e arenitos transitam pelos limites de P3 com P4, definindo-se predominantemente no campo p4,
de rochas ígneas lélsicas. Para esses grupos de amostras as razões KzO/t {azO são próximas de 0

para os metassiltitos e metarenitos e, ao redor de 50, para os laminitos com cinz-¿s vulcânicas,
enquanto as razões SiO2/Al2O3 e FezO:T + MgO ap¡esentam valores equilibrados para ambos os

grupos, respectivamente, ao redor de 2-3 e 2-9. Considerando que os valores de KzO são
próximos para ambos, as variações significativas ooorreram com o empobreoimento significativo

de Na2o para os metalaminitos (com valores próximos de 0), enquanto os metassiltitos

e

metarenìtos têm esses valores entre 1,5 e 3o/owt. Desse modo, nos metalaminitos com cirzas o

crescimento da razÁo K2oÀ{a2o durante os processos de sedimentação/maturação deveu-se ao
elevado empobrecimento de Na2o, provavelmente deslocando o lrend desse grupos de posições
P3 (ígnea felsica) para P4 (sedimentar quiutzosa). Poderia, também, ser explicado pela alteração
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intempérica moderna desse gnrpo, que o coloca com valores dc CIA próximos de 81, enquanto
os metassiltitos e metarenitos situam,se entre 50 e 60.

Quanto ao ambiente tectônico para a sedimentação, as relações SiOz

expressas

no

diagrama

x log

(KzO/1.{azO)

de Roser & Korsch (i986), Figura 5.8, indicam

ambiente

predominantemente de margem continental ativa para os metassiltitos/a¡enitos e de margem
continental passiva para os laminitos com cinzas vulcânicas, mas situados com altíssimos valores
de þO,AIa2O no diagrama, evidenciando novamente a interferência do baixo Na2O com valores
mais altos ainda, destaca-se a amostra de metassiltito/arenito da Baoia de Cajamar, CJ-06.

Nos diagramas de Bhatia (1983), os metassiltitos/arenitos transitam entre ambientes de
margem passiva ¿ arco de ilha oceânico (Figura 5.94), se tomadas as relações (Fe2O3T + MgO)

x'fiO2,

e entre margem continental ativa até arco oceânico (Figura

5.98) para as relações entre

(FerOrT -t- MgO) x AlzO:/SiOz. Com valores altos nesta última razão, os metalaminitoVcinzas
lulcânicas não se dehniram em nenhum dos campos.
Considerando-se as relações logarítmicas entre Ba e Sr, propostas por Floyd et al. (1989)

para

a

classifioação de sedimcntos metamorfizados (Figura 5.10), os metalaminitos/cinzas

vulcânicas estariam no campo dos sedimentos maturos. Os metassiltitos/arenitos ocupariam
predominantemente o carnpo dos pelitos (mudstones) com incursões da amostra cA-18, da Bacia

Camarinha, no campo das grauvacas e da amostra CJ-06, metassiltito a¡enoso da Bacia de
Cajamar, no campo dos sedimentos maturos. As rochas carbonáticas de Cajamar e do Subgrupo
Lageado ocupam os limites entre os campos de "sedimentos carbonáticos" (CJ-01, CJ-02 e NC-

23) e de "grauvacas" (CJ-04, CJ-07 e NC-088), com uma incursão (amostra CJ-03) no campo
dos "pelitos".
Os riólitos variam a composição de SiO2 entre 68,40 a 75,44 ,r/owt, de

ÇO

entre 9,78 a

8,'/5 %owt e de Na2O entre 0,19 e 0,50 %wt, situando-os no diagrama discriminante de ¡ochas
vulcânicas (TAS) de Le Maitre (1989), no campo dos riólitos alcalinos (Figura 5.11). A análise
dos elementos traços normalizados segundo Taylor

& Mclennan (1985)

para condrito (Figura

5.12B), mostram empobrecimento para ao elementos Rb, Sr e Ti, sendo mais acentuadas para Iìb

e I'i. Seguindo a mesma normalização, o diagrama para elementos teffas raras (Figura 5.124),
mostra um empobrecimento geral de Eu e pequenos empobrecimentos de 2 amostras e
enriquecimentos, também pequenos, em 2 outras. Verifica-se, também, enriquecimentos em Ce
em 4 amostras, enquanto as demais amosttas seguem tendência normal.
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Qnanto ao ambiente tectônico, clelinem-se no diagrama R1xR2 cle Ëiatchelo¡

& Bowden

(1985), no campo dos granitóides posorogênicos (campo 7, Irìgura 5.13) com leve tendência ao
campo anorogônico (campo 5). Considerando-se as oaracterísticas de alta SiO2 e altíssimo KzO

dos riólitos, o ambiente proposto no diagrama é compatível com a composição química das
rochas que, por sua vez, ó típica dos estágios hnais da dilerenciação magmática.
residual estaria rico em álcalis, empobrecido em Rb,

o

líquido

sr e Ti, pela remoção clo plagioclásio

e

minerais máfìcos durante a diferenciação magmática e empobrccidos em Eu (razões Eu,/Eu* <

1,

entre 0,10 e 0,36), assinalando, também, a cdstalização fracionada com remoção de plagioclásio.

Os padrões de oomportamento para os elementos traços, normalizaclos

segun<lo

normalização adotada por Vlach (1993), mostram grande similaridades entre o comportamento
destes riólitos e os granitóides de Morungaba, em especial com amostra de microgranito do

Plúton Meridional, amostra 304c. Diferenciam-se apenas no comportamento do yb, o qual, nos
clastos riolítos aqui analisados, mostra grande enriquecimento, enquanto nos granitóides de
Morungaba apresenta pequeno empobrecimento, o que pode ser explicado pela normalização
adota<la pelo autor, preferencialmente pma rochas de composição

diorítica. Entretanto, deve ser

ressalvado o pequeno entiquecimento deste elemento com a normalização segundo Taylor

&

Mclennan (1985).
Comportamento similar também apresentam os diagramas para terras raras dos riólitos

cm questão e os granitóides Morungab4 nos quais ocorre pequeno enriquecimento

clos

elementos leves, no sentido do La, peqnenas anomalias positivas e negativas de ce e anomaìia

negativa geral de Eu, evitlcnciando o lÌacionamento mineral durante a diferenciagão magmática,
com remoção de plagioolásio.

o

patamar dos elementos pesados é suave, plano-horizontal. A

amostta 304c de Morungaba, neste caso, destoa quanto ao comportamento dos elementos leves,
apresentando patâmar horÞontalizado.
Comparativamente aos diagramas RlxR2, de tsatchelo¡

& Bowden (1985),

contidos em

vlach (1993), enqu¿nto os plútos granitóides de Morungaba defìnem-se no campo 6 (sincolisionais) com tendência ao 4 (tardi-orogênir:os), os riólitos dos metaconglomerados da Bagia

Eleutério definem-se no campo

7

(posorogônicos), colocanc'lo-os, hþoteticamente, como o

extremo da diferencìação magmática.
Considerando as similaridades acima apontadas, as datações obtidas em cristais de zircão

dos seixos de riólitos (u/Pb, sHIìlMP), que apontaram idade máxima para a sedimentação ao
redor de 606 Ma, e as idades obtidas em Morungaba por vlach (1993), situadas entre 590-620
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terras raras (a) e elementos traços (b) e para os metassiltitos e metarenitos, quanto aos elementos terras raras (c) e
elementos traços (d). Valores normalizados segundo Condrito de Taylor & Mclennan ( l9S5).

132

2500

'

,

2000

ñt

I

s00

I

000

É

s00
0

0

s00 1000 s00 2000 2s00 3000
1

R1
F igura 5' l3 - Diagrama R I x Iì2 cle Batchelor & Rowden (
l9s5), no qual os seixos de riólitos situanr-se no campo
glanitóides pós-or ogênicos (7), corn leve tendência par.a o carnpo anorogên ico (5).

clos

Ma, torna-se plausível identificar edif'ícios vulcânicos já exumados daquele maciço, alérn

de

outros a este correlacionáveis na região, como potencial área-fbnte dos seixos riolíticos.

O

padrão de comportamento entre os metassiltitos

elementos traços (Figura 5.12D)

é

e

metarenitos no diagrama de

bastante similar para as alnostras das clifèrentcs baoias.

Pequenas variações ocorrem apenas nos valores de Sr, com enriquecimento relativo na amostra

CA-18 (metarenito fìno arcosiano do corpo sul da Bacia Carnarinha) e empobrecimento mais
acentuado para metassiltito arenoso da Bacia de Cajamar (CJ-06). Grosso modo, tal padrão se

aproxima claquele dos seixos de riólitos, sendo estes mais empobrecidos em Ti e enriquecidos em

Yb. Aproximam-se também do padrão de comportamento dos laminitos com cinzas vulcânicas
(Figura 5. l2B), sendo estes um pouco mais empobrecidos em Sr.
Quanto aos elementos terras raras (Figura 5.12C), o padrão de comportamento é também
bastante similar para todos as amostras, apresentando-se enriquecidas na série de elementos
leves, oom anomalia negativa pouco acentuada de Eu e tendência suborizontal para os elementos
pesados, apenas com pequenas rotações horarias nas amostras CJ-06 e CA-18. As similaridades
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com os metalaminitos/ cinzas vulcânicas seriam boas, não fosse pela tendência

cle

empobrecimento geral dos elementos pesados que estes últimos apresentam (Itigura 5.124).

E,

finalmente, conside¡adas as características acima descritas,

ó

possível afirmar

proveniência de ¡ochas ígneas para todos os metassedimentos analisados (anomalia negativa de

Eu), com posteriores retrabalhamentos (ressedimentação com flacionamento granulométrico) e
processos anquimetamórficos que alteraram mais significativamente as razões Rb/Sr.

134

6.

CORRT,LÀÇÕES ENTRE ÀS BÀCIAS DÀ TRANSIÇÃO

As bacias da transição Proterozóico-Fanerozóico, do Estado de São Paulo e adjacências,
possuem similaridades estratigráficas e sedìmentológicas entre si que permitem correlacioná-las.

As dificuldades encontradas para fazê-lo ativeram-se, principalmente, quanto à caracterização
das feições sedimentológicas e f,ioies sedimentares, dos paleo-ambientes deposicionais e, de
modo mais crucial, em estabelecer idades para a deposição, uma vez que o conteúdo fossilífero e
a presença de

vulcanismo sin-sedimentar foram considerados , até então, ausentes.

Neste estudo, acredita-se que foram gerados subsldios que contribuem para elucidar a
hìstória geológica das bacias cla transição, que serão considerados a seguir:

6.1.

Idades absolutas par:a â deposição

A

idade da sedimentação, tendo-se como parâmetros datações radiométricas, estaria

situada no intervalo aproximado de 606-530 Ma. A idade máxima para o início da sedimentação

foi obtida em seixos de riólitos contìdos em metaconglomerado polimítico da Bacia de Eleutério,

pelo método UÆb (SHRIMP), por Teixeira et al. (1999), e a idade mínima foi obtida nos
mesmos seixos, pelo método K-Ar em rocha-total, pot Teixeira (1996). Tal intervalo podelia ser
estendido para as demais bacias, oonsiderando-se o significado tectônico cle cada um dos limites.

O limite inÊerior de 606 Ma ma¡ca¡ia os eventos finais da intensa granitogênese brasiliana,
a.ssociada à amalgamação de blocos crustais, que afetou t<ldo o Gondwana Ocidental, perdurando

até pot volta de 580 Ma (Vlach 1993 e Brito-Neves et

al.

1999). Cordani et at. (1999) relataram

idades médias, obtidas pelo método U/Pb (SFIRIMP) em monocristais de zircão de rochas
vulcânicas ácidas intercaladas nos metassedimentos, ao redo¡ de 595 Ma, para a Bacia de Campo

Alegre, de 563M4 pata a Bacia de ltajaí, e de 543 Ma, para a Ba<;ia de Castro. It,¿sei et ol.
(1999), baseando-se em análises U/Pb (SFIIUMP), sugeriram um limite inferior dc 570 Ma para

o início da sedimentação na Bacia de Itajai e a correlacio naram, quanto ao ambiente tectônico,
oom as bacias deforeland, r:omo a de Camarinha.

O limite superior (530 Ma) marcaria a fase de encurtamento e inversão

dessas baoias,

quando a tectônica predominante era de ajustamento entre os blocos cmstais amalgamados, ainda

sob efeito do reslìiamento pós-orogônico, que adquitiram movimento relativo destrogiro sob a
égide predominante de binários de esforços ao longo de z.onas de cisalhamentos empinadas,

outrora de baixo ângulo.

A

idade

K-Ar obtida em seixo riolítico cla Bacia de Eleutério

é
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compatível com aquela dos metassiltitos calcíf'eros da Bacia de Pouso Alegre, obtida pelo
rnesmo método pol Flama

& Cunha (1977). Schmitt

et al. (1999) reportaram à orogenia cambro-

ordovioiana (530-490 Ma) ocorida no Bloco Cabo Frio (Orogenia Búzios), a qual consideraram
extensiva a toda Faixa Ribeir4 concordando oom Basei et ø1. (1987), Macedo et al. (1984), entre

outros, e que marcaria os episódios ñnais de amalgamação do Gondwana. Santoro (1998) e
Santoro & Silva (1999) também relataram resfriamento das rochas do embasamento da região do

Pico de ltapeva ent¡e 530-470 Ma, concordando com idades K-Ar em biotita da Faixa Ribeira. É
bem possível, portanto, que as idades K-Ar obtidas por Hama & Cunha (1977) e Teixeira (1996)

estejam relacionadas

a

esses eventos cambro-ordovicianos

(e.g

Orogenia Búzios), que

imprimiram às bacias da transição uma tênue clivagem ¿¡rdosiana associada a metamorfismo

cle

grau muito baìxo, o que ocorreu concomìtantemente à sua inversão e enourtamento-

6.2.

Idadcs relativas pânì a deposição
Considerando-se

as

datações paleontológicas, ainda

em estágio inicial

das

é possível propor que a sedimentação tenha ocorrido entre 570-540 M4
em correlaçõés oom a Formação Yerbal, uniciacle basal clo Grupo Arroyo del

sistematizaçöes,
baseando-se

Soldado (Uruguai), a qual tem conteirdo fossilífero bastante similar ao encontrado nas bacias
aqui analisadas. Destaca-se a ocorrência do microfóssil Cloudina riemkeae GERMS 1972, com

intervalo de existência bem estabelecido mundialmente
Neoproterozóico

III (Knoll

no intervalo de 565-543

1.996, opud Gauche¡ 2000), encontrado em ¡ochas

Namíbia, e também em rochas do Gmpo Corumbá (Z,aine 1991 e Zaine

Ma,

do Grupo Nama,

& Fairchild

1985). Nas

bacias da transição, em estudo, confirmou-se a ocorrência do mic¡ofossil Cloudina nos laminitos

da Bacia de Eleuté¡io e do Pìco de Itapeva e a possibilìdade de que também ocorra nas baoias de

Cajamar

e de Pouso Alegre. O

microfossil Titanotheca coimbrae GAUCIIER &

SPRECHMANN 1999, também identificado por Gaucher

&

Sprechmann (1999) na [ormação

Yerbal, do Grupo Arroyo del Soldado, ocome nas bacias do Pico de Itapeva e de Cajamar. O seu

significado cronoestratìgráfico, segundo os autores, ainda não é cla¡o. Gauoher

(1999) aventaram a hipótese cle haverem

& Spreohmann
se desenvolvido a partir do hnal do Vendiano.

Tratando-se de forma esc¡ueletal (da Ordem Foraminiferida), desenvolveu carapaça a partir da
aglutinação, provavelmente, de micro-cristais de rutilo, que os autores supracitados interpretaram

como uma medida de defes¿ frente a predadores maìs desenvolvidos, que, no final do Vendiano,
inìciavam grande proliferação. O miorofossil Cloudina, mais desprotegido, viria a se extìnguir no
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início do Cambriano, enquanto o T'itanotheca coimbrae, provavelmente, tenha perdurado para
além dos limites do Cambriano lnièrior.

A 'þreferência" do microfossil ll'itenothecq em aglutinar um mineral tão exótico como

o

rutilo chama a atenção. Entretanto, Loeblich Jr. & Tappan (1964) e Lowenstam & Weiner (1989)
destacaram que a diversidade de minerais escolhidos pelos f'oraminífèros para a constituição de
suas carapaças é muito grânde e

já

bastante conhecida dos pesquisadores, tanto nas espécies

recentes quanto naquelas mais antigas. Além dos aglutinados mais comuns, como minerais
carbonáticos ìnorgânìcos (calcita e aragonita) e bìoclásticos e os minerais de quartzo (incluindo

micro-partíoulas de vidro r,uloânico), eles podem aglutinar uma inlinidade de outros minerais,

incluindo uma vasta gama de minerais pesados e leves, como piroxênio, hornblenda, mica,
fbldspato, etc, além da glauconita e até o rutilo. Dick (1928, apud Loeblich Jr.

Lowenstam

&

&

Tappan 1964 e

rüeiner 1989) descreveram no estuário de Clyde, costa oeste escocesa, e em

regiões norueguesas do Mar do Norte, em foraminífero recente (Bathysiphon ørgenteus),
carapaçâs de aglutinados de cristais de

autores,

o

assoalho oceânico

é

rutilo e minerais micáceos. Nestas regiões, segundo

constituído tamMm de xistos rutilíleros que, certamente

disponibilizaram o rutilo para que a espécie constituísse sua carapaça. Loeblich Jr.

(96\

e Lowenstam

&

os

&

Tappan

Weiner (1989) consideraram que ainda constitui um mistério a ser

desvendado, o porquê de tamanha diversidade de aglutinados à qual recorrem os lbraminíferos.

Apontam, entretanto, que para o melhot entendimento dessa questão seriam necessários estudos

maìs aprofundados, que levassem em conta as características eoológicas do ambìcnte e a
pcrlormance met¡rbólica dcssas espécics.

A

oconênoia de Titanotheca coimbrae é também possível de se¡ confirmada em

intracl¿stos de metassiltitos de conglomerados polimítioos da Bacia de Camarinha, baseado no
exame ainda expedito de amostras ooletadas. Na tsacia de Pouso Alegre, fbram contirmadas a
presença dos acritarc¿¡s Soldaùtphycus major GAUCÍIER 2000 e Symplassosphaeridium sp. O

microñssil Soldadophycus major ocoÍÍe em metassiltitos da Formação Yerbal, em calc¿irios da
F'ormação Polanco, e em formações ferríferas

e folhelhos da Formação Cerro Espuelitas, no

Uruguai. Symplassosphaeridium ocor¡e em ambas e na unidade de topo do Grupo Arroyo del
Soldado, Formação Ceno Victória, de idade cambriana intèrior (Gar.rcher & Sprechmann 1999).
Entretanto, ainda não há definição do significado cronoestratigráfioo desses mic¡ofósseis.
Espera-sc que as novas ocorências desses miorofösseis na Bacia de Pouso Alegre

possam contribuir para

a

elucidação tanto do seu significado cronoestratigráfìco, quanto

bioestratigráfico, à medida que evoluam as análìses paleontológicas sistemáticas em curso.
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Em resumo,
ocorrênci¿

¡Je

o

intervalo proposto de 570-540 Ma firma-se, flindamentalmente,

na

Cloudina riemkeae em algumas das bacias, podendo, talvez, ser estendido para as

demais.

6.3.

Estratigrafia

e

sedimentação

A sedimentação
subaéreos, transicionais

nas bacias da transição processou-se em ambientes continentais

a ma¡inhos

rasos.

No oontinente, o estilo deposicional sempre foi

controlado por leques aluviais associados a regiões soerguidas, às vezes com desenvolvimento de
planície aluvial mais ampla, mas, em geral, suas porções medianas e distais atingiam diretamente
corpo d'água marinho, dando conta de uma boa proximidade ent¡e as areas-fonte e a linha de
costa.

Na Bacia de Eleutério, entre a zona escarpada com leques aluviais coalescentes e a linha
de costa, desenvolveu-se extensa planície aluvial com rios entrelaçados (braided) onde pucleram
ser preservadas, também, feições de retrabalhamento eólico. Apenas à fiente desta (à jusante) é

que os oanais entrelaçados encontravam o corpo d'água com

o

desenvolvimento de planície

deltaica com predomín.io de granulações grossas (sentido McPhe¡son et

nos sucessivos

at.

1987), evidenciada

e

cíclicos afbgamentos cle corpos com areias conglomeráticas, que ora
constituíam seqüôncias granocrescentes, ora granodecresccntes, junto a termos pelíticos. Tais

seqüências ru¡ Bacia de Eleutério evidencian; pelo menos,
(intercalações sucessivas e ¿rltemadas clas fácics

3 ciclos transgressivo-regressivos

A: com Br e B¿). quc da base (sE) pala o topo

(NW) sugerem granocrescência geral até o predomínio de contlições francamente

regressivas,

com a progradação de metarenitos conglomerátioos arcosianos de rios entrelaçados (facies 4.2),
sucedidos por conglomerados arenosos das porções medianas e dìstais de leques aluviais (f;ícies

A¡, de depósitos de lluxos densos oanalizados e de enxurradas). com o início da inversão da
bacia, as áreas-fonte estabeleceram-se em regiões soerguidas a sudeste, oncle se instalou sistcma

de

leques aluviais.

os

depósitos proximais destes leques (conglomerados polimíticos)

progradavam diretamente sobre

os depósitos distais

subaquosos (ritmitos silto-argilosos),

oriundos de noroeste.

Nas demais bacias, as regiões escarpadas onde se desenvolveram sistemas de leques
aluviais, estiveram relativamente mais próximas da linha de costa do que na Bacia de Eleutério,

o que pode ser evidenciado na constante associação dos termos conglomerados-pelitos e/o¡
conglomeraclos-arenitos, constituindo intercalações âpatentemete cíclicas, desenvolviclas sob
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lâmina d'água em ambientes litorâneos. Na Bacia do Pico de Itapeva encontram-se preservaclos
pacotes de areias praiais, nas quais destacam-se a tabulariclade e laminação cle estratos plano-

horizontais e c¡uzados de baixo ângulo com prováveis estruturas de tempestades (swaley,r e
hummockies), que se sobrepõem

à soqüêncìa de estuhrio/planícìe de marés com

estruturas

heterolíticas e oom intercalações de conglomerados na base (lllW). As areias de praia, por sua

vez, são sobrepostas por seqüência grânocrescente de conglomerados hnos polimíticos com
intercalações a¡enosas finas a grossas que, para o topo (SE), passam a conglomcrados grossos

polimítioos depositados subaereamente. As exposições restritas

e

descontínuas dificultaram

observações seguras a respeito da provcniênoia dos detritos. Indicadores de paleocorrentes nos

termos oonglomeráticos (imbricação de clastos e estratificações cruzaclas de pequeno porte)
sugerem áreas-fonte a nordeste. Nos termos pelítioos predominam fluxos para nordeste/noroeste,

sugerindo desenvolvimento de plataforma marinha a SWSE.

Na Bacia de Pouso Alegre a base da seqüência (a NW) é constituída de conglomerados

polimiticos subaéreos que, gradualmente, são intercalados
retrabalhados por correntes de marés

por

arenitos finos

e

pelitos

e ondas de tempestades. De modo gradacional, são

sucedidos poÌ pacote de metassìltitos calcíferos com intercalações arenos¿ts a conglomeráticas

finas, em lentes delgadas, que, paulatinamente, predominam para sE. Nos metassiltitos, os
fluxos dirigem-se para NW, enquanto que nos metaconglomerados polimíticos, para S-SW. A
passagem destes últimos pa¡a

os metassiltitos calcíferos oonfigura seqÌiência regressivo-

A sobreposição dos metassiltitos calcífcros por metarenitos finos a médios com
intercalações conglomeráticas caracteriza, por sua vez, regressão com pulsos transgressivos

transgressiva.

(dunas barcanóides cle costa-a-fora). Nos limites da borda sudeste atual com

o

embasamento

predomìnam metaconglomerados, enoerrando o pacote oom seqùência prov¿velmente regressiva.

Na Bacia de Camarinha ciclicidade similar foi observada. Os termos conglomerátioos
polimiticos de deposição subaérea ocupam a porção noroeste, base cla bacia, onde predominam
sobre os termos psamíticos e pelíticos. São sucedidos, pzua sudestc, por ritmitos silto-argilosos a
arenosos depositados em ambiente marinho raso, acima do nível de ondas normais, não raro no

limite inferior deste, o que pode ser evidenciado pela constante participação

de marcas ondula<las

assimétricas nos tetmos pelíticos e, localmente, por ondas de tempestades. Intercalações cíclicas

e rítmicas de termos arenosos a conglomeráticos e de conglomerados polimiticos

seixosos

marcam pulsos regressivo-transgressivos e/ou variações do agrrte de detritos continentais,
evidenciados em seqüências granocrescentes o granoclecrescentes.

o topo da seqüência, a sE,

é

coroaclo pelo predomínio de metarenitos com base conglomerática, suceditlos por metassiltitos
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com mafcas onduladas assimétricas com cristas sub-retilíneas e, localmente, com estratificações
cruzadas do tipo hummocþ. Intercalações cle conglomerzrdos polimíticos são menos lìeqüentes,

conligurando fase transgressiva predominante.
Nas bacias do Samambaia e do Quatis, respectivamente, devido às escassas exposições
tochosas e às dificuldades de acesso, as observações foram prejudicadas e, consequentemente,
também, as interpretaçõ es paleoambientais.

Na Bacia de Cajamar, possível sedimentação carbonática plataformal de águas rasas
caracteriza um máximo transgressivo.

topo da bacia (Flachiro

&

A

presença de clastos fosfáticos em conglomeratlos de

Santoro 1996) aponta para condições globais de mar alto, o que,

eventuâlmente, pode ter ocorrido após um evento glacial seguido de fenômenos de ressurgência
oceânica, situação que se assemelha ao ocorrido na Bacia de Corumbá, com níveis fosfogênicos
nas fìrrmações Rocaina e Tamengo (Boggiani 1998). Entretanto, os clastos fosfüticos da Bacia de

Cajamar encontram-se em depósitos retrabalhados (conglomerados), representativos de fase
regressiva que se sobrepõe à fase trarsgressiv4 representada pelos carbonatos, o que não ocorre

no Grupo Corumbá. De todo modo, é plausível supor que a sedimentação da Bacia de Cajamar
ocorueu após

a glaciação Varanger (625-580 Ma), como proposto para o Grupo

Corumbá

(Boggiani 1998).
Coerente com as características acima descritas para

o

preenchimento das bacias da

transição, é possível advogar que a sedimentação marinha tenha ooonido sob condições de um
mar epicontinental que, provavelnente, avzurçou sobrc regiões mais baixas (subsidentcs?) de um

continente em fase de consolidação.

os

caminhos preferenciais para a penetração das águas

oceânioas, ao que parece, foram as regiões de faixas móveis. Ëstas, encontravam-se em estágio

de relativa reativação, em conseqüência do resÍÌiamento crustal pós-orogênico que impunha ao

grande emaranhado de blocos c¡ustais

ea

essas faixas novos rearranjos, requeridos pela

oonstante necessidade do reequilíbrio geodinâmico. Entretanto, as condições gerais da crosta

continental eram ds crosta espessada, graças às sucessivas colagens de blocos o terrenos que
anteriormente â.portaram ao Gondwana Ocidental. Por outro lado, considerando-se o conteúdo

litoclástico dos depósitos (principalmente clastos de granitos e granitóides de arcos magmáticos
brasilianos), supõem-se que as oalhas deposicionais assentavam-se sobre terrenos previamente
soerguidos, ou ¿inda em lase de soerguimento, mas que lbram decapados pela erosão até

profundidades consideráveis, que poderiam vari¿u entre

5 a l0 km, onde se situariam

os

processos de granitogênese. Desse modo, justifica-se a inexistônoia de quaisquer vestígios de

crostas oceânicas envolvidas na evo lução dessas bacìas. Por outro lado, também, há que ser
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considerado que as condições globais do planeta eram tle mar alto, pós glaciação Varangcr (625580 Ma), e com temperatutas em elevação. Consequentemente, é possível supor que as entradas

de águas

ooeânicas continente adentro podem

subsidênoìa-s relativas no

ter sido propiciadas pela coqiunção cle

interior continental, principalmente ao longo das faixas móveis, e pela

subida global do nível de mar.

6.4.

Evolução das bacias da transição no contcxto do Gondwana Ocidental

As similaridades estratigrálìcas e, em parte, bioestratigráficas apontam uma provável
cogeneticidade das bacias da transição do Estado de São Paulo

e

adjacências. Os dados

isotópicos K-Ar e U/Pb delimitam inte¡valo para a sedimentação compreendido entre 606 e 530

Ma, aproximadamente. A presença de Cloudìna riemkeae nas bacìas de Eleutério, do Pico de
Itapeva e, provavelmente, na de Cajamar refina, provisoriamente, tal intervalo para 570-545 Ma,

refbrçando hþótese da contemporaneidade de sedimentação nas mesmas.

Ambientes

de

sedimentação continentais subaéreos, situaclos

a

noroeste/nordeste,

transicionais a ambientes marinhos rasos, estuarinos e/ou de planícies de marés e de praias, e
controlados por deposição cle deltas cle granulação grossa (senticlo McPherson et

comuns

a

todas elas, excetuando-se

a

at. 1987), são

Bacia de Cajamar. Nesta ú¡ltima, provavelmente a

sedimentação carbonática plataformal de águas rasas predominou, e a ocorência de clastos

lbsfaticos na unidade conglomerática superior aponta para uma conexão oceânìca ampla, em
escala global, com as bacias marginais dos crátons

do Amazonas (CorumbflCuiabá),

clo

congo/Kalahari (Nama) e do Ilio de la Plata (Anoyo del soldado.¡. A participação de eventos de
tempestades e de planícies de marés nas bacias tcrrígenas, indicam, também, a existênoia de um

oceano mais amplo e aberto em conexão direta com os embaciamentos em questão,

o

que

poderia remodelar as hipóteses de simples embaiamentos e/ou engolfamentos locais, como
sugeridas por'rcixeira (1996) e Riocomini & coimbra (1996), respectivamente, para as bacias de

Eleuté¡io e do Pico de Itapeva. Reforça, também, tal argumento a presença de microfüsseis com
reconhecida expressão global, como Cloudina riemkeae, desoritos nos grupos Corumbá (MS),
Nama (Namíbia) e Arroyo del Soldado (Uruguai).

Conside¡ando-se os aspectos acima relatados, torna-se plausível supor uma antiga
conexão entre os ooeanos Adamastor e Brazilides, que acolheram as bacias da transição em
estudo e aquelas da Namíbia, Umguai e Mato Grosso do Sul.
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A hþótese de uma evolução com deposição em bacia do lipo pull-apart para

as bacias em

estudo, como aventada por Riccomini (1993), para a Baoia do Pico de ltapeva, e por Teixeira

(1995), para a Bacia de Eleutério, não loi oonfirmada. Do mesmo modo, a hipótese de bacia do
Iipo

foreland de teho-arco sugerida por Soares (1987), entre outros, para a Bacia de Camarinha

aparentemente não se sustenta, tendo em vista posição conflitante das áreas-fonte desta (situadas
a

NW) com o suposto arco (orógeno) sitt¡ado

a SE, conforme

o referido autor. Ademais, o estilo

estrutural e deposicional, além do seu conteúdo sedimentar pobre em olastos das regiões
supostamente soerguidas, nâo se coadunam com aquele caracte¡ístico de uma bacia do tipo

Joreland. No caso das supostas bacias pull-opar¡, faltar-lhes-ia as fÞições estrutrrais típicas,
como dob¡ament os en echéllon, variações sensíveis de áreas-fonte, migração de depocentros,
constantes justaposições de ÍÌicies díspares, etc. O contorno romboéclrico de seus limites atuais é,

ptovavelmente, apenas uma feição adquirida durante a fase de inversão e encurtamento dessas
bacias. O retalhamento da Bacia de Eleutério por falhamentos tardios, posteriores à sua inversão,

induz supor a existência de disparidades estratigráhcas e diversificação de fláoies sedimentares,
que serìam caraoterísticas das baoias de afastamento. O mesmo já não ocone nas demais bacias

analisadas, onde a justaposição de unidades sedimentares díspares praticamente inexiste e,

portanto, as passagens entre as seqüências deposicionais são predominantemente gradaoionais,
inexistindo evidências estruturais e sedimentares de deformações sin<leposicionais. Por outro
lado, a participação de águas marinhas durante preenchimento de uma bacia pull-apart, em
ambiente de espessamento crustal, ooorreria nos seus €st¿igios de máxima evolução,

o

que

implicaria necessariamente em episódios de vulcanismo em seu assoalho (Mann e/ at. 1983), o
que não ocorre em quaisquer das bacias da transição analisadas.

Mas, não pode ser desprezado, entretanto, que para a origem e evolução das bacias em
questão, houve ¿ participaçäo importante d¿rs zrnas de oisalhamentos empinadas e associa{¿rs a

movimentos predominantemente laterais (strike slip faults), o que poderia caractetizá-las oomo

bacias extensionais assooiadas às zonas transcorrentes (strike

stip åaslns),

provavelmente

associadas às resultantes extensionais, uma vez que no pacote deposicional ausentam-se as

feições que oaracteriz¿riam dinâmicas convergentes, como cavalgamentos

e

empurrôes

sindeposicionais. A cronologia e a quantihcação dos eventos nessas bacias não fbram possíveis

de serem obtidos.

o

qne houve, provavelmente, foi a conjugação de movimentos later¿is,

provocados pelo rearranjo dos blocos crustais recém-amalgamados e em resfriamento com o

fìnal dos eventos de granitogênese, oom outros eminentemente divergentes (extensionais)
associados com a dinâmica intraplacas do Gondwana Ocidental.
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o

do Gondwana ocidental remonta os prirnórdios do
quando ocorreu a flagmentação do suposto Supetcontinente Rodínia

contexto evolutivo

Neoproterozóico,

(designação dada por McMenamin

& McMenamin

1990, apud Rogers 1996), que por volta de

1,0 Ga reunia em posições equatoriais e ao redor da Laurentia (núcleo ancestral do continente
norte-americano) a maioria dos blocos e fiagmentos continentais do planeta. A sua liagmentação

iniciou-se entre 750-700 Ma possibilitando a abertura de vários oceanos, entre os quais os
oceanos Adamastor (Hartnady et

al. 1985) que separava os terrenos que

se aglutinavam ao redor

dos crátons do congo e Kalahari, a leste, daqueles que se aglutinavam ¿o redor dos c¡átons do
São Francisco, Rio de la Plata./Paranh, a oeste, estenclendo sua águas descle posições próximas clo

pólo sul até aquclas próximas do cquador (latitudes de 20'

s).

ocidentalmente ao occano

Adamastor e para além dos crátons do São Francisco, do Rio de la PlataÆaraná, estendia-se o
Oceano Brazilides (Dalziel 1997), cluja abertura ooorreu grâças à separação dos crátons acima

referidos com o cráton do Amazonas. Nas regiões mais próximas

tlo

pólo sul associou-se

a

glaciação varangcr (entre 625-580 Ma), cujos registros são encontrados na Formação puga,
unidade sotoposla ao Grupo Corumbá. Com o continuar cla fragmentação desse supercontinente,

inicia-se a fase

rdi-to-drfdo continente Amazônico, com relação ao continente

São Francisco,

desenvolvendo-se em suas margens orientais sedimentação plataformal em bacia cle margem
passiva do tipo Atlântìco (Iloggiani 1998). Enquanto isso, o lado oriental tlo cráton do são
Francisco é palco de intensas granitogêneses acompanhadas da tlooagem de v¿irios terrenos com
consumo da crosta oceânica da Bacia Adamastor, ao lado da convergência do cráton do
Congo/Kalahari. Dalziel (1997) advogou que após essa fiagmentação do Rodínia os continentes
se reencontraram novamente, de modo efêmero, nos finais do Neoproterozóico (545-515 Ma),

quando vieram constittlir

o

Supercontinente Pannotia ("toclos os teüenos ao sul", conceito

original de stump 1987, apud Brito Neves 1999). É possível que

o início da inversão e

encuttamento dessas bacias esteja associado com essa fase cle convergência global de blooos e
terrenos crustais.

Num cena¡io desenvolvido, grosso modo, entre 570-540 Ma, que pode ser vislumbrado
esquematicamente na Figura 6.4.1, compilada e moclificada de campos Neto (2000),
clesenvolveram-se

as bacias da transição, tenigenas. situadas em regiões de

topografìa

relativamente baixas, entre as tefias altas formadas pelos arcos magmáticos e demais blocos que
se adicionaram às bordas orientais do cráton do são Francisco e o Bloco paraná, a oeste. As
regiões baixas sobre as faixas móveis eram atingidas pelas águas do Oceano Brazilides. O Bloco

Paraná justapôs suas porções setentrionais àquclas meridionais do Cráton clo São Francisco
durante a Orogônese Tocantins (630 Ma), quando ocorreu o fechamento clo Oceano Goianitles
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(Brito Neves et al. 1999). Ao sul do Bloco Paraná, para além das águas provavelmente rasas {o
Oceano Brazilides, estendia-se o Cráton do Rio de la Plata, separado dos tenenos acrescidos ao

Blooo São Gabriel pelas águas do Oceano Adamastor, em região onde este oceano se coneotava

com

o

Oceano Brazilides.

A

hipótese de tal conexäo enconlra respaldo, princìpalmente, na

ocotrência do microfossil Cloudina riemkeae nas bacias do Nama, na Namíbia, desenvolvida às
margens ocidentais do Cráton clo Kalahari; na Bacia do Arroyo del Solclaclo, clesenvolvida na
margem oriental do Cráton do

l{io de la Plata; na Bacia de Corumbá, desenvolvida na margem

o¡iental do Cráton Amazônìco; e, finalmente, nas bacias da transição em questão (como de

É também respaldada pelas assembléias de
sp. e Soldadophycus mtrjor, e o loraminífero

Eleutério, de Cajamar e do Pico de ltapeva?).

acritarcas, como Symplassosphaeridium

Titanotheca coimbrae, comuns, pelo menos, às baoias do Arroyo del Soldado, de Pouso Alegre,
de Cajamar e do Pico de ltapeva.

A

sedimentação nessas bacias ocoÍeu ptovavelmente entre 570-540 Ma, baseando-se

principalmente na ocorrôncia e no espectro de existência do microfóssìl Cloudina rienkeae (565-

543 Ma) de importância crono e bioestratigráfica inte¡naoionalmente reconhecìda. De todo
modo, o intervalo para a sedimentação não avançaria em muito os limites inlèriores a 600 Ma e
aqueles superiores aos 530 Ma, baseando-se nos dados geocronológicos looais e regionais

disponiveis, como

já

argumentados. Este último

limite superior marcaria, quase

que

irrefutavelmente, o início da inversão e encurtamento dessas bacìas, cujos processos puderam ter
se estendido até

por volta de 500 Mq no cambro-ordoviciano, quando do fechamento final do

Occano ArJamastor com a orogenia Búzios (Schrnitt 1999) ou Cabo F¡io (Brito Ncves et

al.

1999

e Campos Neto 2000), em que os crátons do Congo e do São Francisco convergìram entre si.
Mais ao sul, concomitantemente à orogenia Cabo F¡io, ocorria a oonvergência entre os orátons
do Rio de la Plata e do Kalahari, justapondo os terrenos rto Cinturão Dom Felicìano aos tc'menos

Nico Pérez, onde se desenvolvia a dcposição do Grupo Arroyo del Soldado (Gaucher &
Sprechmann 1999 e Gaucher 2000). Ao mesmo tcmpo, o C¡¿iton Amazônico convergia para o
Cráton do São Francisco, cerrando o Ocea¡o Brazilides,

o quc ocorreu

acompanhado de

significativos dobramentos nas porções distais dos depósitos das bacias de CorumbrlCuiabii
(Boggiani 1998 e Alvareng a et al.2000), seguidos pelas intrusões pós-tectônioas do Granito São
Vicente, ao redor de 500 Ma (Almcida & Mantovani 1975).

t4s

7.

CONSTDERÀÇÕESFTNÀrS

À

análise das bacias da transição Proterozóico-Fanerozóioo do Esta<lo de São paulo e
adjacências aqui realìzad4 permitiu apontar que existem gran<les simil¿ridades estratigráhcas,
sedimentológicas e estruturais entre elas, tornando-se possível o estabelecimento cle corrclações
e ainda, dc forma inicial, correlacioná-las com outras distribuídas no continente sul-americano e

no oestc africano-

A

conjugação de dados geocronológicos

e

paleontológicos disponíveis, ainda que

preliminares, aponta,ram para um provrível intervalo para a sedimentação situado entre 570-540

M4

baseando-se na ocorrência do microfossil Cloudina riemk¿ae em algumas desszrs baoias,

ìntervalo esse que estarìa compreentlido em ouho mais amplo, obtido a prntir de análìses
geocronológicas neste trabalho e por comparaçôes com outros constantes cla literatura,
a saber:
606-600 Ma idade U/Pb pelo método SFIRIMP de seixo de riólito da Bacia de Eleutério

-

e

ìdade aproximada da principal granitogônese brasiliana; e 530 Ma

-

idade obticla pelo método K-

A¡ em seixo de riólito, tamben¡ da Bacia Eleutério e em metassiltitos <la Bacia de pouso Alegre,
e que marca evento metamólfico de expressão continental associado com os últimos estágios
orogenéticos de consolidação do Gondwana Ooidental e fechamento dos ooeanos Adamastor e
Br¿zilides-

As

fèições estratigráficas

e

sedimentológicas das bacias,

por sua vezt

permitiram

reconhecer que os pacotes deposicionais abrangem, invariavelmente, sedimentação continental
em leques aluviais que transicionam para ambientes marinhos rasos, provavelmente com a
partioipação de construções deltaicas dc granulometriâs grossas (sentido McPherson et
al. l9B7)
e sujeitas ao rctrabalhamento por correntes litorâneas, ondas normais e, episodicamente, por
ondas de tempestades. Excetua-se a Bacia de Cajamar, onde a sedimentação carbonática
ocoleu

em ambiente plataformal raso, sem evidências contundentes da participação de
conTinentais subaéreos.

z\

sedimentação carbon¡ática nesta bacia mzucaria

processos

um

máximo

transgressivo que, talvez, possa sff correlacionado com os máximos transgrcssivos das bacias
de
Eleutério, Pouso Alegre, Pico de Itapeva e camarinha. Entretanto, acredita-se, que apenas com
o
avanço dos estudos micropaleontológicos em curso poder-se-ár obter subsídios bioestratigráfìcos

e cronoestratigráficos que o comproveûr

A

análise de f,icies seclimentarcs e de paleocorrentes

apontaram para áreas-fonte situadas principalmente em regiões setentrionais às bacias, o que
situaria em posiçôes meridionaìs o corpo d'água marinho. A composição clos litoclastos indica
contribuìções de areas-fonte predominantemente ígncas (graníticas) ou metamórficas de médio
a
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alto grau (or1o e paragnaisses) constituintos do embasamento próximo. Excepcionalmente, nas
bacias de Camarinha e do Samambaia predominam clastos de metassedimentos de baixo grau

metamórfico sobre os de granitóides, refletindo particularidades do embasamento que

as

acolheram. Mas, em todos os c¿rsos os processos de ressedìmentação ou reciclagem estão bem
evidenciados, Os dados geoquímicos obtidos apontam também para uma importante contribuição

de clastos de áreas-fonte ígneas, refletida nas constantes anom¿lias negativas de Eu.
clastos fo¡am retrabalhados softendo

o

fracionamento granulométrico

e,

Esses

posteriormente,

mctamorfizados em grau muito baixo, durante a inversão e enaudamento das bacias, alte¡ando
significativamente as razões Rb/Sr.
As feições estrutuais, aliadas às características estratigráficas, mostraram-se ìnsuficientes
p¿ì¡a se traçar um modelo genétioo das bacias- Apenas para a fase de inversão e encurtamento ó

possível advogar que houve a participação predominante de bin¿írios de esforços máximos
compressivos dirigidos de posições próximas

de E-W, que imprimiram

movimentaçôes

predominantemente destrogiras às zonas de cisalhamentos, provocando o ademamento, ora para

NW

e ora para SE , dos pacotes deposicìonais das bacias, o que foi acompanhado pela geração

dc uma foliação metamórfìca de grau muito baixo. Acredita-se que as feições aproximadamente

romboédricas que poderiam caracterizar embaciamentos do tipo pull-apart sejam apenas
secund:i,rias

e adquiridas dur¿mte a fase metamórfic4

pós-sedimentar. Entreturto, deve ser

considerado que as bacias da transìção se ìrstalaram após os estágios de orogênese, quando
predominava movimentos de reajustes entre blocos crustais em fàse de resftiamento e que esses
movimentos eram predotnhrarìtenìcnte luterais c ao longo de zonas de cisalhamentos com planos
empinados que, provavelmente, tiveram grande importânoia para a geração dessas bacias. Desse

modo, elas poderiam ser consideradas como bacias extensìonais associadas às

zonas

transcorrentes (strike slip basins), cuja tafrogênese estará ainda para ser delineada com detalhes
em trabalhos futuros.

Os ensaios de correlações realizados com os dados obtidos neste estu<lo e com aqueles

disponíveis na literatura abordando bacias similares, acrescidos das informações, também
advindas da literatura, sobre a evolução do embasamento, permitiram contextualizá-las no tempo
e espaço do Gondwana Ocidental. As informações paleontológicas e geocronológicas, além das

características estratigráficas e estruturais, são sugestivas de que as baoias da transição em

questão evoluíram às mmgens de um mar epìcontinental suprido pelas águas do oceano
Brazilicles que avançavam sobre o Bloco do Paraná até atingir regiões de baixos topográficos do
continente que, grosso modo, coincidiam com as regiões de faixas móvcis.

A

deposição tcve
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início, provavelmente, após o evento glacial Varanger (680-625 Ma), quando o nível global dos
octanos e as tcmperaturas encontravam-se em ascenção.

expansão após essa

fase glacial

O

consubstanciando

Oceano Brazilides iniciou sua

a

separação

dos

continentes

Amazônico/LaurentiaÆampea <los continentes São Francisco/Pa¡an1/Rìo de l¿ Plata. Do lado

oeste do Oceano Brazilides, na margem oriental

do

sedimentação plataformal dos grupos Corumbá,/Cuiabá.

Cr¿iton Amazônico desenvolveu-se

No Grupo Corumbá, a ocor'¡ôncia

de

Cloudina riemkeae indica contemporaneidade, pelo menos em parte, da sedimentação com as
bacìas da transição em questão, além de apontar a conexão entre as águas oceânicas. As mesmas
cone'laçöes puderam ser apontadas com relação aos depósitos do Grupo

Arroyo del Solclado, no

Uruguai, cuja sedimentaçäo ocorreu nas margcns oricntaìs do Cráton do Rio de la Plata,
banhadas pelas águas do Oceano Adamastor que, contrariamente ao que ocoüia com

Brazìlides, encontrava-se em fase de constante fechamento,

à

o

Oceano

medida que os crátons do

Congo/Kalahari convergiam em direção aos crátons do São Franoisco/Paran¿lRio de la Plata.
Nesta bacia foram identificados além da Cloudina, acritarcas também enoontradigos nas bacias
da hansição em questão, o que apontaria uma relativa contemporaneidade na sedimentação e
provável conexão entre Íìs águas oceânicas do Adamastor oom o Brazilìdes, que oconeria nas
porções do extremo sul do Blooo clo Paraná. Do mcsmo modo, do lado ocidental do Cráton do

Kalahari, a presença de Cloudina riemkeae nos depósitos do Grupo Nama (Namíbia), além de

toda a fauna ediacariana, reforçariam as hipóteses de uma conexão marinha ampla

e

contcmporaneidade na sedimentação.

E, lÌrnalmente, deve ser ressaltado que, melhor compreensão sobre a evolução das bacias

,

da transição Proterozóico-Fanerozóico do Estado de São Paulo e adjacências advirá à medida
que evoluam os conhscimentos sobro o seu potencial fossilífero e sobre as técnicas e os métodos

de

data@es radiométricas

de

metasscdimentos, aliados

à

geoquímìca

de rocha.

Ma.s,

fundamcntalmente, essa melhor compreensão advirá à medida que os aspectos estratigráficos e

tectônicos das bacias sejam mais conhecidos e ampliaclos,

o que dependerá de melho¡es

exposições roohosas para as observações e de detalhamentos geológicos do embasamento que,

inclusive, contemplem a discriminação de possíveis remanescentes, ainda desconhecidos, destas
bacias.
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Tabela 2 - Resultâdos anallticos para elementos traços, de amostras de seixos de riólitos, de
metalaminitos com cinzas vulcânicas e de metassiltitos e metarenitos.
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