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- RESUMO -

O objetivo deste trabalho foi o estudo da evoluçáo paleogeográfica das formaçöes Maricá e

Crespos (Neoprotefozó¡co lll) em uma região localizada a oeste da cidade de Caçapava do Sul,

RS. Para tal, foram real¡zados trabalhos de mapeamento em escala 1:50.000 e coleta de dados de

detalhe, incluindo: levantamento de seções colunares, análise de fácies, proveniència e

paleocorrentes, e interpretação de sistemas deposiciona¡s e de seqüênc¡as.

Estas unidades estudadas compreendem a porção inferior e intermedìária do Grupo

Camaquâ, sendo caracter¡zadas por espessas sucessöes de rochas sedimentares (Formaçåo

Maricá) e vulcanogênicas (Formaçåo Crespos). O Grupó Camaquä ainda é composto, no topo,

pelos depósitos sedimentares da Formaçäo Santa Bárbara (unidade nåo estudada neste trabalho).

Estas très unidades registram a evolução da Bacia Camaquã.

A Bacia Camaquã localiza-se na porção centro-sul do estado do Rio Grande do Sul,

subdjvidida em três sub-bacias alongadas segundo a direção N-NE, separadas pelos altos de

Caçapava do Sul e Serra das Ëncantadas: (i) Sub-Bacja Camaquã Ocidental, (ii) Sub-Bacia

Camaquä Central e (¡i¡) Sub-Bacia Camaquã Or¡ental. Na porção norte da Sub-Bac¡a Camaquä

Ocidental, objeto da presente d¡ssertaçäo, as ocorrências das formações Maricá e Crespos foram

separadas em 9 un¡dades litoestratigráfÌcas quê representam o desenvolvimento de eventos

depos¡cionais e magmát¡cos distintos.

A Formação Mar¡cá foi dividida em cinco unidades litoestratigráficas separadas por

superfícies erosivas e de ¡nundaçäo, de onde temos, da þase para o topo: Unidade 1- Arônitos e

Conglomerados lnfer¡ores - formada por sistemas de planícies fluviais de canais entrelaçados, com

paleocorrentes que ¡nd¡cam um transporte predom¡nantemonte para N; Unidade 2 - Arenitos e

R¡tmitos lnfer¡ores - reúne espessos depósitos de turb¡ditos e tempest¡tos formados em ambientes

de plataforma marinha dominada por ondas norma¡s e de tempestade; Un¡dade 3 - Lapilli-Tufito -

mapeada como um nível de rocha piroclástica que registrâ um evento de vulcanismo at¡vo durante

a Formaçåo Maricá; Unidade 4 - Arenitos e Conglomerados Superiores - formada por sistemas de

planícies fluviais de canais entrelaçados, com paleocorrentes para N-NE, subordinadamente para

E; Un¡dâde 5 - Arenitos e Ritm¡tos Superiores - composta por depósitos formados por sistemas de

dêltas lacustres.

Estas unidades representam o desenvolvimento de duas seqüêncìas, Seqüênc¡a Maricá 1

e Soqúênciâ Mâîicá 2, separadas por uma discordância erosiva que ocorre na base da Unldade 4

(Arenrtos e Conglomerados Superiores)

A anál¡se de proveniència realizada nas sucessöes da Formaçäo Maricá indicou que as

áreas fontes eram compostas, predominantemente, por rochas graníticas e riolíticas, com pequena

parl¡cipação de fontes metamódicas. A presença do um nivel piroclástico (Unidade 3) e a

contribuição de fontes vulcänicas indicam que durante o desenvolvimento desta un¡dade já ex¡stia

um vulcanismo ativo na Bac¡a Camaquä.



A Formaçåo Crespos foi separada em quatro unidades l¡toestratigráf¡cas: Unidade 6-

Conglomerados e Arenitos Epiclásticos - composta por cong¡omerados, litoarenitos e ritmitos

ep¡clásticos formados por sistemas ds leques aluvia¡s e delta¡cos, que representam o

desenvolvimento de uma terceira seqüênc¡a dentro do Grupo Camaquã (Seqúênc¡a Crespos .l),

separada na base por uma d¡scordância erosiva e no topo por derrames ácidos subaéreos;

Unidade 7- Riolitos Vulcånicos ' compreonde o registro dos dorrames de lavas ácidas viscosas,

associadas a amþientes de vulcanismo explosivo subaéreo; Unidade 8 - Riolitos lntrusivos - ocorre

na forma de corpos intrusivos espalhados por toda a rêgião, poss¡velmento relacionados ao

mesmo evento magmático da unidade anteñor (Riol¡tos Vulcânicos); Unidadê 9 - Andesitos

vulcånicos e fntrusivos - registra o magmatismo de topo da Formação crespos na regiäo, sendo

composto por rochas de compos¡ção básica a intermed¡ána. Estas unidades vulcanogênicas säo

sobrepostas por discordànc¡a erosiva pelos dopós¡tos sedimentares da Formação santâ Bárbara.

As elevadas espessuras das sequênc¡as das formaçöes Maricá e Crespos, as associações

do fâc¡es, os dados de proveniência e paleocorrentes e as evidências de vulcanismo s¡n-

sedimêntar sugerem que estas unidades se desenvolveram em uma bacia tecton¡camènte ¡nstável,

com elevadas taxas de subsidência, estruturada na forma de um rlñ alongado èm torno da d¡reção

N-NE com mar aberto para N. Os dados obt¡dos ¡ndicaram que a Bacia Camaquã teve sua

evoluçåo assoc¡ada a evêntos posteriores ao encerramento das at¡vidades tectônicas da Orogenia

Brasjliana, em amb¡entes de reg¡mes de esfoÍços extensionais, possivelmente anorogênicos, com

magmatismo alcal¡no associado.



- ABSTRACT -

ïhe main purpose of this work was the study of the paleogeograph¡cal evolutìon of the
Mar¡cá and crespos formations (Neoproterozoic lll) in the west portion of the caçapava do sul
municipality, RS. For that, freld works were all carr¡ed out with enphas¡s on mapping at 1:s0.o0o
scale, strat¡graphic soctìons, faciologrcal, depos¡tional systems and sequence analysis, and
provenance and paleocurfent measurements.

The stud¡ed units were the lower and ¡ntermediate port¡on of the Camaquá Group,

characterized by thick infilling of sedimentary (Maricá Formation) and volcanogenic (crepos
Formation) rocks.

The Camaquä Basin comprises tree sub-basins separated by the Caçapava do Sul and

Serra das Encantadas basement h¡ghlands, and ¡s located at south-central portion of the state of
R¡o Grande do Sul, lt is f¡llêd by thick sedimentary and volcanogenic successions of the Camaquã

Group, This group originated during the end of Neoproterozoic lll and the beginning of Cambr¡an

and is composed of tree units: Maricá Formation, Crespos Format¡on and Santa Bárbara Formation.

The Mar¡cá Formation ¡s composed by five lithoskatigraphic units, wh¡ch are div¡ded by

eros¡onal and flooding surfaces, as follows, from bottom to the top: (1) Lower sandstones and

Conglomerates constituted by braided fluvial plain systems show¡ng mean vector of paleocurrent to
the north, (2) Lower sandstones and Rhythmites formed by a thick turb¡dite and tempest¡te

success¡on originated ¡n wave- and storm-dom¡nated marine shelf, (3) Lapilli-Tufites represented by
a single volcaniclastic layer register¡ng the pyroclastic volc¿nism act¡vity in the Maricá Formalion,
(4) upper sandstones and conglomerates formed by braided fluv¡al plain systems showing mean

vector of paleocurrent to the northeast, and subordrnately, to the east, and (s) upper sandstones
and Rhythmites composed of deltâic sandstones and laminites.

ln terms of sequence stratigraphy, the un¡ts described above represent the development of
two sequencês, Maricá sequence 1 and Maricá sequence 2, separated by an erosional surface

that occurs at the base of Unit 4 (Upper Sandstones and Conglomerates).

Provenance analysis of the Maricá Format¡on have ind¡cated that the source areas were

multiple, composed mainly by rocks such as grânitês, rhyolites, and m¡nor metamorphic rocks. The

ident¡fication of a pyroclastic layer (Unit 3) -the unique volcaniclastic unit of the Maricá Formation in

the studied area -, as well as the contr¡bution of vojcanic sources, suggest the early presence of an

active volcanism in the camaquã Bas¡n durig the sedimentation of the Maricá Formation.

ïhe Crespos Formation encompasses four lithostratigraphic units, as follows: Unit 6 _

Epiclast¡c conglomerates and sandstones, formed by conglomerates, lith¡c sandstones and

epiclastic rhythmites of alfuvial and fan delta systems, represent¡ng the development of a thir<j

succession into the camaquã Group (crespos succession 'l), wh¡ch is separated at the base by an



erosìonal surface and at the top by acid flows, unit 7 - volcânic Rhyolites compris¡ng aô¡d viscose

lava flows, associated to h¡ghly explosive subaer¡al volcanism, un¡t I - lntrusive Rhyolites are

composicionally sim¡lar to the volcanic Rhyol¡tes and óccur over aìl the stud¡ed rêg¡on, and ¡ts

evolut¡on ¡s possibly related to the same magmat¡sm event, un¡t 8 - Volcanic and lntrusive

Andesites, corresponding to the magmatism of the top of the crespos Formation ¡n the region,

overlie all of the units described above and are composicionally basic to intermed¡ate. Aìl of thÍs

volcanogenic units are overlain by erosional unconformity by the post-volcan¡c sed¡mentary

deposits of the Santa Bárbara Formation.

The great thickness of the sequencês of the Maricá and Crespos format¡ons, the facies

associat¡ons, provenance and paleocurrent data, and the occurrence of a syn-sedimentary

volcanism, all of these observat¡ons suggest hÍgh subs¡dence rates and that all of units were

depos¡ted w¡th¡n an unstâble tectonically basin. This bas¡n probably was an elongated rift structured

in the N-NE direct¡on with an open sea to the north. The obtained data indrcate that the camaquã
Basln had ¡ts evolution related to an extens¡onal stress regime, poss¡bly anorogenic, associated to
alkal¡ne magmat¡sm, but these events only develop after the end of the Brasiliano Orogeny,
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCÃO

L1- lntroducão

Durante o Neoproterozóico lll, o sudeste suFamericano foi submetido a d¡versos

eventos tec{ônicos, destacando-se a instalaçåo de grandes zonas de cisalhamento que

afetaram quase todas suas unidades de embasamento. Principalmente preservadas ao

longo destas zona6, recobr¡ndo-as parcialmente e sendo afetadas por suas realivações,

ocorrem diversas exposições de espessas sucessöes sedimentares e vulcânicas do

término do Neoproterozóico lll e início do Cambriano que se estendem desde o sul de

Minas Gerais até o sul do Uruguai. Dentre estas, as mais expressivas ocorrências situam-

se em Santa Catarina (Bacia do ltajaf) e R¡o Grande do Sul (Bacia Camaquä).

Desde o trabalho clássico de Almeida (1969), estas unidades já haviam sido

reunidas em um conjunto de bacias relac¡onadas ao Estádio de Transìção entre a fase

pós-orogênica neoproterozóica e a ¡nstalaçåo das grandes sinéclises paleozóicas, sendo

entåo interpretadas como molassas ê relacionadas às fases finais do Ciclo Brasiliano.

Naquela época, o autor já apontava que "(. .) Poss¡velmente em nenhum outro local dâ

plataforma Brasileira os depósitos do estádio de transiçåo acham-se tåo claramente

exposlo como na região central do Rio Grande do Sul, entre os rios Jacuí e Camaquå"

(pS, 30) Estes depósitos c¡tados enconlram-se alojados na Bacia Camaquå, um sistema

de nlts preenchido por espessas sucessôes sedimentares, vulcânicas e vulcanoclásticas

que constituem o Grupo Camaquä, dividido nas formações Maricá, Crespos e Santa

Bárbara (sensu Fragoso-Cesar et al. 2OOO',2OOOb).

A Bac¡a Camaquå foi compartimentada, durante sua evoluçåo tectono-sed¡mentar,

em três sub-bacias separadas pelos altos de Caçapava do Sul e da Serra das

Encantadas: (i) Sub-Bacia Camaquä Ocidental, (ii) Sub-Bacia Camaquå Central e (¡¡i)

Sub-Bacia Camaquá Oriental.

A nível regional, estas sub-bacias cobrem regiöes setentrionais do Escudo Gaúcho

(Fig. 1 .1), sendo este compartimentado em três unidades geotecfônicås principais

(Fragoso-Cesar 1990, 1991): (i) o Cráton do Rio de La Plata, de embasamento

paleoproterozó¡co (>2.0 Ga), exposto nos blocos Florida (grân¡to-greenstone) e Valentines

(alto grau); (ii) o C¡nturåo Dom Felic¡ano, neoproterozóico, caracterizado por grandes

zonas de cisalhamento NE SW dobramento, metamorfismo e intrusóes graníticas

(Bâtól¡to Pelotas); e o (iii) Terreno Rio Vacacaí, adiante discut¡do, um terreno exótico
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intraoceånico do Neoprotêrozóico formado pela imbr¡caçåo tectônica de fragmentos

gnáissicos, metavulcanoclásticos, metapelíticos e of¡olíticos, principalmente.

A área de estudo do presente trabalho situa-se no extremo noroeste do Escudo

Gaúcho, na porçáo norte da Sub-Bacia Camaquå Ocidental, recobrindo partes do Terreno

Rio Vacacaf (F¡gs. 1.1 e 4.1). Nesta sub-bacia afloram as trés unidades que const¡tuem o

Grupo Camaquá. A unidade basal, Formaçåo Marica, é composta por um pacote com

cercá de 2000 m de arenitos arcoseanos, localmente conglomeráticos. A unidade

intermediária, Formaçåo Crespos, compreende até 1500 m de rochas de origem

vulcanogênica. A unidade de topo corresponde à Formaçåo Santa Bárbara, const¡tulda

por quase 4000 m de depós¡tos sed¡mentares.

1.2. Obiêtivos

O objet¡vo do trabalho foi o estudo da evoluçåo toctônica e sedimentar das

sucessöes inferiores do Grupo Camaquå, tendo como exemplo os depós¡tos

sedimentares e vulcanogênicos dâs formaÉes Maricá e Grespos na porçáo norte da Sub-

Bacia Camaquã Ocidental, incluindo a realizaçåo de:

. Mapeamento litofaciológico em escala 1:50,000 de uma área em torno de 400

km2, onde as inclinaçðes das camadas expôem cerca de 3,5 km de espessura das

unidades estudâdas;

o Realizaçåo de perfis geológicos;

o Análises de sistemas deposicionais e de seqüências através do levantamento de

seçöes estratigráficas de detalhe de todas as unidades estudadas, acompanhadas

por análises de facies, proveniência e paleocorrentes;

. lnterpretaçäo das condiçóes paleogeográf¡cas e tectônicas ut¡lizandG.se

elementos acima citados.

1.3. Localizacão e Vias de Acesso

A área de estudo local¡za-se na porção centro-sul do RS, ocupando uma faixa

retangular de aproximadamente 400 km2 a oeste da cidade de Caçapava do Sul, distando



cerca de 240 km de Porto Alegre. A área é acessível pelas BR-392 e BR-290, e por

diversas vias locais que saem de Caçapava do Sul (Fig. 1.2). A rodovia federal BR-290,

no trecho do trevo com a BR-392 até a localidade de Cerrito do Ouro, corta toda a porçåo

norte da área de eetudo. O acesso à área pela BR-392 pode ser feito a partir de

Caçapava em sentido a Santa Maria, até o trevo com a BR-290, e por diversas vias locais

que saem destas rodovias federais. A área compreende as localidade de Cenito do Ouro,

Serra do Espinilho e Vila de Santa Bárbara a norte, e cerros do Bugio e Perau, Serra de

Santa Bárbara e Vale de Santa Barbarazinha, a sul (Fig. 1.2).
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CAP¡TULO 2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E MÉTODOS APLICADOS

2,1. Desenvolvimenlio do lr':abølho

Os primeiros trabalhos realizados pela autora na regiåo resultaram em sua

Monografia de Graduaçáo (Pelosi 1998), estudo realizado nos cortes da estrada que l¡ga

as cidades de Caçapava do Sul e Lavrâs do Sul, onde teve a oportunidade de aplicar

técnicas de análise de facies, proveniência e paleocorrentes em sucessóes da Formação

Santa Bárbara sob a orientaçåo do Prof. Dr. Anton¡o Romalino Santos Fragoso Cesar e

do Pós-gràduando MSc. Gelson Luís Fambrini. A part¡r deste irabalho surg¡u o interesse

de estudar outras unidades do Grupo Camaquå na regiåo, objetos da presente

dissertaçåo.

A escolha da área desta d¡ssertaçåo, a porçåo norte da Sub-Bacia Camaquå

Ocidental, localizada a oeste da c¡dade de Caçapava do Sul (Fig. I -2), deveu-se à

quâlidade e amplitude das exposições das unidades do Grupo Camaquå na regiåo,

part¡cularmente das formaçóes Maricá e Crespos. A outra unidade deste grupo na Sub-

Bacia Camaquå Ocidental, a Formaçáo Santa Bárbara, foi tema da D¡ssertaçåo de

Mestrado de Renato Paes de Alme¡da (Almeida 2OO1). A nivel regional, também vem

sendo estudada pelo MSc. Gelson Luls Fambrin¡ em sua Tese de Doutorado. Tendo em

vísta estas pesquisas envolvendo a Formaçåo Sanla Bárbara, os trabalhos real¡zados

para o desenvolvimento desta dissertação tiveram como alvo as formaçöes Mâr¡cá e

Crespos.

A área estudada apresenla diversas exposiçöes que caracter¡zam as formaçóes

Maricá e Crespos, sendo a regiåo de referência da primeira. Nestas, foram aplicadas

técnicas de análises de facies, provenlência e paleocorrentes, e análises de sistemas

depos¡cionâ¡s e de estratigrafia de seqüências, fundamentais para a ¡nteÍpretaçåo das

condições tectônicas e paleogeográficas da bacia, e para a correláçåo destas unidades

com aquelas que vem sendo descritas por nosso grupo de pesqu¡sa nas demais áreâs de

ocorrência do Grupo Camaquå (Fambrini 1998, Janikian et al.2000, Almeida et al.2O0O,

Fambrini ef a/. 2000, Almeida 2001).



Durante os dois anos de envolvimento com esta pesquisa foram realizadas as

seguintes etapas de trabalho:

. Trabalhos Prévios de Gabinete

¡ Trabalhos de Campo

. Tratamento dos dados obtidos em campo

2.1.1- Trabalhos Prévios de Gabinele

Esta etapa inic¡âl de trabalho incluiu:

. Revrsão dos fraôalhos referentes å evolução geológica do Escudo Gaúcho e de

suas coberturas sed¡mentares e vulcânicas (Cap. 3);

¡Levantamento bibliográfico dos principais métodos de trabalhos que foram

aplicados. Os resultados desta etapa de trabalho encontram-se expostos nos itens 2.2 e

2.3i

. Levantamento do mateial caftogtáfrco já existente da reg¡áo, inclu¡ndo mapas

geológicos e topográf¡cos;

c Tratamento Dig¡tal de lmagens de Satélite. Devido ås características de clima e

vegetaçåo, a reg¡ão da Sub-Bacia Camaquå Ocidental se apresenta como uma boa área

para o desenvolvimento de técnicas de processamento d¡g¡tal de imagens de

sensoriamento remoto como ferramenta de auxilio a estudos geológicos. Neste trabalho

foi utilizada uma parte da imagem WRS 222181 obtida pelo sensor TM-LANDSAT 5,

contendo as bandas 2,3, 4, 5 e 7, que compreende a regiáo entre Caçapava do Sul e o

Cerrito do Ouro. O objet¡vo foi a comparaçâo entre as respostas obtidas através de

técnicas de tratamento digital da imagem e os dados de câmpo, buscando o

estabelecimento de possÍveis correlaçóes entre as informaçöes texturais e espectrais da

imagem e as litologias e feiçôes descritas no campo.

Para a observação de estruturas foi utilizada uma imagem da primeira principal

componente (PCl ) filtrada. Para a observaçåo de pos8lveis correlaçôes litológicas

empregaram-se as composiçôes falsa-cor das bandas 453, além de uma composiçåo das

principais componentes 1 , 2 e 3. A composição que apresentou melhores resultados fo¡ o

tr¡plete 453.



. Análise e ¡nteryretação de fotos aércas na escala 1:25.000. As fotos aéreas na

escala 1:25.000 foram emprestadas na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

(CPRM-RS) e copiadas (xerox /aser). Nesta etapa de trabalho foi possível delimitar as

princ¡pais feiçôes geológicas da região, tais como: falhas, possíveis contatos, diferentes

texturas de relevo e drenagens. Após as etapas de campo, os dados obtidos foram

lançados nas fotos e ¡nterpretados. Os produtos finais foram compilados em esc€la

1:25.000 e testados em c¿¡mpo, sendo fundamentais para a real¡zaçåo do mapa geológ¡co

da área na escala 1 : 50.000 (Anexo 1).

2,1.2 - Trabalhos de Campo

Foram realizadas, durante os anos de 1999 e 2000, seis etapas de campo que

somarâm 75 dias de trabalhos na regiáo. A área mapeada compreende cerca de 400 km2

contidos nas folhas topográficas Pâsso do Salsinho (SH.22-Y-A-l-4l M1298214) e Arroio

Santa Bárbara (SH.22-Y-A-lV-2 I Ml-299514).

Outras regiôes de ocorrência das formaçöes Maricá e Crespos também foram

percorridas ao longo das etapas de campo, localizadas princ¡pâlmente a oeste e a sul da

área estudada. Estas regiðes compreendem as localidades de Vila Nova, Platô da

Ramada, Acampamento Velho, Cordilheiras, Serra do Maricá, Cerro da Pedra e regiôes

próx¡mas ao Arroio Camaquá Chico, a sul da cidade de Lavras do Sul. O objetivo destes

trabalhos foi reconhecer oulras ocorrências das unidades estudadas, buscando possíveis

correlaçóes com as unidades litoestratigráficas mapeadas.

Durante os trabalhos de campo foram utilizados os seguintes métodos:

. Mapeamento l¡tofaciológ¡co. A årea de estudo possu¡ poucos trabalhos

cartográficos prévios, destacando-se o Mapa Geológico da Folha Passo do Salsinho,

realizado pela CPRM (Porcher ef a/.1995). Este material foi de grande auxílio nos

trabalhos de campo, embora tenhamos d¡vergido de alguns elementos geológicos ali

expostos, principalmente nos que d¡zem respeito ao mapeamento das facies

gedimentares e suas interpretaçöes estrátigráf¡cas e paleoambientais. Mesmo com a

ex¡stência de um mapa geológ¡co prév¡o, a autora mapeou a área com detalhe, buscando

sempre separar unidades litofaciológicas que representam distintos s¡stemas

deposicionais. Para tal, foram percorridas todas as estradas da regiåo, onde realizaram-

se perfis geológicos. Além das estradas, foram levantados perf¡s geológicos ao longo das



dlenagens, permitindo um melhor reconhec¡mento das litofacies e de suas relaçöes

estratigráficâs. No total foram descritos 277 pontos que serviram de base para a

elaboraçâo do Mapa Geológico do Grupo Camaquã na porçåo Norte da Sub-Bacia

Camaquã Ocidentâl (vlde Anexo I ).

. Levantamento de seções. As seçöes foram levantadas após a realização dos

perfis perpendiculares às estruturas princ¡pais, onde foram selecionadas as melhores

exposições para o levantamento de seçóes colunares de alta resoluçåo, medindo

espessutas de camada a camada, anotando sempre os tipos de rochas e seus contatos,

identificaçåo, descriçáo e anál¡se de estruturas primárias e tectônicas, e obtençåo de

dados de paleocorrentes e proveniència nos estratos compativeis. Em cada seçåo foram

separadas litofacies conforme as técnicas e conce¡tos descritos por Miall (1 978, 1990,

1996), Walker & James (1992) e Reading (1996).

c Anâlise estrat¡gráfica de proven¡éncia. Foi obtida através da contagem de 100

fragmentos por unidade selecionada, anotando sempre a litologia, forma, arredondamento

e dimensões dos fragmentos, conforme sugerido por Fambrini (1998).

o Análise de paleoconenfes. Foi realizada concom¡tantemente à análise de

proveniência, conforme os métodos de M¡all (1974, 1990,.1996), Tucker (1993), Assine

(1994), Fambrini (1998) e Alme¡da (2001), através da obtençåo de med¡das em estratos

cruzados tabulares e/ou acanalados. Devido à inclinaçåo tectôn¡ca das camadas, as

atitudes obt¡das foram corrigidas utilizando-se o programa discutido por Almeida (2001).

2.1.3 Tralamento dos dados o btldos am campo

Esta etapa de trabalho fo¡ responsável pelo tratamento dos dados obtidos em

campo, onde foram utilizados os seguintes métodos de trabalho:

. D¡gitalização dos mapas, peñs e seçõ6s /evanfadas. Com este objetivo foi

utilizado o programa CorelDRAW.

c Confecçäo de croquis obtidos a partir de fotomontagens dos principais codes. O

objetivo principal deste método é a apresentaçåo das geometrias dos principais depósitos

encontrados na área de estudo.

t Elaboraçäo de tabelas de proven¡ência de cada rcg¡ão amostrada. As tabelas

foram tratadas estat¡st¡camente através do programa MICROSOFT EXCELL.



. Tratamento dos dados de paleocorrentes. Este tratamento seguiu âs técnicas

desenvolvidas por Almeida (2001) util¡zando o programa PALEOCOR 2.0: programa que

horizontaliza as camadas incl¡nadas e fornece o vetor verdadeiro das paleocorrentes,

além de produzir as "rosetas' dos dados tratados, fornecendo também dados estatísticos,

tais como fator de consistência e direção do vetor médio.

. Fsfudos petrográfrcos dos litotipos encontrados. Estes estudos foram realizados

no Laboratório de Petrografia Sedimentar do Deparlamento de Geologia Sedimentar e

Ambiental do lGoUSP.



2.2- Mélodos e conceilos aolicados para o estudo das unldades sedimentarøs

Noste item serão apresentados os métodos, classificaçðes e conceitos utilizados

durante a realizaçåo deste tråbâlho para o estudo das unidades de origem sedimentar. As

análises de facies, paleocorrentes e proveniência foram as ferramentas utilizadas para o

estabelecimento do guadro evolutivo da regiäo, tanto nos aspec'tos tectÖnicos como

paleogeográficos. Estas análises foram realizadas em todas as unidades litoestratigráf icas

da FormaSo Maricá e nâ unidade vulcanoclástica da Formaçåo Crespos.

2,2.1- Análisg d6 Facies e Sislemas Deposic¡onais

De acordo com Walker (1992") e M¡all (1990), entre vários outros, o conceito de

facies é muito amplo, podendo ser util¡zado em diversas escalas descritivas e

inlerpretativas. O tipo de clássificaçáo e metodologia aplicada deve ser estabelec¡do

conforme o objetivo do trabalho. Quando tratâmos de trabalhos de escalas regionais

podemos utilizar o termo de facies para ambientes sedimentares e tectônicos (e.g facies

marinhas, facies iacustres, fac¡es de plataforma estável, facies de molassas etc.), além de

termos de facies genéticas (fac¡es de brecha, facies de talus, facies de cana¡s etc.). Neste

trabalho utilizaremos o termo facies em escala descritiva, com o objetivo de caracterizar

os diversos litotipos encontrados na regiåo; portanto, com o sentido de litofacies.

Segundo Miall (1990), uma l¡tofac¡es é definida como uma unidade rochosa com

distintas feiçöes litológicas, incluindo: composição, grânulometria, estruturas sedimentares

e geometria das camadas. Cada litofacies representa um evento ind¡vidual de deposiçáo,

e pode ser agrupada em associaçöes de litofacies, que caracterìzam distintos sistemas

deposicionais. A metodologia de análise de facies utilizada neste trabalho seguiu as

técnicas e conceitos descritos por Miall (1978, 1990, 1996), Walker & James (1992) e

Reading (1996), onde correlacionam associâçóes de litofacies com modelos de depósitos

antigos e atuais.

A descriçåo das fâc¡es seguiu a proposta de Miall (1978, ',l996), onde cada facies

recebe um código composto por duas partes: a prime¡ra, em letra maiúscula, corresponde

a granulometria da facies (P- pelito; A- arenito; C- conglomerado); a segunda, em letra(s)

minúscula(s), representa o tipo de estrutura sedimentar observada (e.g a - estratificaçäo

cruzada acanalada; t - estratificação cruzada tabular; os * maroa ondulada simétrica). O



código de uma litofacies composta por arênitos com estratificação cruzada acãnalada

seria Aa, um conglomerado maciço sustentado pela matriz, Cmm e assim por diante. A

utilizaçåo destes códigos para cada facies facilitou a descriçåo dos l¡tot¡pos em campo,

princ¡palmente em cortes onde eram levantadas seçöes colunares.

Para uma melhor disposiçåo das facies descritas, elaborou-se uma tabela de

facies a partir dos modelos que Miall (1978, 1990, 1996) aplicou para depós¡tos fluviais.

Esta tabela é composta por quatro colunas: a primeira representa o código da facies, a

segunda compreende o nome, a terceira inclui uma descrìçåo das principais

caracterist¡cås e, a quârta, â interpretaçäo do processo formador. Deste modo, utilizando

os exemplos acima mencionados, teríamos:

Tabela 2,1- Modêlo de tabela utilizada para dêscrição de facies.

Para a análise de sistemas deposicionais foram elaboradas tabelas de associação

de facies geneticamente correlacionadas. Cada associaçåo de facies corresponde a um

conjunto de facies vertical e lateralmente âssociadas, representando distintos sistemas

deposicionais.

A metodologia adotada pâra a interpretação dos s¡stemas e ambientes

deposicionais seguiu a proposta de Walker (1992"), que compara as assembléias de

facies com exemplos de depósitos antigos e atuais para â caracterizaçåo de um sistema

deposicional. As associaçöes de facies combinadas com as geometrias das facies podem

representar um ou mais elementos arqu¡teturais, que constituem uma subdivisåo

morfológica de um s¡stema deposicional (e.g canais, barras de acreção lateral, dunas,

dunas subaquáticas etc). Buscou-se sempre observar em campo, durante os trabalhos de

mapearnento e o levantamento de seções geolégicas e de perfis estratigráficos, o

comporlamento progress¡vo das sucessóes de facies.

Cód¡do Faciea Descf¡cão lntororetacão
Aa Arênito com

estratifìcação
cruzada

acanâlâda

Arenitos arcoseanos finos a grossos
com êstratif icação cruzada

acanalada organ¡zados em sefs
decimétr¡cos a métricos de

ñô^rflôtriâ c' 'âr,ôrñôñtô .ì'î¿lr ¡lâdâ

Dunas subaquáticas (regime
de fluxo inferior)

Cmm Conglomerado
maciço

sustentado pela
matr¡z

Çonglomorado mac¡ço sustentado
p6la matriz, com fragmentos que

variam da fração grânulo a c€lhau,
dispostos em camadas métricas a
¡lañirñÁr¡¡.âc 

^rìrñ 
hâÊÂ a¡.rci\,r

Depósito de fluxo de detritos



As sucessÕes foram definidas levando três aspectos em conta: o primeiro

relacionado ao aumento ou diminuiçåo da granulometria em direçåo ao topo das seções

(granocrescentes ou granodecrescentes), o segundo, à variaçâo das espessuras das

camadas ao longo das seçôes (espessamento ou âfinamento para o topo) e o terceiro, à

variaçåo lateral e vertical das associações de facies (agradacionais, progradacionais e

retrogradaciona¡s).

Seguindo a proposta de Walker (1992"), após â descriçåo e análise de facies

(associaçóes, sucessöes e geometrias) foram interpretados os s¡siemas depos¡cionais. A

reuniåo de sistemas deposicionais contemporåneos configuram os tratos de sistemas

(sensu Van Wagoner ef a/. 1988), que podem ser divididos em trato de mar alto

(highstand system tracf), de mar baixo (/owsfand syslern tract) e transgressivo

(frangressive sys tem tñcf).

2.2,1 ,1- Estratigrafia de Seqüências

Estudando as bacias cratônicas do interior da América do Norte, Sloss (1963)

definiu o termo "seqúência" como uma unidade estratigráfica de ordem maior que grupo e

supergrupo, l¡m¡tadâ no topo e na base por discordåncias erosivas regionais. Mitchum e¿

al. (1977) e Vail et al, (1977), ut¡l¡zando-se de seções sísmicas do Golfo do México e do

oeste da plataforma continental africana, redefiniram o termo seqüência como uma

unidade estratigráfica composta por sucessöes geneticamente correlatas limitadas na

base e no topo por discordâncias erosivas e suas conformidades correlativas. Esta

defìniçâo generalizada náo especifica a escala ou duraçåo de uma seqüência e nem a

nâtureza e o mecan¡smo causador de seus limites.

O conce¡to de seqüência poss¡b¡litou uma revoluçåo na análise estratigráfica de

depósitos sedimentares, pois a partir deste a análise de sucessöes sedimentares passou

a ser baseâdâ na carácterizaçäo de superficies cronológicas que separam depósitos

sedimentares geneticamente correlatos, criando unidades que possibilitam uma avaliação

ma¡s segura da evoluçåo tectônica e sedimentar de uma bacia. Estas superffcies podem

ser discordåncias erosivas e suas conformidades correlativas (Van Wagoner ef a/. 1988)

ou superficies de ¡nundaçåo máxima (Galoway 1989).

Nos trabalhos clássicos sobre estratigrafia de seqüências realizados por

pesquisadores da Exxon (Van Wagoner ef al. 1 988, Posameniier ef al. 1988, Jervey 1988)

são descritos os principais fatores que condicionam o preenchimento sedimentar de uma
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bacia, incluindo: a tectônica, ou taxa de subsidência; a taxa de variaçåo do nivel de base,

mais comumente a taxa de variaçåo absoluta do nível do mar (eustasia); e o clima. A

tectônica e a taxa de variaçåo do nível de base controlam a criaçåo de espaço para o

preenchimento sedimentar, ou taxa de acomodaçåo. A interaçåo da tectônica, o clima e a

eustasia controlam diretamente a taxa de aporte sedimentar.

As taxas de aporte sedimentar (S) e de acomodaçåo (A) såo os fatores que

caracterizam a arquitetura dos depósitos de grande escala que constituem uma

seqüência. Quando a taxa de acomodaçäo é maior que o aporte sedimentar (A>S) temos

a retrogradaçåo, ou seja, as facies distais se sobrepöem às proximais, ocorrendo um

deslocarnento da linha de costa em direçåo ao continente. Em contrapartida, no momento

que a taxa de acomodaçåo é menor que a de aporte sedimentar (A<S), temos a
progradaçåo das facies proximais sobre as distais, com um avanço da linha de costa em

direçåo à bacia de acumulaçåo.A terceira possibilidade reflete um equilíbrio entre os dois

fatores (A=S), onde temos a agradaçåo e a linha de costa se mantém estática (Fig. 2.1)

Sucessöes

Transgressivas
(rápida ingressäo marinha)

Retrogradacionais
(A>S)

Agradacionais
(A=S)

Figura 2.1- Arquitetura de sucessöes de fácies em função da taxa de acomodaçåo (A) e de
sedimentar (S) (modificado de Galloway 1989; a partir de Myers & Milton 1996).
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Nos modelos da Erc<on para estratigrafia de seqüèncias, as taxas de subsidência e

de aporte sedimentâr såo consideradas constantes. Desta forma, o fator que controla os

c¡clos deposicionais é a eustasia (variaçåo absoluta do nível do mar). A taxa de

acomodaçåo seria uma somatória da taxa de subsidência com a curva de eustas¡â.

Segundo este modelo, um recuo real do nível do mar só ocorrerá no caso de a taxa de

rebaixamento eustático supe[ar a de subsidência, gerando uma exposição subaérea de

plataforma e conseqi¡ente erosäo da linha de costa. A superflcie gerada delimitará a

seqüência denominada de tipo'1, marcada pela migraçåo das facies litoråneas e fluv¡ais

em onlap sobre as facies marinhas (Posamentier ef a/, 1988). No caso da taxa de

rebaixamento eustático nunca superar a de subsidência, a linha de costa não será erodida

e teremos um limite do tipo 2 (Fig.2.2).

Considerando as variaçðes eustáticas como principal agenle responsável pela

formaçåo dos depósitos de grande escalâ que const¡tuem uma seqüênc¡a, Posamentier ef

a/. (1988) mod¡ficaram a definiçåo de seqüência anteriormente proposta por Mitchum ef af

(1977). Nesta redefiniçåo, os autores descrevem que uma seqüência é composta por

sucessóes de estratos geneticamente correlatos limitados no topo e na base por

superfícies erosivas e suâs conformidades correlatas, constituindo sucessóes de tratos dê

sistemas relacionados às variaçöes do nfvel do mar. O trato de s¡stema, conforme

descrito no item anterior, conesponde ao conjunto de sistemas deposicionais

contemporåneos, que Van Wagoner ef ar. (1988) dividiu em très tipos, conforme sua

posiçåo na curva de eustasia (Fig.2.2): trato de mar baixo, de mar atto e transgressivo.

O trato de mar baixo (lowstand sysfem fracf) ocorre diretamenle sobre a

discordåncia erosiva que limita uma seqüênc¡a, composto por depósitos progradacionais

que no topo passam para agradacionais. Os sistemas deposic¡ons¡s mais comuns såo

leques submar¡nos associados ao talude da plataforma, instalação de vales incisos e de

drenagens na porçåo da plataforma exposta. O topo do trato de mar baixo é marcado por

um avanço da linha de costa em direçåo ao cont¡nente, causada por um aumento do nlvel

do base que vence as taxas de subsidência e de aporte sedimentar, delim¡tando uma

superficie transgressiva (Fig. 2.2).
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Trato de sistsmas d6 mar alto:
conjunto de peress€qt¡6nc¡âs

agradacionais atá progredac¡ona¡s

de inundaçäo máxima

de 6iÊt€maÊ transgressivo : conjunb
de perasseqüåncies refogradacíonais

Superflcie
tansgressiva

Trato de sistemas de mar baixo,
cunha de mar baixo: conjunto

d6 perass€qüåncias progradacionais

'i.-=--:l=ì--qe l¡nhe de c(
Treto de sistemes do mer alto --:\-

da s€q0ôncie anterior ----\\-

Ar€nitos fluviais ou eatuarinos
dento da vales incisos
Aranitos e lamitos
de planlcie costeira

Arenitos de ambiente
marinho raso

Pelitos e arenitoe finos de
pletaforma e talude

Arenitos de leque submarino
e de canal e digue merginal

Depóeitoe de
seção condensada

Arenitos fruviais ou €sfuarin06
dentro do vales incisos
Ar€nitos € politos
de planlcie costeira

Arênito6 de ambiente
marinho raso

ArÉnitos de loque submarino
e de canal ê díqu6 marginal

Depóeitos de
s€çåo cûndensade

Superficie fensgressive

F=-\-==_
Parass€q0ência

Modelos estratais numa seqüência do tipo 1 depositada numa bacia tipo rampa

Figura 2.2 ' Modelos de_ estratigraf¡a de seqúências (modificado de Van Wagoner ef a/. 19BB por
Marília R. Castro).
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cunha de mar baixo: conjunto

de parâss€qüðncies prÞgradacionais
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O trato transgressivo (fransgrcssrVe system tracf) coresponde ao trato

intermediário de uma seqüência, sendo l¡m¡tado com o trato de mar baixo pela superficie

transgressiva (Fig. 2.2). Os depósitos deste trato marcam uma migração da linha de costa

em direçåo ao continenle, inundando novamente a plataforma, configurando sistemas

retrogradacionais que marcam um período de transgressäo durante a evoluçåo da bacia.

Os sedimentos sáo normalmente f¡nos e de baixa taxa de sedimentação, desta forma este

trato normalmente é menos espesso que os demais, e muitas vezes pode ser erodido por

depósitos sobrepostos.

O tlato de mar alto (h,?f,sfand sysfe m tract) ê composto na base pela superfície de

inundaçåo máxima, ou de máxima transgressão, e no topo por uma discordåncia erosiva

que marca seu l¡m¡te superior. A base deste trato é formada por facies agradacionais que,

com o rebaixamento da curva eustática, passam para facies progradacionais. Na porçåo

conlinental, normalmente este trato ocorre em onlap sobre o os depósitos coste¡ros do

trato de mar baixo da mesma seqüência (Fig.2.2).

2.2.2- Anállse de Paleocorrentes

A análise de paleocorrenles é uma ferramenta fundamental no estudo de bac¡as

sedimentares, fornecendo informaçóes de grande utilidade para interpretaçoes de

sistemâs deposicionais, reconstruçåo paleogeográfica e evoluçåo tectônica da bacia.

Diversos trabalhos sobre a obtençåo e o tratamento dos dados de paleocorrentes

encontram-se disponlveis nâ bibl¡ografia, destacando-se os trâbalhos de Miall (1974),

Potter & Pettijohn (1977), M¡all (1990), Tucker (1 993) e Miall (1996). No Grupo Camaquå,

poucos trabâlhos têm utilizado esta ferramenta de reconstrução (e.9. Paim et al. 1992,

1995, Pa¡m 1994, Porcher ef a/. 1995, Fambrini 1998 e Alme¡da 2001).

Na presente dissertaçåo, os dados de paleocorrentes foram obtidos apenas nas

unidades formadas em s¡stemas fluviais, devido à escassez de estruturas indicativas de

paleofluxo nas unidades marinhas. As medidas foram exraídas em estratificaçöes

cruzadas acânaladas e tabulãres (rank 5 de Miall 1974), por serem as estruturas mais

disponfveis na regiåo ê fornecerem dados estatisticamente satisfatórios.

Foram analisadas seis estaçöes de amostragem que totalizam 229 medidas

realizadas. Em muitos locais náo foi possfvel a obtençäo de 25 medidas por estaçåo

eonforme recomendado por Miåll (1990). Desta forma, adotou-së uma s¡stemáticå de

obtençåo de medidas em todos os afloramentos que apresentavam planos de



estratificações cruzadas. Com estes dados, foram elaborados gráficos de paleocorrentes

do tipo roseta das principais estaçóes amostradas, que encontram-se d¡stribuídos em

mapa (Anexo I ).

Devido à forte inclinação das camadas, as medidas tiveram de ser corrigidas. Esta

correção foi realizada conforme o procedimento adotado por Almeida (2001), que

desenvolveu o programa PALEOCOR segundo os critérios da l¡teratura tradic¡onal (Miall

1974, Potter & Pett¡john 1977, Tucker 1993). O programa corrige o efeito tectónico e

horizontaliza as camadas, além de calcular o vetor médio e o fator de consistência. Os

dados corrigidos foram plotados em gráficos do t¡po roseta com ¡ndicâçäo do número de

medidas.

2.2.3. Anâlise de Proveniência

O reconhecimento da área fonte de uma bac¡a é fundamental para o entendimento

de sua evolução tec{ônica e paleogeográf¡ca. A composiçäo, dimensão e forma dos

detritos de uma unidade eshat¡gráf¡ca está d¡retamente relac¡onada à natureza da área

fonte e dos fatores climáticos e tectônicos atuantes duranle o preenchimenlo da bacia.

Miall (1990) salienta a importância do estudo de proveniência para a análise de bacias,

destacando fatores que controlam a composiçåo de rochas detrít¡cas, dentre os quais

temos:

. Composiçäo geológ¡ca da área fonte;

o Características do clima e do relevo da área fonte e das regióes pelas quais säo

transportados;

. Dispersäo dekítica causada pelos agentes de transporte;

o Fragmentaçåo detrítica causada durante o transporte e nos loca¡s de deposiçáo,

por processos químicos e de abrasåo mecån¡ca;

o Modificaçöes diagenéticas durante o soterramento.

A obtençåo dos dados se fez, conforme as propostas de lbbeken & Schleyer

(1991) e Fambrini (1998), através da contagem em afloramentos de conglomerados e de

arenitos conglomeráticos em clastos maiores que 3 cm, anotando sempre a composiçåo,

forma e dimensåo. Nas fases prévias de mâpêamento foram escolhidas as melhotes

exposiçóes para a amostragem. Após esta escolha, deu-se início aos procedimentos de

contagem de clastos.
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Em cada estação amostrada foram contados 100 clastos de forma sistemática,

contemplando todas as granulometrias grossas, onde foram anotados: a granulometria,

conforme a tabela de Udden & Wentworth (in Tucker 1993); os graus de arredondamento

e esfericidade, conforme os paråmetros visuais de Powers (1953); e a seleção

granulométrica segundo a estimativa visual de Tucker (1993). Nas unidades amostradas,

dificilmente encontrou-se afloramentos com 100 clastos maiores que 3cm, neste caso

parâ o estudo destas unidades foram selec¡onâdas regiôes com afloramentos análogos

próx¡mos, onde todos os clastos encontrâdos eram computados até que se somassem

100. A localizaçåo destas regiôes amostradas encontram-se destacadas no mapa

geológ¡co em anexo.

Os dados foram tratados estatisticamente conforme lbbeken & Schleyer (1991),

onde foram elaborados gráficos de proveniência apresentando a porcentâgem da litologia

dos clastos encontrados. Os dados de maturidade texlural foram utilizados para as

interpretaçóes das características dos sistemas deposicionais, como, por exemplo, a

distância da área fonte (prox¡mais e distais), a natureza do processo e o grau de

retrabalhamento.

O estudo de proveniência na regiâo já vem sendo desenvolv¡do pelo grupo de

pesquisa que nos orienta, destacando-se os irabalhos de Fambrini (1ggS), Pelos¡ (1998),

Fambrini ef a/. (1998), Janikian ef a/. (2OOO), Fragoso-Cesar ef a/. (2000b), Brito (2OOO) e

Almeida (2001). Estas coletas sistemáticas de dados de proveniência, juntamente com os

de paleoconentes, vêm auxil¡ando os trabalhos de análise da tectônica formadora da

bacia, através da identificação da área fonte, def¡nindo a sua relaçåo temporal e espacial

com o levantamento de åltos e sua posiçåo quanto à estruturaçåo da bacia.

2. 2.4- A n ál ise Petrog ráfl ca

A análise petrográfica das rochas sedimentares foi realizada através da

identificação e caracterizaçåo da mineralogia, relaçäo entre arcabouço, matriz e cimento,

presença de minerais instáveis, maturidade mineral e textural; a classificaçáo adotâda

seguiu as propostas de Dott (1964), e no caso para arenitos (Fig. 2.3), utilizou-se o

diagrama de Ëolk (1968) .



Na análise petrogråficâ m¡croscópica das unidades ígneas foram determinadas as

seguintes caracterlsticas: textura, granulometria, mineralog¡a essencial e acessória, tipo

de alteraçåo e classificaçåo. Na descriçåo petrográfìca ulilizou-se técnicas convencionais

em microscopia ót¡ca, tais como: birrefringência, sinal ótico, caráter ótico, ângulo 2V,

ångulo de extinçáo, pleocroísmo, relevo, cor e outros.

ft.,quarão-arenito

Q = quartzo
S = sílex
F = feldspato

FRgr = fragmentos
de rochas granít¡cas

FRgn = fragmentos
de rochas gna¡ssicas

FRI = fragmentos
dê rochâs ¡nÊlávêis

F + FRgr + FRgn 50 Outros
FRI +S

Figura 2.3 - Classificaçao de arenitos de Folk (1968), baseada na proporção de quartzo,
feldspato e de fragmentos lít¡cos.
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2.3- Contextuallzaaâo das classificacöes e lnterpretacöes utilizadas para o estudo

d as u n ldades v ulcân icas

O vulcanismo da Bacia Cåmaquã é interpretâdo como de âmbiente de extensåo

continental (Fragoso-Cesar et at 2OOO',2OOOb), sendo maroado por espessos depósitos

vulcanoclásticÆs que, juntamente com as rochas ígneas de composiçåo riolítica e

andesllica, constituem a Formaçåo Crespos. Na área estudada, além das unidades de

riolitos e andesitos vulcånicos e intrusivos, foram encontrados depósitos vulcanoclásticos

relacionado aos processos de fragmentaçåo, transporte e retrabalhamento do material

vulcånico. Segue abaixo uma breve discussåo sobre a classificação de rochas

vulcanoclásticas adotada no presente trabalho.

2.3.1. Classificaçäo de Rochas Vulcanoclásticas

Rochas vulcanoclásticas såo compostas por detritos de rochas vulcånicas (>70olo)

resultantes de qualquer mecanismo de fragmentação. Podem ser divididas em quatro

tipos: epiclásticas, piroclást¡cas, autoclásticas e hialoclásticâs (Lajoie & St¡x 1992). A

diferença básica entre estes tipos de depósitos é o processo de fragmentação do material

vulcânico, que pode ocorrer durante as fases pré-, sin- e pós-vulcanismo.

As rochas epiclástic€s são compostas por fragmentos vulcânicos resultanles de

processos de alteração, transporte e deposição, semelhantes aos formadores de outros

tipos de rochas sedimentârgs clásticas. Na área estudada fo¡ mapeada uma unidade de

rochâ epiclást¡câ onde os procedimentos adotados seguiram a mesma metodologia

aplicada para as outras rochas sedimentares (e.g análise de fac¡es, proveniência,

paleocorrentes, s¡stemas deposicionais e de seqüências).

Os fragmentos vulcånicos relac¡onados à atividade vulcånica explosiva constituem

as rochas piroclásticas. Podem se formar por processos de fluxo, suspensäo e tração em

ambientes subaéreos e subaquáticos. Dentre os depósitos mais comuns temos aqueles

formados por correntes de densidade de fragmentos piroclásticos quentes, tanto em

ambientes continentais como marinhos, mais comumente conhec¡do como "nuvens

ardentes" (nuêes arde ntes).

Rochas autoclásticas compreendem os fragmentos vulcânicos resultantes da

quebra mecånicâ durante a corrida de lavas. As rochas hialoclásticas correspondem a

uma variaçåo das autoclásticâs, com a diferença que estâs sáo formadas pela interaçåo
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com água durante o mov¡mento das lavas. A Tabela 2.2 apresenta as principais

caracterÍsticas de rochas epiclásticas, piroclásticas e autoclásticas. A F¡gura 2.s

compreende os principais tipos de ambientes vulcânicos e os depós¡tos vulcanoclásticos

associados.

Durante os träbalhos de campo procurou-se dar ênfase à análise descritiva das

unidades vulcanoclásticas, através da descriçáo de suas texturas, estruturas e

composiçåo. Para as rochas piroclåsticas foi utilizada a classificaçäo granulométrica

proposta por Fischer & Schmincke (1984), onde os fragmentos grossos com mais de 64

mm sáo denominados de blocos ou bombas, entre 64 a 2 mm, lap¡ll¡, e menores que 2

mm, cinzas. A part¡r desta descriçáo granulométrica, classificou-se a rocha conforme o

diagrama apresentado na Fig. 2.4. A descriçåo de texturas dos fragmentos vulcânicos,

tanto em amostra de måo como em lâm¡na, fo¡ aux¡liada pelo guia de texturas vulcånicas

de McPhie ef a/. (1993).

cinza
d< 2mm

Figura 2.4- Classificeçáo de rochas piroclásticas segundo os parâmetros granulométrìcos
(Fishor & Schmincke 1984)
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EPICL.ÁSTICA PIROCLÁSTICA AUTOCLÁSTICA

Agsntes cls
fragmentação

Os mesmos que os
Processos de altoragäo,
fragmentaçåo e lransporte
de rochas sed¡mentares
(água, vento, gelo e
esforços gravitac¡onais).
Oconom posteriores às
fÊêâê .lô vr'lÊâñiêm^

rrcqessos qe 0xptosoes
assoc¡ados às fases pré- e S¡n-
eruPt¡vas

Quebrâ mecånics durante
conida de lavas (s¡n-
vulcån¡cå)

Prlnc¡pa,s t¡pos
do dopósrfos

Semelhantes aos dopósitos
sedimentares

D8pós¡tos de fluxo, de quedá e
de tração, em ambientos
subaéreos e subaquálicos,
Alguns conhec¡dos como:
Nuvens ardentes (lluxo
lurbulenlo de mat€dal vulcånico
quenle); Larta¡. (dêpósitos do
remobilizâçáo de fragmsntos
grossos p¡roclást¡cos); e
Su49e (fluxo de produlo vulcân¡co
quente com ba¡Xa concentraçáÒ
da ñâra¡iâl Àñ ê' 'Êñôñê4â\

Brechas relacionadas à
fragmentação durante a
corida de lavas e a
colocaçáo dê domos. Prllow
layas brechadas em mâtriz
vítrea (hialoclástica)

assoc¡ados
*(Fts. 2.5)

Ambienlos ds vulcân¡smo
explosivo.

Comuns em arcos magmáticos
cordilheranos, em amb¡entes de

ertônsáo continental (rl?
conlinontal) e arcos de ilha.

Comuns em seqüènciâs
basálticas de cristas mêso-

ocoânicâs, de ilhas
vulcånicas e até em arcos de
ilha, Podem oconer também
em emb¡entes de vulcanismo

Á^¡.1^

ambiônte vulcân¡co

Tøxtures Gråos dê rochas vulcån¡cas
e vulcanoclåsticas

angulosos a aredondados.
Dependêndo do amb¡ente
depos¡cional, a selegåo

varia de boa e ru¡m

(,faos angutosos a
subângulosos. SåO comuns

leluÍas do t¡po p/rnbe, sâards e
scorb. Pouco selec¡onados em

depós¡tos de fluxo e bem
selec¡onados sm depósitos de

Ftagmsnlos angulosos em
malriz vltree

Composlção rragmentos vutcantcos
poligenél¡cos, sendo

comum a presençâ de fases
incompâlíve¡s, como

Na maioria dos casos é ác¡da a
intèrmediárie, sendo que os

fragmontos tendem s ser
monogenålicos

Monogeneticå, sendo
nomalmente de compos¡ção

bás¡ca, rarâmente ác¡da

EstnJfuraa Eslruturas sodimentares Acamadamento normãl e invorso,
bombas, laminaçåo plqno-
ñârôlÂlô ô .lô Àó¡v^ 4ñ^"1Ã

Acamadamento maciço ê
gradac¡onal (normal e

¡ñvêrcñì
ExÍêns¿Io e
e¡metrla dos
dspósltos

Variável conforme o
ambiente deposicional e as
tâxâs de aporle sed¡montar

ô de acomodação

Normalmente, a d¡stribuiçåo das
facios é assimétrica devido às

configurâçõ6s paleog€ográficâs e
a intons¡dade da explosão. Em

erupçôes basáflicas, os
depósilos são l¡m¡tados a

oncostas de cones vulcånicos.
Depósitos subaquát¡cos tendem

a sor mais oxtensos lateralmenle.
Em erupçõès r¡olílièas e

andesít¡cas säo mais ospossos e
ÀvlÃñc^ô

ttornatmente seo
ass¡métdcos, com grandos

variações laterais em
oxtensöes moderâdas

abelacaracterísticas de rochas epiepiclásticas, piroclásticas
elaborada segundo os trabalhos de Fisher & Schmincke (1984), Lajoie & Stix (1992), Orton (1996)
e McPhie el a¿ (1993),
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Figura 2.5- Principais tipos de ambientes vulcân¡cos e seus respectivos contextÒs tectônicos, destacândó
as carcterísticas composicionais e os t¡pos de processos o depósitos vulcanoclásticos associados
(mod¡ficado de Lajo¡e & Stix 1992).
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A interpretaçáo dos processos formadores dos tipos de depósitos seguiu a

propostâ de McPhie eú a/. (1993), que classifica tanto os depósitos piroclást¡cos e

âutoclásticos remobilizados durante os eventos vulcånicos como aqueles associados a

processos de transporte e retrabalhamento posteriores à atividade vulcånica, ou seja,

puramente epiclásticos (Fi9.2.6). Segundo esta proposta, os produtos inconsol¡dados de

depositos p¡roclásticos e autoclásticos de erupções efusivas e explosivas podem sofrer

processos de retrabalhamento por fluxo de massa, suspensäo e traçåo, durante as fases

de vulcanismo, sendo denominados de depósitos vulcanoclásticos ressedimentados (Fig.

2.6). McPhie e¿ a/. (1993) denomina de "depósitos sedimentares vulcanogênicos" aqueles

depósitos relacionados puramente com processos pós-eruptivos, como alteração, erosåo,

retrabalhamento, transporte e sedimentaçåo, por fluxos de massa, suspensåo e traçäo.

No presente trabalho, preferimos classificar estes depósitos com a denominaçåo de

epiclásticos (Fig. 2.6).

Esta metodolog¡a auxilia na interpretaçäo de sucessðes vulcanoclásticas quanto à

posiçåo dos depósitos em relaçåo às erupções vulcånicas (sin- ou pós-eruptivos), e de

suas posiçóes em relação à distância e intensidade da fonte vulcânica. Quanto mais

proximal a fonte, maior é a contribuição de produtos relacionados aos processos efusivos

e explosivos, câracterizando sucessões de rochas piroclásticas e autoclásticas. Quanto

mais afastado da fonte, mais intensos såo os processos de remob¡lização e

retrabalhamento, aumentando o volume dê sucessóes de depósitos vulcanoclásticos

lessedimentados e epiclásticos.
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Figura 2.6- Metodologia de classificaçåo e interpretação de processos e depósitos vulcanoclásticos
segundo McPhie ef a/. (1993).
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CAPITULO 3. EVOLUCÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE AS UNIDADES

NEOPROTEROZÓICAS - EOPALEOZÓrcAS DO RIO GRANDE DO SUL

Paulino Franco de Carvalho (1932) estabeleceu relaçóes estratigráficas do

"escudo rio-grandense" colocando a "Série Camaquan" no Eopaleozóico, relatando que

"(...) ela é sem dúvida poster¡or as erupçöes de andesitos e, provavelmente, anterior ao

permiano". Após o trabalho de Carvalho (1932), a estratigrafia das coberturas do Escudo

Gaúcho vem sendo constantemente estudada, revisada e modificada.

Leinz ef a/. (1941), mapeando a regiäo de Caçapava do Sul e Lav¡as do Sul,

definem a Formaçåo Mar¡cá como uma unidade sedimentar mais antiga que a 'Série

Camaquan" de Carvalho (1932), sendo composta por conglomerados e arcóseos que

passam para arenitos com alguns níveis conglomeráticos intercalados: compararam os

sedimentos ritmicos desta un¡dade com ardósias fo6s¡lffeÍas de Anitápolis (SC), indicando

umâ idâde siluriana para esta formaçåo. Os autores ainda apontam que os depósitos

desta unidade se estruturâm tanto em camadas horizontais como inclinadâs, concordando

oom a comparaçåo desta unidade com a 'Série ltajaí' de Santa Catarina feita por

Carvalho & P¡nto (1 938 appud Leinz et al. 1941).

No afloramento conhecido como "Budó', que se localiza no gu¡lometro 48 da

estrada que liga Lavras do Sul a Bagé, Dolianiti (1945) descreveu fósse¡s em rochas

entáo correlacionadas à Formaçåo Marica. Posteriormente, surgiram outros trabalhos

descrevendo fósseis em rochas também correlacionadas com esta formaçåo (Pinto 1947,

1949, Martins 1948).

Martins & Sena Sobrinho (1950) retomam os estudos fossilíferos no afloramento

'Budó" e nas regiôes do Cerro Formoso e Acampamento Velho. Neste trabalho, os

autores dividem a Formaçáo Maricá em unidade inferior e supeñor. A unidade inferior, não

fossillfera, corresponderia ao Maricá sensu sfncfo, composto por arenitos conglomeráticos

e ardósias afetados pelas intrusóes de quartzo-pórfiros. A unidade superior

coÍesponderia ao Maricá sensu /afo, composto por conglomerados e aren¡tos fossilíferos.

Os estudos paleontológicos feitos pelos autores colocam a Formaçåo Maricá no

Permocarbonífero, coffelacionando seus fósseis com os da Série ltararé.

Martins (1951, 1952), Martins & Sena Sobrinho (1952), Dolianiti (1954) e Mart¡ns ef
ar. (1955) reconhecem fósseis de pelecípodos (Aviculopecten camåaåyensls) na

Formação Maricá. Afirmam, no entânto, a existência de camadas inferiores, afossilíferss,
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afetadas pelas intrusöes de quârtzo-pórfiros e utilizam a terminolog¡a de Mar¡ca sensu

sfrcfo e Maricá sensu,afo de Martins & Sena Sobr¡nho (1950).

Beurlen & Martins (1953, 1956) colocam a "Serie Camaquä" no Permocarbonlfero,

levando em conta as idades apontadas pelos fósseis descritos como pêrtencentes à

Formaçåo Marica (Dolianit¡ 1945, Mart¡ns 1948, 1951, 1952, Martins & Sena Sobrinho

1950, 1952) e as relações estrat¡gráf¡cas desta "Série" com as ¡ntrusÕes de quartzo-

pórfiros e os andesitos, já apontadas por Leinz et al. (1941).

Pinto (1955) descreve uma d¡scordância entre a porçåo fossilífera e a afossilífera,

designando a unidade superior fossillfera de Formação Teixeira Soares e a poção inferior

de "Série Maricá", composta por "(...) monótonas sucessôes de bancos de arenitos

arcósicos, com alguns níveis conglomeráticos ou seixos de rochas derivadas de escudo,

res¡stente e arredondadas, que se intercalam com camadas de grauvaques laminados,

siltitos e argil¡tos".

Barbosa (1957), através de suas observaçöes de campo, forneceu dados

imporlantíssimos para o esclarecimento da ex¡stènc¡a do Mar¡cá fossilífero, observando,

assim como Pinto (1955), uma clara discordåncia entre as rochas que constituem o

afloramento 'Budó", onde a porção de topo (foss¡lífera) estar¡a assentada em discordância

angular sobre as rochas mais antigas, sendo estas da Formaçáo Maricá e aquelas da

Série llararé. Desta forma se encerrou a discussáo que colocava a Formaçáo Maricá

dentro da Série ltararé de idade permocarbonlfera.

Melcher & Mau (1960), trabalhando na região de Lavras e Caçapava do Sul,

propuseram modif¡câções na estratigrafia, passando a denom¡nar de Série Maricá a

Formação Maricá de Leinz eúaf (1941). lncluÍram nesta série conglomerados com se¡xos

bem arredondados, grauvacas, s¡lt¡tos arcoseanos, folhelhos e vulcânicas subordinadas.

Goñi ef a/. (1962) redef¡nem a Formaçäo Maricá como Grupo Maricá, sendo este

composto por duas seqüênc¡as. A seqüência basal, formada por rochas de origem

sedimentar correlatas å Formaçåo Maricá de Leinz ef al.(1941), e a seqiìência superior,

compreendendo os depósitos de origem vulcânica que ocorrem em d¡scordância erosiva

sobre a seqi.¡ência inferior.

Robertson (1966) reconheceu novas áreas de ocorrência da Formaçâo Ma¡icá de

Leinz ef al. ('1941), distinguindo dois tipos faciológicos dist¡ntos e separados pelo alto de

Caçapava do Sul: Formaçäo Maricá facies leste e Formaçáo Maricá facies oeste.

Descreveu, ainda, rochas efusivas de composiçåo básica a intermed¡ária, designadas de

Andesito Hilário, discordantes à Formação Maricá. Derrames riolíticos teriam recoberto as

28



un¡dades basais (Formaçáo Mar¡cá e Andesito Hilário) formando um extenso plateau a

oeste de Caçapava do Sul, chamado pelo autor de Plateau da Ramada. O Grupo

Camaquå, então definido, estaria âssentado discordantemente sobre este extenso pacote

riolltico, apresentando três unidades separadas por discordâncias angulares: Formaçåo

Santa Bárbara, Formaçåo Guaritas e Conglomerado Coxilha.

Ribeiro ef a/. (1966) retomaram a Formaçåo Maricá de Leinz ef a/. (1941) como

unidade basal dos depósitos pré-gondwânicos sobre a qual repousaria o Grupo Bom

Jardim, este subdividido em formações Arroio dos Nobres e Crespos, A Formaçáo Arroio

dos Nobres seria composta por ritmitos psamo-pelíticos do Membro Mangueirão e

arenitos e conglomerados do Membro Vargas. A Formaçåo Crespos inclu¡r¡a o Andesito

Hilário e Riolito Ramada de Robertson (1966), respectivamente denominados, neste

trabalho, de membros Hilár¡o e Acampamento Velho (o termo Ramada foi substituído pois

já havia sido utilizado por Leinz et al. 1941 em referência ao granito aflorante na

localidade homônima). O Grupo Camaquå (incluindo as formaçöes Santa Bárbara,

Guaritas e Conglomerado Coxilha de Robertson 1966) estaria assentado sobre o Grupo

Bom Jardim.

Posteriormente, Ribeiro (1970), mapeando a regiåo de Bom Jardim, descreve o

Grupo Bom Jardim como uma un¡dade indivisa, apontando que na regiáo era ¡mpossfvel a

individualizaçåo da unidade em membros e formaçöes conforme apresenlado por Ribeiro

ef aL (1966).

Ribeiro & Fanlinel (1978) aplicam pioneiramente a Teoria da Tectônica de Placas

no Rio Grande do Sul, compartimentando o Escudo Gaúcho em três conjuntos de

associaçôes petroteclônicas, denominados de Zona Leste, Zona Mediana e Zona Oeste.

Dentro deste novo modelo redefiniram o Grupo Bom Jardim como composto por quatro

formações denominadas da base para o topo de Formaçåo Maricá, Formaçáo Hilário,

Formaçåo Vargas e Formaçåo Acampamento Velho. O Grupo Camaquá (sensu R¡beiro ef

a/. 1966) estaria assentado na Zona Mediana.

Efetuando uma nova divisåo litoestratigråfica nas coberturas do "Escudo Sul-

Riograndense', Santos ef al. (1978) redef¡niram a Formação Maricá e o Grupo Bom

Jardim indiviso de Ribe¡ro (1970), respectivamente, em formaçöes Pessegueiro

(seqüència com predomÍnio de rochas sedimentares), Cerro dos Martins (seqüència

vulcano-sedimentar) e Acampamento Velho. Estas três unidades fariam parte do Grupo

Maricá, entåo redefinido.



Ribeiro (1983), em extensa revisão sobre a Formação Maricá, discute os principais

aspectos estratigráficos desta unidade. Apresenta uma discussáo sobre a des¡gnaçåo de
Formâção Ma¡icá sensu Leinz et al. (1941), condenando a ut¡lizaçåo dos termos de série
Maricá (Pinto 1949, Mart¡ns 1948, pinto 19S5, Barbosa 19S7, Melcher & Mau i960) e de
Grupo Maricá (Goñi ef al. 1962 e santos et at 1g7B) que nåo respe¡tavam o código de
Nomenclaturâ Estratigráfica, enfatizando que a designação estratigráfica formal de
Formação Maricá consagrou-se com os trabalhos de reconhecimento geológico regional

realizâdos por Robertson (1966), Ribeiro ef a/ (1966) e Tossari & picada (1966). o âutor
ainda apresenta uma descriçäo sobre os contatos inferiores e superioÌes desta unidade,

colocando-a sobreposta ao embasamento cristalino pré-cambriano e coberla pelas rochas
vulcânicas andesíticas e riolíticas, conforme postulado por Robertson (1966). Reconhece
a idade pré-cambriana superior para estes depósitos baseado nas idades t(Ar e Rb/sr
obtidas por Cordani ef al. (1979 para os gran¡tos Lavras, Caçapava, Såo Sepé e
Ramada, que segundo o autor seriam intrusivos à Formaçåo Maricá.

Fragoso-Cesar et al. (19A2, I 984) classif¡caram a Bac¡a Camaquá como uma
antefossa molássica que teria se desenvolvido na zona marginal do orógeno (cinturåo

Dom Feliciano) durante as fases tardias e finais do ciclo Brasiliano (vendiano-
ordoviciano), extendendo-se para santa catarina, na Bacia ltajâí. No último kabalho
citado, informalmente separaram a bacia em Molassa precoce e Molassa Tardia. A
Molasse Precoce corresponderia à Formaçåo Maricá facies leste de Robertson (1966),

Formaçåo Ano¡o dos Nobres por Ribeiro ef a/. (1966) e Formaçáo cerro dos Martins, de
santos ef al. (1978). A Molassa Tardia estar¡a representada pelo Grupo camaquå
(incluindo as formaçðes santa Bárbara e Guadtas de Robertson, 1966). No trabalho
ampliam a definição original de Carvalho (i 932), entendendo que ,,(...) o conjunto
molássico deve ser englobado em uma única unidade estratigráfica maioi', o Grupo
Camaquá ( "Série Camaquan") composto pelas unidades vulcânicas e sedimentares.

Promovendo uma revisáo estrat¡gráfica das molassas do c¡clo Brásiliano, Fragoso-

cesar ef a/. (1985) dividiram o Grupo camaquå nas formaçöes Maricá, Acampamento
Velho e Guaritas. A Formaçåo Maricá representaria a Molassa precoce, informalmente
descrita no trabalho anteriormente citado, inclu¡ndo nesta os membros Mangueiråo,

Vargas, Pessegueiro e Hilário. A Formaçåo Guar¡tas corresponderia à Molassa Tardía

composta pelas seguintes sub-unidades: (1) associações de arenitos e ruditos, (2)

arenitos com estratificaçöes cruzadas de grande porte, (3) assoc¡açóes de arenitos e
pelitos e, (4) Membro Rodeio Velho composto por derrames andesíticos.



Lavina ef a/. (1985), estudando os depósitos clásticos da Bacia do Camaquã,

fofneceram elementos fundamentais para a elaboraSo do quadro paleogeográf¡co da

r€giåo, separando a bacia em duas grandes seqüências, inferior e supedor. A Seqüência

lnferior (Formaçåo Maricá sensu Fragoso-Cesar ef a¿l9SS) ápresentando em sua borda

lêste ruditos que propagam a oeste para depósitos marinhos, tempestitos e turbiditos,

relac¡onados à evoluçåo de leque costeiros. A Seqüência Superior (Formaçäo Guaritas

sensu Fragoso-Cesar eú a/.1985) envolveria depósitos cont¡nentais incluindo facies de
planícies aluviais de canais entrelaçados, deltas lacustres e planícies eólicas.

Mapeando a regiåo do Passo do Salsinho, Le¡tes et å/_ (1990) estabeleceram

quatro seqüências vulcano-sedimentares: Seqüência Vulcano-sedimentar 1, de idade
proterozóicâ superior conespondente à Forma$o Maricá (Ribeiro ef a/. 1966) ou

Formação Pessegueiro (Santos et al. 1979)i Seqüência Vulcano-Sedimentar 2, também

de idade proterozóica superior (Membro Hilário sensu Ribeiro ef a/. .l 966); Seqüência

Vulcanogênica 3, de idade cambriana, equivalente ao Membro Acampamento Velho de

Ribeiro ef a/. (1966); e Seqüência Vulcano-Sedimentar 4 (ordoviciana) correspondente à

Formaçâo Guaritas de Lâvina ef a¿ (1985) ou ao Grupo Camaquä de Robertson (1966).

Oliveira & Fernandes (1991 , 1992) e Oliveira ('l 992) admitiram uma origem

transcorrente sinistral (sfnke-s/rpe åas,h) para a calha sedimentar do Vale do piqu¡ri,

localidade tipo da Formação Arro¡o dos Nobre de Ribeho ef a/. (1966).

Paim ef a/. (1992), com base nos conce¡tos de estratigrafia genética e

aloestratigrafia (sensu Sloss 1963 e Galloway 1989) separaram três seqüênc¡as

sed¡mentares, aponfando diversos episódios deposicionais que caracterizaram a evoluçáo
paleogeográfica da Baciâ Camaquå, optando por uma descriçåo única dos sistemas

deposiciona¡s (s¡stemas aluviais, deltaicos e desérticos) independente de seu

pos¡c¡onamento estratig ráfico.

A descrição e carac.terizaçåo de assembléias de icnofósseis, encontrados por Netto

et al. (1992\ nas regiöes das Minas do Camaquå e Vale de Santa Bárbara, colocam os

depósitos do Grupo Gamaquá no topo do Neoproterozóico lll e base do Cambriano,

Sayeg (1993), estudando a localidade do Vale do Arroio Boici, também admite uma

origem transcorrente para a bacia, conforme já proposto por Olive¡ra & Fernandes (199.î,

1992) e Oliveira (1992).

Paim eú a/. (1995), dando contlnuidade à aplicaçáo dos conceitos de aloestratigrafia

(Paim 1994), distinguiram em mapa unidades eslrat¡gráficas delim¡tadas entre s¡ pÕr



descontinu¡dades, divid¡ndo o que foi designado de Alosupergrupo Camaquå em

alogrupos Maricá, Bom Jardim, Santa Bárbara e Guaritas.

Porcher ef a/. (1995), mapeando a folha Passo do Salsinho, dividem informalmente

as unidades de cobertura dâ região em quatro seqüências vulcano-sedimentares,

confome já proposto por Leites eú ar. (1990). A seqflenc¡a vulcano-sedimentar 1

corresponderia à Formaçåo Marica de Le¡nz ef al. (1941), composta por quatro unidades

de facies: unidade 1- arenitos conglomeráticos de origem fluvial; unidade 2- arenitos

sigmoidais e interpretada como depósitos de frente deltaica; unidade 3- arenitos com

hummocky formados em ambientes de plataforma rasa; e un¡dade 4- pel¡tos e arenitos

formados por correntes de turbidez distais em relação à unidade 3. A seqüência vulcano-

sed¡m€ntar 2 corresponderia ao Grupo Bom Jardim de Ribeiro eú a/. (1966), exclufdos o

Membro Acampamento Velho e as rochas graníticas, ou à Formaçâo Ceno dos Martins

de Santos et al (1978), composta por andes¡tos, tufos, brechas e conglomerados. A

seqüência vulcano-sedimentar 3 corresponderia às rochas vulcânicas de composiçåo

ác¡dâ do Membro Acampamento Velho de Ribe¡ro ef a/. (1966). A seqilência de topo,

seqüência vulcano-sedimentar 4, seria composta por sete litofacies agrupâdas em quatro

unidades de fac¡es interpretadas como formadas em amb¡entes aluviais, flúvio-deltaicos,

lacustres e de ieques deltaicos.

Fambrini (1998), estudando a regiåo das Minas do Camaquå, ul¡lizou análises de
proveniência e paleocorrentes associadas à análise litofaciológica. O autor separou sua

área de estudo em três conjuntos de associaçóes de facies: conjunto inferior formado por

ritm¡tos psamo-pelíticos relacionados a depósitos de iurbiditos, tempestitos e inunditos;

conjunto médio constituído por depósitos rudáceos de fan delfas; conjunto superior

transicional (marinho a flúvio-deltáico). Estes três conjuntos säo correlacionados pelo

autor, respectivamente, às formações Mangueiräo, Vargas e João Dias .

Fragoso-Cesar ef a/. (2000", 2000b) propôem uma nova divisåo litoestratigráfica

para as unidades do Neoproterozóico lll e Eopaleozóico no Rio Grande do Sul. A unidade

inferior--€rupo Camaquå---corresponder¡a aos depósitos da Bacia Camaquã, preenchida

pelas formações Maricá, Crespos e Santa Bárbara. A análise de facies, proveniência e
paleocorrentes, bem como as espessuras dos depósitos, sugerem uma origem

exfens¡onal para esta bacia, que teria se desenvolvido entre o Neoproterozóico lll e
Cambriano. Sobreposta ao Grupo Camaquå, estaria as unidades eopaleozóicas da Bacia

do Paraná, composta pelâ Formâçåo Pedra Piniada, Suíte lntrusiva Rodeio Velho e
Grupo Guaritas, anter¡ormente também englobadas no Grupo Camaquâ.
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CAPITULO 4 - S|NTESE GEOLOGrcA REGIONAL

A área estudåda no presente trabalho localiza-se na região centro-sul do estado

do Rio Grande do Sul, na porção noroeste do Escudo Gaúcho (Fig. 1.1). As principais

unidades desta áÍea compreendem: o Terreno Rio Vacacaí, as coberturas do Grupo

Camaquã na Sub-Bacía Camaquå Ocidental, rochas granÍt¡cas e coberturas fanerozóicas

da Bacia do Paraná. A sul desta região, o Escudo Gaúcho é representado pelo Bloco

Valentines, exposição setentr¡onal do Cráton Rio de La Plata; a leste, pelo Cinturão Dom

Feliciano, parcialmente coberto pelas sub-bacias Camaquå Central e Camaquå Oriental.

Conforme mencionado anteriormente, o objet¡vo deste trabalho é o estudo da

evoluçåo tectônica e sedimentar das formaçöes Maricá e Crespos do Grupo Camaquå,

lendo como exemplo uma área localizada a oesle da cidade de Caçapava do Sul. Tendo

isto em vista, neste capítulo apresentaremos uma breve discussäo sobre a geologia desta

regiåo, expondo as pÍopostas estratigráficas e tec{ônicas para as un¡dades adotadas no

presente trabalho.

4.7- O Terreno Rio Vacacaf

O Terreno Rio Vacacaí (Fragoso-Cesar 1990, 1991) localiza-se no extremo

noroeste do Escudo Gaúcho (Fig. 1.1), sendo composto pot escamâs tectônicas de

rochas metamáîica-ultramáficas (ofiol¡tos), metapeliticas, metavulcanogênicas,

ortogná¡ss¡cas e metacalcáreas imbricadas predominantemente segundo a direçåo NE-

SW e vergentes pâra leste, constituindo uma mélange tectônica (Ribeiro & Fantinel 1978,

Szubert 1978). Este conjunto registra várias paleogeografias de um s¡stema ¡ntraoceånico,

pr¡nc¡palmente associações de prisma acrescionário (ofiolitos imbricados com depósitos

de fossa), de raiz de arco (ortognaisses calci-alcalinos de baixa K2O¡ e de cobertura

metavulcanogênìca calci-alcalina de arco e de bacia de ante-arco (Fragoso-Cesar 1991).

Este terreno era interpretado como um greenstone belt de ¡dâde

paleoproterozóica ou arqueana (Fragoso-Cesar 1980), até a obtençåo de idâdes

geocronológicas Rb/Sr (Solian¡ 1986) e Pb/Pb (Machado et a/. 1988, 1990), evidenciando

sua geração durante o Neoproterozóico, sendo então reinterpretado como um terreno

exético intraoceånico (Fragoso Cesar 1990, 1991), corroborado por estudos radismétrìce¡s
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posteriores (e.9. Chemale et al. 1994, Babinski eú a/. 1996, Leite 1997) que registram a

evoluçåo de suas unidades entre 900-700 Ma.

4.2- O Gruoo Camaquã

Na porçåo centræsul do Rio Grande do Sul, sobre as rochas do embasamento

pré-cambriano e sob os depósitos da Bacia do Paraná, ocorrem espessas sucessöes

sedimentares e vulcånicas do topo do Neoproterozóico lll e início do Cambr¡ano da Bacia

Camaquå. Desde o trabalho clássico de Almeida (1969), esta bacia foi interpretada como

molassa relacionada às fases tardias do Ciclo Brasiliano. Fragoso-Cesar et al. (1982,

1984,1985) interpretaram a Bacia Camaquå como uma antefossa molássica, modelo

aceito por vários outros autores (e.9. Lavina ef a/. 1985, Paim ef al. 1992, Paim ef af

1985, Faccin¡ et al. 1987). Posteriormente, outros autores postularam uma origem

transcorrente para esta bacia (Oliveira & Fernandes 1991, 1992, Oliveira 1992), modelo

também adotado em outros trabalhos (e.g. Sayeg et at. 1992', 1992b, Sayeg 1993,

Fambr¡ni 1998, Pelos¡ 1998). No entanto, como âdiante discutido, os trabalhos recentes

de nossa equipe (Fragoso-Cesar ef at. 2OOO',2000 b, Fambrini et al. 2OOO, Alme¡da ef ar.

2OOO, Janikian et at.2OOO, Pelosi & Fragoso-Cesar 2OOO, Almeida 2001 e Fragoso-Cesar

et al. no prelo) tém descarlado tanto o modelo de antefossa como de bacia transcorrente,

reconhecendo o caráter extensional da evoluçåo desta bacia.

Segundo Fragoso-Cesar ef a/. (2OOO", 2OOOb), a Bacia Camaquä compreende os

depósitos sedimentares relâcionados às fases extens¡onais posteriores aos eventos

orogênicos neoproterozóicos. Desta forma, tem sido aplicado um modelo de bacias tipo

rifr para as espessas (> 6000 m) seqüências do Rio Grande do Sul e Uruguai, graças ao

estudo conjugado de análise estratigráfica e estrutural com análise de proveniência e

paleocorrentes.

A Bacia Camaquå ocorre na forma de três sub-bac¡as alongadas segundo a

direção N-NE separadas pelos altos de Caçapava do Sul e da Serra das Encantadas,

denominadas de sub-bacias Camaquä Ocidental, Camaquä Central e Camaquå Oriental

(Fig. a.1). O lim¡te destas sub-bacias com o embasamento ocorre ao longo de falhas de

direçåo NNE-SSW que, no geral, apresentam movimentos normais. Seus depósitos såo

reunidos no Grupo Camaquá.
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O Grupo Camaguä é subdividido em três formações separadas por discordâncias

erosivas. A primeira corresponde à Formaçåo Maricá, que ocorre apenas na Sub-Bacia

Camaquå Ocidental (Fig. 4.1), sendo composta por cercâ de 2000 metÍos de depósitos

essencialmente areníticos. A segunda, FormaSo Crespos, compreende o registro de

atividade vulcânica e vulcanoclástica durante a evoluçáo da bacia. Esta un¡dade

¡ntermed¡ária ocorre nas sub-bacias Camaquå Ocidental e Camaquã Central (Fig. 4.1). A

terceira unidade, que ocorre em todas as sub-bacias do Grupo Camaquå, corresponde à

Formaçåo Santa Bárbara, constituída por depósitos sedimentares poster¡oÍes aos eventos

vulcånicos. A atividade tectôn¡ca sin-sedimentar deste grupo (Fragoso-Cesar ef a/. no

prelo) e as fagos de deformaçåo posteriores à evoluçåo deslas unidades foram

responsáveis pelo basculamento de suas camadas, onde as inclinações variam desde

90'-70o, nas regiöes próximas aos grandes falhamentos, a 10" nos locais menos

defonnados.

Os diversos corpos granít¡cos quô ocorrem por toda regiåo, incluindo os gran¡tos

Caçapava do Sul, Lavras do Sul, São Sepé, Ramada, Cerro da Cria, Jaguari etc. (Fig. 4),

säo intrus¡vos na Formação Maricá, conforme já apontado por Robertson (1966), Ribeiro

ef a,. (1966), Santos ef al. (1978) e Ribeiro (1983), considerado comagmáticos ao

vulcanismo da Formaçåo Crespos (FragosoCesar et al. 1982, 1984, Nard¡ & Lima 1985,

Soliani Jr. 1986). A Fonnaçåo Santa Bárbara, poslerior a este vulcanismo, ocorre

sobreposta a estes gran¡tos contendo clastos derivados destes. A idades destes granitos

situam-se entre 550-580 Ma, cons¡derando os dados geocronológicos Rb/Sr, U/Pb em

zircão e SHIRIMP, obtidos nos gran¡tos Lavras do Sul e Caçapava do Sul por Soliani Jr

(1986), Sartori & Kawashita (1985) e Leite (1995), entre outros.

Depósitos sedimentares e vulcånicos de idades e características semelhantes

àqueles registrados no Grupo Camaquå também såo encontrados em outras porções do

sudeste do continente sul-americano. No Brasil, nos estados de Santa Catarina, Paraná,

Såo Paulo e sul de M¡nas Gerais, ocorrem d¡versas bacias que possivelmente são

correlatas à Bacia Camaquá. Dentre as mais ¡mportantes temos: ltajaÍ, Campo Alegre,

Castro, Camarinha, Guaratubinha, Pouso Alegre, Eleutério e Pico de ltapeva. No Uruguai,

depositos possivelmente correlatos ocorrem nas rog¡öes de Piriápolis, Barriga Negra, San

Carlos, Sierra de Aguirre e outras (Fragoso-Cesar et al. 1987, Sanches-Bettucci 1998).

Todas estas bacias, assim como a Bacia Camaquä, ocorrem diretamente sobre as

rochas do embasamento pré-cambriano e possuem idades do Neoproterozóico lll e,
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poss¡velmente, Cambriano, eslando caracterizadas por espessos depós¡tos siliciclásticos

associados a ambientes de forte atividade tectônica, sendo que em muitas delas ocorrem

rochas vulcånicas de composiçáo ácida â intermediária associada.

Segue abaixo uma breve descriçao das un¡dades litoestratigráficas que const¡tuem

o Grupo Camaquá.

4.2.1 - A Formação Maricâ

A Formâçáo Maricá corresponde à unidade mais antiga do Grupo Camaquã,

sendo formada por cerca de 2000 m de depósitos siliciclásticos. Foi definida originalmente

por Leinz e colaboradores (1941) na Serrâ do Maricá, onde "(...) a bacia de acumulaçåo

contoma irregularmente o planalto antigo da Ramada". Naquela época, os autores

compararam os sed¡mentos rítmicos desla unidade com ardósias foss¡líferas de Anitápol¡s

(SC), indicando uma idade siluriana para esla formaçáo. A semelhançâ desta unidade

com os sedimentos glaciais permG.carboníferos da Bacia do Paraná gerou conlrovérsias

na descrìçáo litológica e na determinaçåo de sua idade durante cerca de 10 anos, mais

precisâmente entre os anos de 1945 a 1956 (Dolianiti 1945, Pinto I 947, Martins 1 948,

Pinto 1949, Martins & Sena Sobrinho 1950, Martins 195'1, Martins & Sena Sobrinho 1g52,

Dolianit¡ 1954, Beurlen ef a/, 1955, Martins ef a/. 1955, Beurlen & Martins 1956).

Posteriormente, Melcher & Mau (1960) agruparam rochas vulcånicas na entáo

denominada Série Marica, reunião também aceita por Goñi et al. (1962) que a redefiniram

na categoria de Grupo Maricá. Robertson (1966) e Ribe¡ro eú a,. (1966) reconheceram a

idade pré-cambriana para esta formação, colocando-a como a unidade de cobertura mais

antiga do Escudo Gaúcho, e anterior às sucessöes vulcânicas. Após o trabalho de Ribeiro

ef a/. (1966) poucos såo os artigos que descrevem esta unidâde com detalhe, destacando

os trabalhos de Santos et al. (1978), Ribeiro (1983), Leites ef a/. (l 990), Paim 6f a/. (1992,

1995), Paim (1994) e Porcher ef a¿ (1995).

No presentê trabalho, entendemos que a Formaçåo Maricá corresponde aos

depósitos sedimentares anteriores às fases de vulcanismo ¡ntenso na regiåo, como

ínicialmente definido por Leinz et al. (1941). Suas exposições na Bacia Camaquå limitam-

se por toda borda oeste da Sub-Bacia Camaquä Ocidental, onde ocorre em contato por

falha com rochas metamórficas do Terreno Rio Vacacaf (Fig. a.1). A espessura estimada

para esta formação é da ordem de 2000 m podendo atingir mais de 2500 m na regiäo de

Lavras do Sul.
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A Formação Maricá desenvolveu-se durante o Neoproterozóico lll Tardio,

considerando os icnofósseis descritos por Netto et al. (1992) restritos ao Vend¡ano

Superior (lntrites), além de dados geocronológicos de seu embasamento que variam de

70Oa75O Ma(e.gMachadoeta/. 1988, 1990, Chemale ¡.etal. 1994,'1997, Babinski ef

a/. 1995, 1996). Dados obtidos nos gran¡tos intrusivos indicam a idade mínima para esta

formaçåo (e.9. facies do Gran¡to Lavras com idade Rb/Sr de 555112 Ma [Soliani Jr. 1986]

e idade SHRIMP de 580f 6 Ma [Leite 19951), além de idades obtidas nas unidades

vulcânicas sobrejacentes (e. g. 573*18 Ma, idade U/Pb dos riolitos no Cerro do Perau

[Chemale Jr. ef a/. em prep. apud Zertass ef a/. 2000]).

Litolog¡câmente é composta por arenitos, arenitos conglomeráticos e ritmitos,

sendo qu€ as estruturas sedimentares mais comuns såo: estratificaçåo cruzadas

acanaladas, tabulares, hummocky e tangencia¡s, lam¡naçôes plano-paralelas, marcas

onduladas simétricas e assimétricâs, laminações cfuzadas cavalganles e cruzadas por

onda.

Segundo Fragoso-Cesar ef a/. (2O0Ob) e Pelosi & Fragoso-Cesar (2000) são

reconhecídas pelo menos quatro un¡dades litoestratigráficas dentro desta formaçåo. A

unidade basal é composta por arenitos localmente conglomeráticos formados em

ambientes fluviais de canais entrelaçados. A segunda un¡dade corresponde a um espesso

(até 900 m) pacote sedimentar, composlo por r¡tm¡tos arenosos de ambientes marinho

raso. A terceira un¡dade, semelhante à basal, também é formada por aren¡tos e

conglomerados de ambientes fluviais de rios entrelaçados. A quarta é composta por

ritmitos areno-pelíticos de ambientes subaquáticos rasos, associados a corpos de ârenitos

formados por depósitos de frentes deltaicas. Estas unidades foram reconhecidas na

reg¡áo e8tudada neste trabalho e seråo detalhadas na segunda parte desta d¡ssertaçåo

(Capítulo 6).

Estruturalmente, a Formação Maricá apresenta incl¡naçóes de suas camadas

variando de 50o a 15', sendo afelada por falhas normais, raramente transcorrenles com

rejeito lateral pequeno, e localmente contendo dobras tipo tollover e em caixa, de

dimensões decimétricas a métricas. No geral, por toda extensäo desta unidade as

camadas tendem a cair sempre para o mesmo quadrante, estÍuturadas como monoclinais.



4.2,2- A Formação Crespos

A Formaçåo Crespos foi definida por Ribeiro ef al (1966) como composta por

rochas vulcånícas e sedimentares com grande proporçåo de material vulcân¡co. Esta

unidade pertenceda à unidade de topo do entåo def¡nido Grupo Bom Jardim. Segundo

estes autores, a Formação Crespos é subdividida nos membros Hilár¡o e Acâmpamento

Velho. O Membro Hilário corresponde às intrusôes e lavas andesíticas, tufos, brechas e

conglomerados ricos em detritos vulcånicos. O Membro Acampamento Velho inclui os

riolitos, dacitos e piroclásticas ácidas associadas. Posteriormentê estes membros foram

elevados à categoria de formaçåo por Ribeiro & Fantinel (1978), classificaçáo adotada em

diversos trabalhos posteriores (e.9. Nardi & Lima 1985, Lima ef a/. 1995).

Após o trabalho de Ribeiro e colaboradores (1966), vários estudos foram

realizados nestas unidades, mu¡tos deles de caracterizaÉo geoquímica. Segundo

Roisenberg ef a/. (1983), Nardi & Lima (1985), Wildner & Lima (1992) e Almeida ef a/.

(1993), o Membro Hilário é composto na base por depósitos vulcano.sedimentares que

såo recobeftos por derrames de andesitos e, subordinadamente, de andesi-basaltos e

basaltos, que, em direçáo ao topo, intercalam-se com materiais p¡roclásticos de natureza

intermediária a ácida, podendo conter d¡ques de riolito e neckb de composição

monzonítica cortando a seqüência vulcânica. Limâ & Nardi, (1992), Wildner & L¡ma

(1992), Wildner et al. (1994), Almeida ef a/. (1996), Zerfass ef a/. (1999, 2000) descrevem

o magmatismo predominantemente ácido do Membro Acampamento Velho, constituído

por riolitos porfiríticos, riolitos fluidais e phoclásticas associadas, tais como brechâs

vulcânicas, tufos e tufos lapílicos, contendo em sua base, de acordo com Zerfass &

Alme¡da (1997), um nível de basalto alcalino.

Os trabalhos que vêm sendo realizados por nossa equipe de pesquisa (e.g

Fragoso-Cesar et al. 2OOO",2OOOb, Janikiân ef a/. 2000), incluindo a dissertação aqui

apresentada e a que vêm sendo escrita pela colega de grupo Liliane Janikian, apontam ã

dificuldade de se div¡dir a Formação Crespos em membros Hilár¡o e Acampamento Velho

(sensu Ribeiro ef a/. 1966), ou em formaçóes Hilár¡o e Acampamento Velho (sensu

Ribeiro & Fantinel 1978). Esta dificuldade apareceu durante o desenvolvimento de

mapeamentos de detalhe nas regiôes de Bom Jardim e Cerro do Bugio, onde notamos

que o vulcanismo andesitico ocorre tanto na base como no topo. Outro problema na

separaçáo desta formaçäo é a dificuldade de se corielacionar depósitos vulcanoclásticos,

derrames e ¡ntrusões em diversos locais da bacia, pois em amb¡entes vulcånicos o
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magmatismo, assim como os depósitos vulcanoclásticos, podem ocorrer simultaneamente

em um ou mais locais da bacia com características composicionais distintas, dificultando

uma correlaçáo estratig ráfica segura.

A Formação Crespos é bem representada na Sub-Bacia Camaquå Ocidental, nas

regiöes dos Cerros do Bugio e Perau, Serra de Santa Bárbara, Platô da Ramada e Arroio

Hilário. Na SuFBacia Camaquå Central ocorre por toda sua borda oeste, expostas nas

regiões de Bom Jardim, Cerro dos Martins e Casa de Pedra (F¡9. 4.1). Outra localidade de

exposiçåo desta un¡dade é no Platô de Taquarembó, localizado no município de Dom

Pedrito (RS). No interior do Batól¡to Pelotas, ocorrem rochas félsicas possivelmente

correlatas a esta unidade. No Cerro Ana Dias, um pequeno platô situado na porção NE do

Batólito, afloram tufitos e ignimbritos riolít¡cos a riodacíticos associados a enxames de

diques de igual composiçåo, que de acordo com Ph¡l¡pp (1998) possuem tendência

alcal¡na intraplaca,

Atualmente, reconhecemos cinco unidades litoestratigráficas que constituem a

Formação Crespos: (i) ritmitos e conglomerados vulcanoclást¡cos inferiores, (ii) andes¡tos

vulcånicos e ¡ntrus¡vos inferiores, (iii) r¡tm¡tos e conglomerados vulcanoclásticos

intermediários, (iv) riolitos e tufos superiores e (v) andesitos vulcânicos e intrusivos

superiores. Estas unidaäes foram reconhecidas na regiäo de Bom Jardim (porçåo norte

da Sub-Bacia Camaquå Central) e nas regiões dos Cerros do Bugio e do Perau, e Serra

do Espinilho (SuÞBacia Camaquã Ocidental). Os corpos graníticos de Caçapava do Sul,

Lavrag do Sul, Ramada e Sáo Sepé såo interpretados como comagmát¡cos a estas

manifestaçöes vulcånicas. (e.9. Fragoso-Cesar ef a/. 1982, 1995, Nardi & Lima 1985,

Soliani Jr. 1986, Wildner et al. 1994,1997, 1998, Porcher et a,. 1995, Fragoso-Cesar ef

a/. 2OOob).

A idade da Formação Crespos näo está ainda claramente definida. Dados Rb-Sr

extraidos de riolitos da un¡dade de riolitos e rochas piroclásticas superiores no Cerro do

Perâu apontam para 545.1*-12.7 Ma, 546.1112.9 Ma e 494.9115. f (Alme¡da ef a/. 1996),

enquanto U/Pb em zircões indicam 573t18 Ma (Chemale Jr. et al. em prep. apud Ze¡fas

ef a/. 2000). ldades Rb-Sr sim¡lares a estas foram obtidas em granitos supostamente

comagmáticos com este vulcanismo, como exempl¡ficado nas facies de pert¡ta granitos

(554x25 Ma), pertita granitos e sienitos (555*12 Ma) e sienogranitos (592*46 Ma) do

Granito Lavras do Sul (Soliani Jr. 1986), e 552*4 Ma no conjunto de facies do Granito

Caçapava do Sul (Sartori & Kawash¡ta 1985). Também neste ¡ntervalo de idades situam-

se as dafaçôes obtidas em zircåo do Granito Caçapava do Sul pelo método SHRIMP por
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Leite (1995): 541t11 Ma na borda e 561t6 Ma no núcleo do cristal. No Granito Lavras do

Sul, este autor obteve pelo mesmo método idades mais antigas: 58016 Ma na borda e

608t7 Ma no núcleo. Nåo considerando este úftimo resultado (608t7 Ma) e a isócrona

Rb/Sr de 494.9t15.1 em riolitos (Almeida ef a/.1996), admite-se, até a obtenção de dados

com maior precisåo, que a idade da Formaçáo Crespos situa-se entre 570-550 Ma

(Neoproterozóico I I I tardio).

4.2.3 A Formação Sanfa Bárbara

A Formaçåo Santa Bårbara foi definida por Robertson (1966) como unidade

inferior do entäo definido Grupo Camaquå -redefiniçåo da "Série Camaquan" de Carvalho

(1932)-, que conteria ainda a Formaçáo Guar¡tas e o Conglomerado Coxilha.

Estudos regionais realizados por nossa equipe de pesquisa (Fragoso-Cesar ef a/.

2OOO", 2000b, Almeida et at.2OOO, Fambrini et at.2OOO, Almeida 2OO1 e Fragoso-Cesar ef

a/. no prelo) reúnem na Formação Santa Bárbara os espessos (>4 km) depósitos

sed¡mentares posteriores às fases de vulcanismo da Formaçâo Crespos, conforme já

postulado por Robertson (1966). Estes depósitos essencialmente siliciclásticos

apresentam clastos de composiçåo variável, indicando que as áreas fontes eram

compostas por rochas do embasamento ígneo e metamórf¡co e por rochas vulcånicas e

sedimentares das unidades inferiores do Grupo Camaquå. A espessura dos depósitos e

as análises de paleocorrentes e proveniência, al¡adas a levantamentos estruturais,

indicam que esta formação teve sua evoluçåo associada a um sistema de bacia do tipo nñ

em âmbientes de distensáo crustal.

Seus depósitos encontram-se alojados em todas as sub-bacias do Grupo

Camaquä (Fig. a.1). Na Sub-Bacia Camaquå Oc¡dental, ocorre portoda regiäo do Vale de

Santa Bárbara, área-tipo desta unidade conforme â defin¡ção de Robertson (1966),

incluindo as localidades d€ Pedra do Segredo, vales e serras dos Lanceiros e do Seival,

Serra de Santa Bárbara e Cerro da Pedra. Na Sub-Bacia Camaquä Central, seus

depósitos encontram-se recobertos pelos depósitos eopaleozóicos da Bacia do Paraná,

(Formaçåo Pedra Pintada e Grupo Guaritas sensu Fragoso-Cesar et a/ 2O0Ob),

destacando a ocorrência da regiåo das Minas do Camaquã, que devido a sua importåncia

econômica se tornou a localidade mais conhecida desta formaçåo. Ainda nesta sub-bacia,

temos expos¡çôes, å noúe do r¡o Camaquå, nas regiões de Bom Jardim e Cerro dos

Martins, e a sul, nas regióes de Casa de Pedra, Cerro da C¡uz, Rondinha e Apati. A Sub-
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Bacia Camaquå Oriental é a única composta essenc¡almente pelos depós¡tos da
Formaçåo santa Bárbara, que ocorrem em contato por falha normal com o embasamento
ígneo e metamórfico do c¡nturão Dom Feliciano, e preenchem as calhas sedimentares do
Vale do Piquiri e Rincão dos Mouras a norte do Rio Camaquã, e Vale do Boici a sul.

Em trãbalhos anteriores reãlizados nas sub-bacias camaquä central e ocidental,
principalmênte nas regiðes de Bom Jard¡m, vale do piquiri, cerro dos Martins e Vale do
Boici, muitos autores utilizaram a denominaçåo de Formaçáo Arroio dos Nobres para

estes depósitos (e,9. Tessari & Picada 1966, Ribeiro ef a/. 1966, Tessari & Giffoni 1970;

oliveira & Fernandes 1991 e oliveira 1992). os trabalhos de mapeamento regional,
análíse de facies, proveniência e paleocorrentes, realizados por nossa equipe em todas
sub'bacias do Grupo camaquã, vêm demonstrando que a Formaçåo Arroio dos Nobres
de Ribe¡ro etal (1966) e a Formaçåo santa Bárbara de Robertson (1966) correspondem à
mesma unidade eslrat¡gráfica, por apresentârem características litológicas, estruturais e
evoluçóes paleogeográficas correlacionáveis. como o termo santa Bárbara possui
prioridade sobrê a designação Arroio dos Nobres, temos nos referido a esta unidade
como Formaçåo santa Bárbara (e.g. Fambrini et at. 1996,2000, Fragoso-cesar ef a/.

2000â, 2OoOb, Almeida et at.2oOO, Janikian ef a/. 2OOo, Almeida 2001)

Atualmente såo reconhecidas se¡s unidades litoestratigráficas para esta formaçäo,
que constituem dist¡ntos sistemas deposicionais, de onde temos da base para o topo: (i)
unidade de conglomerados e ârenitos inferiores, formados em ambientes de leques
aluviais e deltaicos proximais; (ii) arenitos e ritmitos ¡nferiores, de ambiente marinho raso
associado a sistemas de leques deltaicos distâ¡s, depósitos de marés e de tempestades;
(iii) conglomerados e aren¡tos intermediários, de ambientes de planície aluv¡al de cânais
entrelaçâdos; (iv) arenitos e ritmitos intermediários, formados em ambientes marinhos
rasos, incluindo depósitos lagunares, ambientes costeíros proximais e depósitos com
predomínio de açåo de ondas de tempestade; (v) conglomerados e arenitos superiores,

formados em ambientes de leques aluviais e deltaicos proximais; e (vi) arenitos
superiores, formados em ambiente marÍnho dominado por tempestade.

A idade da Formaçåo Santa Bárbara é considerada como do final do
Neoproterozóico lll e, poss¡velmente, inicio do cambriâno. Estudos de icnofósseis
realizados por Netto et al. (1s92) indicam um intervalo vendiano{omotiano para esta
formaçåo. os icnofósseis reconhecidos por estes autores inclue m cochlichnus,
Didymaulichnus, Gyrolithes, Planot¡tes, Rusophycus e skotithos z e, sobretudo na unidade

de arenitos e r¡tmitos ¡nfer¡ores, /nfnles, que indica idade vendiana de acordo com crimes



(1987, apud Netto ef al. 1992). Dados radiométricos foram obt¡dos por Bonhomme &
R¡be¡ro (1983) na regiåo das Minas do camaquä, indicando uma idade llAr na fraçåo fina
da unidade de ritmitos e arenitos inferiores de 572 t 17 Ma e S35 t 16 Ma, e datações
l(Ar em pelitos intercalados nos aren¡tos finos da un¡dade de aren¡tos superiores (entåo

considerada como da Formaçáo Guar¡tas) fornecendo idades de s29 r 11 Ma e s24 r 16

Mâ.
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CAP|TULO 5. O GRUPO CAMAQUÃ NA PORCÃO NORTE DA SUB.BACIA

CAMAQUÃ OCIDENTAL

5.1- lnttodução

A Sub-Bacia Camaquå Ocidental é a maior e mais complefa exposição do Grupo

Camaquå. Localiza-se na porçåo centro-sul do Rio grande do Sul, mais precisamente

entre os municlpios de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Vila Nova do Sul, ocupando

uma área de aproximadamente 24OO Km, (Fig, 4.1).

O limite da sub-bacia com âs rochas metamórficas do Terreno Rio Vacacaf se dá
por falhas, com regra apresentando rejeitos norma¡s, subordinadamente oblfquos.

Pressupóe.se que estas falhas obliteram uma relaçåo primariamente feita por

discordância l¡tológ¡ca, com os conglomerados desta sub-bacia e as rochas metamórf¡cas

do embasamento (Terreno Rio Vacacaí).

O pioneiro no reconhecimento geológico da Sub-Bacia Camaquå Ocidental foi

Carvalho (1932), tendo sido o primeiro a referir-se às rochas da ',Serie Camaquan', que

afloråvam na margem esquerda do rio "Camaquàn do Hilário", estendendo-se até as
prox¡midades da cidâde de Caçapava do Sul. Leinz et al. (1941), Robertson (1966),

Ribeiro ef a/. (1966), Goñi et a/. (1962), Santos eú a/. (1979), Le¡tes ef €/. (1990), paim

(1994) e Paim eú â/. (1995) contribulram para a evolução dos conhecimentos do Grupo

Camaquã tomando como exemplo as exposiçôes desta sub-bacia.

A coluna estratigráfica aqui apresentada @rresponde àquela que vem sendo
proposta por nosso grupo de pesquisa (Fragoso-Cesar ef a/. 2OOO', 20OOb). Segundo esta,

a Sub-Bacia Camaquå Ocidenlal é a única no escudo que contém todas as unidades do

Grupo Camaquå (Fig. a.1). A Formaçåo Maricá ocorre por toda sua borda oeste, sendo

recoberta pelas rochas vulcânicas da Formaçåo crespos e intrudida por rochas plutônicas

e sub-vulcânicas comagmáticas a estas. A Formaçåo Crespos ocorre em todas suas

exposiçóes ocidentais, enquânto a Formação Santa Bárbara ocupa um faixa alongada

segundo a direçäo N-NE de sua borda leste.

A área estudada no presente lrabalho compreende a porçáo norle da Sub-Bacia

Camaquå Ocidental (F¡9.4,1), sendo composta pelas três unidades litoestratigráficas que

constituem o Grupo Camaquå. O mapa em escala 1:50.000 apresentado em anexo foi

dividido em I unidades litoestratigráf¡cas que caracterizam as formaçöes Maricá e



Crespos na reg¡åo (Anexo 1). A Formaçåo Santa Bárbara aparecÆ como unidade indivisa,

pois foi objeto de mapeâmento da Dissertaçåo de Mestrado do colega de equipe Renato

Paes de Almeida. Por este motivo, seus limites foram compilados do Mapa Geológico da

Formaçâo Santa Bárbara na SuÞBacia Camaquå Ocidentâl deste trabalho (Almeida

2001).

5.2.- Asþeclos Fisioøtáf¡cos

A área pesquisada s¡tua-se na porçåo norte-noroeste do municlpio de Caçapava

do Sul, próximo ao limite com os municípios de São Sepé e Vila Nova do Sul, mais
prec¡samente entre as local¡dades de Cerrito do Ouro a norte até as regiöes do Vale de

Santa Barbarazinha e Platô da Ramada, a sul (Fig. 5.1). As feições fisiográficas que

destacam o relevo da regiåo compreendem uma série de serras e cristas alinhadas

segundo a direção N-NE denominadas de Serra do Espinilho, cerros dos Castelhanos,

Bugio e Perau, e Serra de Santâ Bárbara (Figs. 5.1 e 5.2), sustentados pelas rochas

vulcânicas e intrusivas da Formaçáo Crespos. No limite leste da área temos o Alto de

Caçapava do Sul que, junto com as sefias acima citadas, constituem as feições de relevo

mais elevadas da regiåo, chegando a ultrapassar 4OO m de alt¡tude (Fig. 5.2).

A oeste dos cerros do Bugio, Perau e Serra de Santa Bárbara (Figs. S.l e S.2)

temos uma região composta por relevos do tìpo planaltos ¡rregulares e acidentados

composlos por rochas sedimentares que const¡tuem as seqt¡ências ¡nferiores do Grupo

Camaquå, incluindo as unidades da Formaçáo Maricá e unidades vulcanoclásticas da

Formaçåo Crespos, Sobre estes planaltos ocorrem diversos morros e morretes residuais

constituídos por litologias vulcånicas, principalmente de composiçåo riolltica, incluindo as

localidades do Cerro do Nasc¡mento e Serra dos Machados, que provavelmente

representam relevos res¡duâis do Platô da Ramada que se localiza a S-SW da área

mapeada.

A rede de drenagem que corta a área pertence à Sub-Bacia Hidrográfica do Rio

VacacaÍ, afluente do Rio Jacuí (Porcher ef a/. 1995). Os principais cursos d'água, como os

arroios Santa Bárbara, Såo Rafael, Salsinho e Megatério (ex-Pessegueiro), säo

condicionados por feições estruturais como falhas e fraturas. O padråo de drenagem

predominantemente encontrado é do tipo dendritico retangular de baixa densidade.



l'.

Figura 5.1- lmagem de satélite PCsharp 1 com destaque para as feiçöes de relevo da regiäo
(ver localizaçåo na Fig. a.1).
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Cerro do Bugio

J

Alto de Caçapava
do Sul

Platô da
Ramada

Gerro do Perau

I Vale de r"nO JArroio e Vale de
Sant¡ Bårbara

visada de N para S

Figura 5.2' Principais feiçöes de relevo da área de estudo, com destaque para o Cerro do Bugio e
do Perau, sustentados pelas rochas de origem vulcånica Oa foimaçåo Crespos. Nõs
vales de Santa Bárbara e Santa Barbarazinha afloram os sedimentós rítmicós das
formações Maricá e Santa Bárbara.

visada de SSW para NNE
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5. 3- Litoestrati o rafi a

O levantamento do mapa geológico da porção norte da Sub-Bacia Camâquå

Ocidental (Fig. 5.3 e Anexo 1) e de perfis de detalhe (Fig. 5,a) permitiu a separaçåo de

diversas unidades que compreendem as formaçöes Maricá e Crespos na regiåo (Fig. S.S).

Estruturalmente enconlram-se alinhadas segundo a d¡reção N-NE, com mergulhos que no

geral caem para E-SE, com variaçóes locais associadas à movimentaçåo de falhas (Figs.

5.3 e 5.4). A espessura estimada para estas formações na regiâo é da ordem de 2,S km

(Fig.5.5), que, somâda aos 4 km dos depósitos da Formaçåo Santa Bárbara (confome
estimado por Almeida 2001), totalizam, pelo menos 6,5 km de espessura para o Grupo

Camaquá na Sub-Baciå Camaquä Ocidental.

A Formaçåo Maricá foi subdividida em cinco unidades de mapeamento,

denominadas ¡nformalmente de: (1) Arenitos e Conglomerados lnferiores, (2) Arenitos e

Ritmitos lnferiores, (3) Lapilli-Tufitos, (4) Aren¡tos e Conglomerados Supåriores e 1s¡

Aren¡tos e Ritm¡tos Superiores (Fig. 5.5); a Formação Crespos, em quatro: (6)

Conglomerados e Aren¡tos Epiclásticos, (7) Riotitos Vulcânicos, (B) Riolitos lntrusivos e (9)

Andesitos Vulcânicos e lntrusivos.

Cada unidade l¡toestrat¡gÍáfica sedimentar e epicláslica contém uma ou mais

associações de facies que representam distintos sistemas deposicionais, detalhados nos

capftulos 6 e 7. Cada facies descrita recebeu um eódigo e foi agrupada em tabelas de

associações de fac¡es, conforme a proposta de Miall ('1978, 1 996). A Tabela S apresenta o

cód¡go e a descrição de todas as facies encontradas na regiåo.
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Tabela 5- Códigos, nomenclatuG¡, descrição e ¡nterpretação das diversas facies encontradas na reg¡ão estudada.

cot go |.acr€s

estratillcação cruzada
ecânaladâ

¡aC

,{(J4

¡ìfen[o com
cl¡mbind- ãñôlês

A¡enilo conglomerático
com estÞtificação
cruzada acanalada

I{N

Aren¡tos arcoseanos e arenitos conglomeráticos com ñã- seiËcåo
m¡neralógica e com estratificações cruzadas acanaladas de pequeni e
médio porte, algumas vezes com concenfaÉo ¿e cläsrós nos
,b/eseús. Dispõe-se em espessos pacotes homigêneos, com raros
oolsoes conollcme¡ãtrcôs

Afen{o com
estrat¡ficações

uuzadas hunmocþr,
srva/ey e m¡cro-

hummocky

Arenfio ftno com cl¿?ärngþnpples disposlos em camadas centimétricâs
de geomelria tabular
Æenrc congtomeÊ¡ùco com estratif¡caøo $uzada ac€nalada de
pequerlo e médio porte_ Oconem em sets de geomeûia ondulada de
dimensôes decimétricas a métricâs. No geral o grau de seleçáo é
bom, onde os fragmentos são das fteções- seixo e calhau
subaÍredondados

Alo

Afenfto com tamtnagao
planepalâlela

Am

oøsctição

Afenrto com lam¡nação
.ãÉà.lr ^^. ^^àâ

l\r€nrros Ínos a medlos com boa seleção granulométrica, dispostos
em cåmedas decímétricas a métrices onduladas, com frequentes
est'at¡ficaøes cruzâdas de baixo ângulo e, obs€rváveis nas melhores
exposigões, eslrefificãçôes cruzâdâs tipo humnocky e swalefi em
muitos locâis observa-se micro-humrnocky em camadas centiméticas
de oeometria suavemenle ondulâdâ

/ìrno

Arenrto maqço

Aoa

Arenitos finos â grossos arcoseânos com lam¡naçâo plano-par¿lela
dispostos em camadas gera¡mente tabulares de espessuras
cênfimétaicãs â dê.imfirir.âê

Arenno com
mêoâôridrlâ.;ê(

Arentto com marca
ondulada ass¡métrica

Arenllos nnos com tamrnaçao cruzåda com dissemelhanç;a estrutural
nos estralos e com basê êmsivâ ônduledâ
Aren¡þs Ttnos a grossos arcoseanos, dlspostos em camadas tabuleres
a suavemente onduladas. Normalmenle são bem sel€cionados, com
grãos subaredondados a anedondados; como regra oconem na bâse
de c¡clos oranodecrescenies
Arenilos mêdios, com boa seleÉo granuloméûica, em camedas
deciméticas a mótricãs com medãûnÍlrrla.Á9=. I aleneàn^lÞ.\

¡aa;rææ;aaFææ;¡ua¡aar

Arenfio rlno com mafc€ onduta(þ asstmetnca. As matcas onduladas
apresentam cfistas retas com alturas que nåo ultrapassam 2cm.
C)cõlleñ êrñ .rãmâ.iâc llêntirnélri.rc .lê ôMmÂt i. râhrlâr

ueposnos mflìíxtos pof pmcessos de fluxo de

uôposnos de mqrâçåo de tormas de leito e de
dunas subaquáticas conglomerát¡cas

ueposnos oe þaras arenosas gerâdas ou
retrabalhadas por tempesþdes, com
predom¡nåncia de fluxo oscilatório ou combinado

ueposrtos de fluxo lam¡nar superior, associado a
diversos p¡oc€ssos conforme a associação de
facies em oue se enmntram
Deposilos gerados por processo de fluxo
oscilâlório ôr êôûrhinârJô .ñm âêãô ¿là 

^ñ.1âÈ
ueposrtos de flurc gravitacional assoc¡ados a
conentes de tJrbidez

Depósitos dê dunas subaquosâs costeiras de
colreñles liLrrânêâ.
Lleposrtos fþrmados por processos de fluxo de
conente subaquálica, como regrâ de poucå
orofu nd idade



AOS

,IP

Afen¡lo @m marcâ
ondulâdâ sirnélriê-â

AS

Aren¡to com
estratificåção plane'

Arcn¡to com
estratifcaçåo cruzada

sigmoidal

AI

UA

Aren¡to com
est-atíficaçâo cruzada

lâhrlâr

Arenños finos com marcas onduladas siméûicas d¡sDoslas
camadãs tabulâres de esDessu€s cenl¡métuicãs
/{renlros flnos a medtos afcoseânos dispostos em cemadas tebulares
de dimensöes centimétricas e decimétricas com esfalificação plan;
parâlela

(þnglomeRldo eÆm
estretific€Éo cruzáda

acanaladâ

ucg

Arcnüos tinos a méd¡os afcôseanos com estfatificação cruzeda
s¡gmo¡dal de pequeno a médio porle, por vezes com concentraçôes de
clastos a¡gilosos nos lrrEsefs e superfícies de reafvaçåo. OcoÉem em
camadas decimélficas e métrices de oêomÞJfiâs lêñtidrtârê<
Arennos tmos â med¡os com estratificação cruzadâ tabularde pequeno
porte, dispostos em camadas tabulares de dim€nsões deciméiricås

uonglomeftloo
susientado pelo
arcabouço com
est-aliñcação
grâdacional

uongromefÍtdos pottm¡tlco e monomiüco suslentedos pelo afcabouÇ!
com eshatiftcação cruzada acânelada de pequeno a ñÉd¡o porte. b
argb_ougo é formado por s€ixos, localmenle calhaus. O grau de
se¡eção é bom e a forma no geral é subanedondada, localmente
anedondada e subanoulosâ

uongromeraff) mactço
sustentado pelo

arcabouço

umg

uongtomerado potim¡tco e monomítico sustentsdo pelo arcabougo,
com pulsos de granulomefía grenodecrescente e granocrescente pára
o topo. No geral oconem em camades tabulares de dimensões
dêciméùicas, pó<lendo atingir dimensões méficås.Os fragmefltos
variam da fração s€i\o a cålhau, loc€lmente ocÐne matacão (ram). O
grau de seleção é veriável, e a forma tamtÉm (subangulosos a
subaredondados)

uonglomefaoo
sustentado pela mâtriz

com estrat¡ficaçáo
gradacional

Çongtornera(þs mectço sustentedo pelo ârcâbouço, polimít¡cos ou
monomit¡cos. Dispostos no geral em c€mãdas tabulãres de dimensóes
dec¡métricâs a métricas. O gräu de afl€dondamento varia de
angulosos a subarredondados

em

processo de regimê de lluxo ¡nfer¡or.
Freqûentemente oconem assoc¡ados a depós¡tos
de fluxo de orãos em .1rrrênfêc rlê firrhi.rÂ'

(;onglomerado pol¡m¡tico e monomítico sustentado pela matriz com
pulsos de g€nulomeùiâ granodecrescênte e granocrescente para o
topo. No geral ocorem em câmadas tabulares de d¡mensões
decìmétricas, podendo atingir dimensôes méticas.Os fragmenlos
variam de Í^âção seixo a calhåu, localmenle ocoíe matacão. O grau
de seleçäo é variável, e a forma tembém (engulosos a
suhåñErtônaládôsì

lJepositos de banas de desembocadur¿ de
d¡stributários deltaicos

ueposrtos @ barras long¡tud¡na¡s de conenles
fluviais d6 rios entelaçados, quando associadas
com å fâcies Aã
ueposttos Oe preench¡menlo de cana¡s

ueposno 0e fluxo de delntos ricos em material de
granulomeùia grossa. Þepósitos de ffuxo não
cånal¡zado, possivelmente do lipo enchente em
lençol quando associados a fac¡es de ¡eques
aluvieis, e como depósitos de conentes de
densidade quando associâdos a fac¡es
subaouáticâs dê ¡êdues dêllâir'¡c
ueposlrog oe fluxo dê detntos de pofções
proxirnais de leques aluviais, sendo as camedas
¡nlercâladas formadas por ritmibs interpretãdas
conìo depós¡bs grossos de conentes turb¡dílicas
densas associadas a regiões d¡stais de leques
delta¡cos
Depósitos de fuxo de defitos; quando
associados a facies f,uvieis podem represenhr
depósitûs de fluxo desconfnado



umm uonglomerâdo mac¡ço
sustentado pela matriz

Afenito e sillito
heterolíticos

uongtomerados.monomíûcos e pol¡míticos sustentâdos p€lã maùiz,
sendo esta ãrg¡losa e contendo fEgmentos detríticos äe diversai
granu lometrias e formas

l-eno com lamtnaçilo
pleno-paralela,

localmenle maciços

/{€nlros tamtnaoos ncos em marcas. onduladas d¡spostos em
camadas centiméticas com s¡llitos aÍgilosos deposilados nas calhas
das marcâs onduladas. Podem oconerde três furmas: O âs cemâdas
arenosas predominam, fazendo com que os depósitos de sillib fiquem
¡solados em lenles centimét ices: 0i) proporções aproximadamente
iguais de arenitos e siltitos, resultando em um padÉo onduledo; (¡¡¡)
predominam s¡lt¡to, resultando em isohmento das marces ondubdàé
afenoses
Camadâs de s¡ltitos com laminação plano-paraleh. Localmene
apresenlam marcås onduladâs assiméticas, de pequena amplifud€,
no topo das camedas. Subord¡nadamente oc-orrem camadas de
arg¡li¡os, por vezes siltosos e/ou mac¡ços. A espessura das camadas
varia de centimética a métricâ

[Þpósitos de fluxo de deùilos. associados a
leques a¡uvia¡s proximais

processos de lfacão ê

suspensão
de de em



CAPÍTULO 6 -FORMACÃO MARICÁ

6.1- lnlroducão

Na área de estudo, regiåo referencial invest¡gada em quase todos os trabalhos que

dela trataram, a Formaçåo Maricá (sensu Leinz et al. 1941, Ribeiro eú a/. i966, Ribeiro

1983, Fragoso-Cesar et al.200Ob) âflora a oeste dos cerros do Bugio e Perau e Serra de

Santa Bárbara, esculpidos sobre rochas vulcanogênicas da Formaçåo Crespos, sendo

limitada a oeste e norte por rochas metamórficas do Terreno Rio Vacacaí e a sudoeste

também pela Formaçåo Crespos no Planalto da Ramada. Santos eÍ a/ (1978) reun¡ram

suas litologias na então designada Formaçåo Pessegueiro. Leites ef a/. (1990) e porcher

eú a/. (1995), mapeando a suas exposiçôes da Folha Passo do Salsinho, reuniram seus

depósitos em uma unidade denominada de Seqüência Vulcano.Sedimentar l. paim ef ar.

(1992), utilizando os conceitos de aloestratigrafia e estraligrafia genética, agruparam

estes depósitos em uma seqüênc¡a de '1o ordem (Seqüência l) subdividida em duas

seqüênc¡as de 2' ordem (següências La e l.b). Paim (1994) util¡zou o conceito de

Aloformação Maricá, posteriorm€nte redef¡n¡do para Afogrupo Maricá (Paini ef a/. 199S).

Em todos os trabalhos acima citados, os pesquisadores admitem eventos de

derrames de lavas riolít¡c€s interc€ladas com os depósitos Inferiores da Fomaçåo Maricá.

No presente trabalho, estes corpos de riolitos agrupados na Formaçåo Maricá foram

mapeados, sendo observado suas relações intrusivas nesta formaçåo, sendo

correlacionados com as rochas riolíticas da Formação Crespos (Unidade I de Riolitos

lntrusivos), ¡ncluindo o Cerro do Nascimento, a Serra dos Machados e os diversos corpos

de pequenas extensões espalhados por toda porçåo centro-sul da regiåo estudada (ver

mapa no Anexo 'l e F¡gs. 5.3 e 5.4). Por outro lado, foi ident¡fic€do uma oconênc¡a de

rocha riolltica piroclást¡ca (lap¡ll¡-tufito) intercalada nesta formaçåo, nåo registrada em

mapas anteriores.

Conforme apresentado no mapa em anexo e nas f¡guras 5.4 e 5.5, a Formação

Maricá na porção norte da Sub-Bacia Camaquá Ocidental fo¡ div¡d¡da em cinco unidades

litoestratigráficas: (1) Arenitos e Conglomerados lnferiores, (2) Arenitos e Ritmitos

lnferiores, (3) Lapilli-Tufitos, (4) Aren¡tos e Conglomerados Superiores e (S) Aren¡tos e

R¡tm¡tos Superiores (Fig. 5.5). Cada unidade é composta por sucessöes de facies

geneticamente correlacionadas que representam distintos sistemas deposicionais: as



unidades (t) e ( ) compreendem depósitos fluv¡ais de canais onlrelaçãdos; as unidades

(2) e (5) registram a sedimentação associada a períodos de inundaçäo na bacia; e a
unidade (3) é representada por um nível de Íocha piroclástic€ que registra, pelo menos,

um evento vulcånico durante a evoluçåo da Formaçåo Mâricá.

Na área mapeada, a Formaçáo Maricå é composta por arenitos arcoseanos,

localmente conglomeráticos, dispostos em camadas de geometrias e dimensöes variadas

conforme o processo gerador; as rochas apresentam coloraçðes amarelas, beges,

marrons claro e esverdeadas, com presença comum de níveis de minerais pesados que

dåo à rocha um aspecto que lembra uma mistura 'sal e p¡menta', conforme já apontado

por Leinz et al. ('1941), Ribeiro 6f a/. (1966) e Ribeiro (1983) como aspecto marcante

desta un¡dade. A elevada lit¡f¡caçåo, compactaçåo e fraturamento såo característicâs

típicas da Formaçåo Maricá, mascârando muitas vezes lexluras e estruturas originais,

onde camadas de arenitos muito finos ritm¡cos freqüentemente assumem um aspecto

ardosiano, e os arenitos mascaram suas estruturas apresentando-se com aparència

maciça.

Em lâmina, estes arenitos apresenlam granulometrias que variam de muito fina a

grossa, onde os gräos ¡ntensamente compactados sustentam a rocha, sendo envoltos por

c¡mento de compos¡çåo ferruginosa e carbonática. A forma dos gråos varia de

arredondada a subangular, a seleçåo granulométrica de boa a média, o grau de

esfericidade de moderado a bom. Composicionalmente såo carac'terizados por: quartzo

(monocr¡stalino + policristalino = 30 a 50olo), feldspato alcalino (15 a 50%), plag¡oclás¡o (15

a 3Ùo/o), fragmentos líticos (até 20%); opacos, clor¡ta e epidolo aparec€m como

acessórios. Segundo a classificaçåo de Folk (1968), estes arenitos são arcósios e,

localmente, arcósios líticos (ver diagrama na Fig. 2.3).

Neste capítulo apresentaremos os resultados das análises de facies, proveniência

e paleocorrentes obtidos nas litologias da Formaçåo Maricá. No primeiro item (6.2) serâo

descritâs as associações de facies e a ¡nterpretaçåo dos sistemas deposicionais de cada

unidade litoestratigráfica mapeada, nos itens 6.3 e 6.4 seråo apresenlados os resullados

das análises de proveniência e paleocorrentes.

58



6.2 - Análise de Facies e Sislêmas Deposicionais

6,2,1 - Arenitos e Conglomerados lnfe orcs (Unidade 1)

6.2,1.1- Análise de Facies

A unidade de Aren¡tos e Conglomerados lnferiores estende-se por toda a borda

oeste da porçåo norte da Sub-Bacia Camaquå Ocidental, sendo composta por espesso

depósito (-500 m) de arenitos, aren¡tos conglomerát¡cos e esparsas lentes de

conglomerados. Ocorre em contato por falha com as rochas metamórficas do Terreno Rio

Vacacai; no topo é limitada por uma superflcie de inundaçåo que marca o inicio de uma

ingressäo marinha ná Bacia Camaquä (Figs. 5.4 e 5.5). A localidade tipo desta unidade é

a regiåo do Passo da Promessa, onde afloram suâs fac¡es mais típicas. Todas as facies

encontradas nesta unidade foram reunidas em uma única associaçåo, denominada AF-1

(Tab. 6.1).

Tabêla 6.1- Tabela de facres da Associaçáo de Facies 1 (AF1), da unidade de Arenitos e
Conglomerados lnferiores (ver descr¡ção das faciês na tabela 5).

A associâção de facíes 1 (AF-1) compreende basicamente depósitos de arenitos e

arenitos conglomeráticos com estratificação cruzada acanalada, localmente com níveis

conglomeráticos associados. As facies mais comuns såo Aa e ACa, compostas por

Facres lnterp.rctacão
Aa Arenito com estratificagåo

¡ñtrà.{a âeÀñàlàà^
Depós¡tos dé migração de dunas subaquálicas 3D e de formas
de leito

Aca Aren¡to conglomêrál¡co som Dopósitos de migraçåo d€ fomas de leito

Am Arenito mac¡ço Depósitos de fluxo grav¡tacionâl

Ap Arenito com estratific€çåo plano. Depósitos ds rogime dê fluxo Eupsr¡or

At Aren¡to com eslrat¡tìcâçåo
^Êr'ó'{ã râ}t,,1â.

Depógitos dê migração dê bârras longitudina¡s de conentes

Ca Conglomerado com
eslrât¡fi¿scåô cn¡zârlâ rcâ¡

Ð€pós¡tos de prêench¡mênto de câna¡s

Ccm Conglomerado maciço suportado

^âl^ 
z.^âhd'.ô

Depósitos de fluxo de detr¡tos, turbulento e do carga de fundo

cmg Conglomêrado suportado p€la
matrìz com estratificação

Oepósilos de fluxo de detritos: quando essociados a facies
fluvia¡s podêm representar depósitos dè fluxo desconf¡nado

Cmm Conglomerado mac¡ço suporledo Dêpósilos de fluxo de detritos, associados e leques aluvi€is
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aren¡tos arcoseanos médios a grossos com se¡xos e calhaus esparsos, onde os sefs das

estratific€çöes cruzadas apresentam de 2 a g m de largura, localmente >4 m, com alturas
que variam de 40 a 50 cm, atingindo até 1 m (Fig. 6.1). A presença conslante destas

facies indica que o processo dominante durante a deposiçåo foi a migraçåo de formas de
leito ou de dunas subaquáticas (Fig. 6.1 A); a dimensåo dos seús sugere que estas formas

de leito eram de grande amplitude.

As rochas conglomeráticas são carac{erizadas por uma boa seleção
granulométrica e uma elevada maturidade textural (Figs.6.2 e 6.3), onde os seixos e
calhaus apresentam um elevado grau de arredondamento e esfericidade. As facies de
conglomerados maciços (ccm e cmm) e conglomerâdos com estratificaçå o cruzada
acanalada (ca) ocorrem na forma de bolsöes lent¡culares de dimensões decimétricas a
métricas. os conglomerados gradac¡onais (cmg) ocorrem em camadas decimétricas com
granodecrescência ascendente (Fig. 6.3.) segundo a classíficação de facies fluviais de
Miall (1996), estas facies conglomeráticas são interpretadas como pertencentes â
depósitos de barras longitudinais conglomerát¡cas (gnvel bars), depósitos de fluxo de

delritos grav¡taciona¡s de porçöes proximais de leques aluviais e depósitos de
preenchimento de formas de leito.

6.2.1,2- Slstema Deposicional

A associaçåo de facies AF-1 indica um sislemâ de planicie fluvial de cana¡s

entrelaçados, conforme já apontado por Fragoso-Cesar ef a/. (198S), Leites ef a/. (1990),

Paim ef al. (1592, 1995), Paim (199a) e Porcher ef ar. (.1995). O amplo predominio de
facies arenosas, princ¡palmente a facies Aa, e a geometria dos depósitos indicam um

sistema fluvial composto, basicamente, por formas de leito arenosas (sand åedforms de

Miall 1996), associadas a bancos e barras arenosas, localmente conglomeráticas (Fig

6.4).

A matur¡dade textural das fac¡es de conglomerados (Fig. 6.2) indica que os canais

apresentavam um elevado gradiente capaz de retrabalhar e transportar a carga de fundo
(coarse sedlme nt load). Segundo os parâmetros de Schumm (1985), a elevada

contribuiçåo de carga de fundo e a dimensåo das estruturas sugerem um sistema de

múltiplos canais de baixa sinuosidade, com elevada velocidade de fluxo e alta carga

sedimentar.
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Bloco diagrama ilustrando depósitos de migração de dunas subaquáticas, apresentando suas formas em
superfície e o resultado em 3D de sua formaçåo (Harms et al. 1gB2)
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arenito
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f:-ltl

Aa

Aa
Aa

Aa
Aa
Aa
Ap
Aa
Aa
Aa
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Aa

Aa

Aa

9m

8m

Litologia

L]

estratificaçåo plano-paralela

estratificação cruzada acanalada

Textura

matacåo
calhau

seixos

grânulo

areia grossa

areia média

areia fina
T-.-r--r--r-

o¡3AfAmAg6 SC M a/s argila e silte

Figura 6.1-Seção colunar de detalhe da unidade de Arenitos e Conglomerados lnferiores (1), com destaque para
as facies Aa da Associaçäo de Facies 1 (AF-1)- Localização- GPS-2447831/6634976.
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A

B

Figura 6.2-- Fotos da unidade de Arenitos e Conglomerados lnferiores da Formaçåo Maricá.
A- Detalhe da maturidade texturaldos seixos e calhaus.
B- Facies de arenitos com estratificaçåo cruzada acanalada.
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arenito

E congtomerado

-l 
estratificaçåo plano-paralelat:i

oftAf AnAgê s C M

æ estratificação cruzada acanalada

Figura 6.3 - Segåo de detalhe da unidade de Arenitos e Conglomerados lnferiores (1) da Formação Maricá,
na regiåo do Passo da Promessa, com destaque para as facies conglomeráticas da AF-1
(localizagäo GPS- 247097 læ3O522}
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A maturidade textural dos arenitos e o grau de arredondamento e esfericidade dos

clastos indicam que o sedimento transportado pelos sistemas de canais entrelaçados já

apresentava acentuado retrabalhamento.

Possivelmente esta planicie fluvial ocupava uma grande extensåo em área devido

à dimensåo das estruturas e a maturidade de seus depósitos, onde os fluxos canalizados

transportavam a carga clástica da área fonte e retrabalhavam a própña planicie fluvial. A

associaçåo de texturas e estruturas indica um sistema dE canais entrelaçados de grande

amplitude, associados a depósitos de banas longitudinais e transversais de granulometria

fina a grossas com boa seleçåo textural, localmente com depósitos de carga de fundo

associados ao preenchimento de canais por clastos de dimensöes seixo até calhau (Fig.

6.4).

canais entrelaçados

barras longitudÍnais

crescimento
lateral de barras
longÍtudinais

depósÍto de preenchimento de canal

Figura 6.4- Modelo tridimensionalda planície fluvial de canais entrelaçados da unidade de Arenitos e
Conglomerados lnferiores da Formaçåo Maricá, com destaque para a forma dos canais e
de suas banas longitudinais e transversais (bloco diagrama modiflcado e adaptado de
Collinson f 996).
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6.2.2- Arenitos e Ritmitos Inferio¡es (Unidade 2)

6.2.2.1- Análise de Facies

Os Aren¡tos o R¡tmitos lnfer¡ores correspondem à unidade mais expressiva de

mapeamento da área (Anexo 1, Figs. 5.3 e 5.4). Compreende um espesso pacote de até

9oO m de espessura (Fig. 5.5) de arenitos finos a muito finos, com participaçåo mu¡to

subordinada de aren¡tos médios a grossos e pelitos, dividido em duas associações de

facies (AF-2a e AF-2b). Seu limite basal se faz por uma superfície de ¡nundaçåo que a

separa da unidade inferior (unidade 1), no topo, ocorre intercalada com o nlvel p¡roclást¡co

da unidade (3) de Lapilli-Tufito, e sobreposta, por discordância erosiva, pela unidade (4)

de Arenitos e Conglomerados Superiores (Fig. 5.5).

A Assoc¡açäo de Facies 2a (Tab.6.2) ocorre ao longo de toda a un¡dade

intercalada com as facies da assoc¡ação AF-2.b, sendo composta basicamenle por

arenitos em camadas tabulares e onduladas com estruturas que indicam açao de

processos de fluxo oscilatório, atribuldos a ambientes dominados por ondas de alta

energia (de Raff ef a/. 1977, Dott & Bourgeois 1982, Walker & Plint 1992).

Dentre as facies mais comuns nesta âssociaçåo, destacamos as fac¡es Ah, Aos,

Alo e H, que no geral ocorrem em camadas de dimensöes centimétricas a decimétricas

de geometria ondulada e lenticular (Fig. 6.5).

As facies de arenitos com hummocky (Ah) oconem na forma de camadas

decimétricas a métricas de aren¡tos com estratificaçåo cruzada hummocky (Fig. 6.5)

semelhantes àquelas descritas por Dott & Bourgeois (1982), com litoclastos de pelitos na

base eros¡va e marcas onduladas no topo, ¡nd¡cando uma diminuiçåo da energia em

direçåo ao topo das camadas. Ainda dentro desta facies lemos aren¡los em camadas

centimétricas com estruturas hummocky de menor amplitude e dimensåo, denominadas

de micro-hurnmocky (Figs. 6.5 e 6.6). Estas estruturas foram agrupadas por de Raff ef al.

(1977) em uma associação denominada "HCS" (humomcky cross stratification) que

caracterizam amb¡entes dominados por ondas de tempestade.
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Facles lntemrefacão
Ah Aren¡tos com estratif¡caçåo

cruzada hummocky e Íúcto-
ht rññôr|kv

Depós¡tos de bârras arenosas gerâdas ou retrâbalhadas por
tempestad€s, com predominânc¡a de fluxo osc¡latór¡o ou combinado

AI Arenilos com lam¡nagåo plâno-
Ã-.âlÂlâ

Depós¡tos de fluxo laminar supeñor

Alo Arenito com laminaçåo cruzada
ð^¡ ^ã.lâ

Depós¡tos gerados por processo de fluxo oscilstono ou combinado,
côñr âcãô de ônalâq

Âm Aren¡to mac¡co DeDósilos de fluxo orav¡lacional
Amo Aren¡to côm mêoeôndulãcão DeDósitos dg dunas subaquát¡cas costeiras de con€ntes litorânêas
Aoa Aren¡to com marca onduláda

â.ciñÁl.i^â
Daposrtos lormados por processos do fluxo de conents
subâôuálics comô rêô¡e de ôôucå Õrôfundidâde

Aos Arênito com marca ondulada
s¡métrica

Depós¡tos formados por processo dð fluxo oscilatório

H Aren¡to e s¡llito hetèrolíticos. Depósilos gerados pele allemånc¡a de proce$os do traçáo e

PL Pelito com laminação plano-

^â.qlÂlâ 
l^^âlñÃ^la ñô^¡^^

Depôsitos de dêcantaçåo dê mater¡al em suspensâo

Associaçåo (AF-2a),
Ritm¡tos lrìferiores. Vêr dêscrição detalhada das facies na tabola 5.1.

A facies heterolÍtica (H) é caracterizada por apresentar estruturas do tipo

acamadamento lenticular (lent¡cular bedding), onde camadas e lentes de arenitos com

laminaçåo cruzada de base reta e ondulada intercälam-se com níveis pelít¡cos laminados

(Figs. 6.5, 6.7 e 6.8). A presença de estruturas onduladas por ondas e correntes indica

processos de fluxo comb¡nado (un¡direc¡onal e bid¡rec¡onal); os níveis pelít¡cos

¡nterd¡gitados refletem variaçôes de aumento e diminuiçåo de energia associadas à

oscilaçåo de fluxos de tração e suspensåo (de Raff ef a/.'1977, Walker & Plint 1992).

Outras estruturas comumente encontradas, formadoras da facies Alo (Fig. 6.9),

são marcas onduladas simétricas e assimétricas de base erosivas e dissemelhança

estrutuÍal nos estratos, sugestivas de processos de fluxos combinados (oscilalórios e

unidireciona¡s).

As demais facies encontradas nesta associaçáo AF-2a representam processos de

fluxo de corrente, decanfaçáo e de ondas normais, que ocorrem nos intervalos dos

períodos de forte tempestade. Dentre estâs, destacam-se as fac¡es de aren¡tos com

megaondulaçöes (Amo), que caracterizam depósitos de dunas subaquát¡cas costeiras

formadas por correntes litorâneas por ondas de tempo bom, arenilos com marcas

onduladas simétricas e assimétricas (Aos e Aoa) e arenitos com laminação plano-

paralela (Al). Estas facies indicam um ambiente de águas rasa para esta associaçåo.
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Textura

PI
PI

Facies

Litologia

argilito

siltito

arenito

6 grânulos
Ag areia grossa

Amo Am areia média
Af areia fina
s silte
¿ argila

Alc
Alc
Alc

Aos
Alc
Alc
Aos
Ah
Alc
Alc

Alc
Am

Ah

Aos

Amo
Ah
Aos
Alo
Aos
Ah

Alo

Amo

Am

[*] acamadamento convoluto

acamadamento lenticular

wave ripple mark

marca ondulada simétrica

marca ondulada assimétrica

climbing+ipples

lam inaçåo plano-paralela

PI L:-l marca ondulada em cuspide

L= estratificaçäo cruzada hummocky

AI

=l 
micro-hummocky

EI
l-^:=lL__ I

t=
t^l
E3
æ¡

-l

F¡sê..'ffimfl*rent"tiuaå" 
^*á#ri",", 2a (AF-2a)da unidade de Areniros e R*m*os

lnferiores da Formaçåo Maricá (localização- cps- A-250519/6634648 8-2ß1231æ26973).
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Figura 6'6' Fotos das facies.da associaçã o 2a da un¡dade de Arenitos e Ritmitos lnferiores da FormaçåoMaricá, com destaque para éstruturas oo tipo micio iu^^oóiiiäË'Äó em camadasonduladas de arenitos iinos.
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I petito

Figura 6.8' Foto e esquema da facies heterolítica (lenticular bedding) da unidade de Arenitos e Ritmitos lnferiores
da Formaçåo Maricá.



Figura 6.9- Foto da facies de arenitos com marcas onduladas de base ondulada e erosiva com
dissemelhança estrutural (facies Alo).

A Assoclaçåo de Facles 2b (AF-2b) compreende uma espessa sucessåo de

facies de arenitos tabulares laminados e mac¡ços (Fig. 6.10 e Tab. 6.3) reunindo as facies

mais típicas desta un¡dade, que ocorrem tanto na área estudada como nas demais

ocorrências da Formaçåo Maricå.

Tabela 6.3- Tabela de facies da Associaçåo de Facies 2b (AF-2b), da unidade de Arenitos e
Rítmitos lnferiores. Ver descriçåo detalhada das facies na tabela 5.1.

A facies de arenitos maciços (Am) ocorre intercalada com a facies dE arenitos

laminados (Al) na forma de ritmitos tabulares que se repetem monotonamente por

espessas sucessöes de camadas que af¡nam de espessura para o topo (Figs.6.f I e

6.12), constituindo ciclos estratodecrescentes de dimensöes decimétricas a métricas,

localmente interrompidos pela presença das facies da AF-2.a.

Faclæ lntomreþcão
Ao Arenito com

climbina- rÍooles
Depósitos formadæ por processos de fluxo de conente em regime
de fluxo infeñor

AI Arenito com laminaçåo plano-
oaralela

Depósitos de fluxo laminar superior, associado a diversos
orocossos conforme a associacåo de facies om oue se encontram

Am Arenilo macico Deoósitos de fluxo oravitaciongl assoclado a conentes de turbidez
Aoa Arenito oom mafcE ondulada

eccimálri¡¡
Depósitos formados por processos de fluxo de conente
subaouålica- oomo rêora de oouca orofundidade

Ap Arenito com estnatificaçåo
plano-paralela

Depósltos gerados por proce$o de regime de fluxo inferioç
freqüentemenle oconem associados a depósitos da fluxo de gråos
om consntes de turbldez

PL Pelito com laminaçåo plano.
oaralela. localmente mecico

Depósitos do decentagåo de materialem suspensåo
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Figura 6.12- Seção representativa da AF-2b da unidade de Arenitos e Ritmitos lnferiores da Formação Maricá,

na região do Vale de Santa Barbarazinha (Localizaçåo: GPS- 24655616624689). 
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A associaçâo de texturas e estruluras indica que estes depósitos se formaram

abåixo do nível de açåo de ondas de tempestade, As sucessões monótonas de facies de

arenitos maciços e laminados em camadas tabulares (Figs. 6.10, 6 11 e 6.12)

assemelham-se mu¡to com depósitos do t¡po c/ass,ba I turbiclites descritos por Walker

(1992b).

As estruturas que indicam processos de correntes subaquåticas encontradas nestâ

associação de facies (cl¡mbing-ripples, laminaçåo e estratificâção plano-paralela, marcas

onduladas assimétricas) e as fac¡es de carga de suspensåo (facies de arenitos finos e

pelitos) ocorrem localmente no topo dos ciclos granodecrescentes.

6,2,2.2- Sistemas Deposlcionais

As associaçóes de facies e a presença de icnofósseis descritos por Netto ef a/.

(1992) ind¡cam um ambiente marinho para esta unidade. A assembléia de estrutulas

sedimentares e a geometr¡a e espessura das camadas indicam que este ambiente

marinho era composto por do¡s s¡stemas depos¡c¡onais: o primeiro colresponde a

depósitos de plataforma marinha rasa dominada por ondas de tempestade, e o segundo a

depós¡tos formados por correntes de turbidez abaixo do nível de açåo de ondas normâ¡s e

de tempestade.

A ocorrência de depósitos de turbiditos e tempestitos nesta unidade da Formaçåo

Maricá já havia sido sugerida por Paim et al. (1992, 1995) e Paim (1994), porém como

facies subordinadas, representando porçöes distais de sistemas de frentes deltaicas;

Leites ef a/. (1990) e Porcher ef a/. (1995) a descrevem como formada apenas por

s¡slemas de frentes delta¡cas, denominando-a de Unidade de Arenitos Sigmoidais'

A associaçåo de facies AF-2a é composta por diversas estruturas que indicam a

ação de processos de fluxo oscilatório atribuídos a eventos de retrabalhamento por ondas

norma¡s e principalmente de tempestade (de Raff et al. 1977, Dott & Bourgeois 1982'

Walker & Plint 1992). Segundo a classificação de sub-ambientes marinhos rasos de

Reading & Collinson (1996), estes ptocessos ocorrem na zona de transição entre a face

litorânea e a de costa alora (shoreface-offshore), que se localiza entre os níveis de açåo
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de ondas de tempo bom e de tempestade (Fig. 6.13), onde sáo comuns estrutu¡âs de tipo

estratificaçåo cruzada do lipo hummocky, laminaçoes cruzadas por onda e facies

heterolít¡cas. Os depósitos de dunas suþaquáticas, de ondas normais e de cÆrrentes

litorâneas (facies Amo, Aoa, Ac), são depositados na face litorånea (shoreface),

indicando amb¡ente marinho raso para esta associaçåo.
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de arenitos laminados e com eskâtificaçåo cruzada
,tomnrocky DuÍante tempo bom såo depositados
sedimentos f nos ritmicos (arqila'si1te).

Figura 6,13- Perfil da plataforma marinha rasa e seus sub-ambientes ( Readìng & Collinson 1996),

A segunda associaçåo de facies (AF-2b) compreende depós¡tos gerados aba¡xo do

nível de açáo de ondas de tempestade, em ambientes de costâ afo.a (offshorc),

basicamente composta por turbid¡tos formados pela intercalação de arenitos maciços,

arenitos com laminaçóes plano-paralelã, aren¡tos com cl¡mb¡ng-rippleg arenitos muito

finos e pelitos laminados, destacando-se turbiditos tipo Tabc e Tade.
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As sucessöes monótonas de estratos granodescrescentes de arenitos maciços

¡ntercalados com arenltos laminados, localmente com marcas onduladas, perm¡te

classificar estes depósitos como do t¡po "tuÍb¡ditos clássicos" (crass¡ca/ tutbid¡tes sênsu

Walker 1992b). Este tipo de depósito é caracterizâdo pela escassez de laminaçôes

cavalgantes, estruturas convolutas, slump e marcas erosivas, ind¡cando que as correntes

densas fluíram lentamente sobre o substrato da bacia, nåo necessariamente associada a

taludes cont¡nentais, possivelmente relacionadas a processos autocíclicos como ação de

correntes litorâneas, costeiras e até de tempestade.

As duas associaçóes AF-2a e AF 2b ocorrem ¡nlercaladas ao longo dos 900m de

espessura que constituem esta unidade de Arenitos e R¡tm¡tos lnferiores, indicando que

tanto os processos de açåo de ondas de tempestade e de correntes de turbidez

ocorreram s¡multaneamente durante longos períodos de evolução desta un¡dade (F¡9.

6.14). Este tipo de relaçåo indica que os depósitos de turbiditos podem ter sido formados

por corentes subaquáticas geradas por tempestades (sform-generated tutbidw cuîents)

descritas por Hamblin & Walker (1979), Elliott (1986), Johnson & Baldwin (1986) e Walker

('1992b), onde períodos de tempestades intensas geram fluxos osc¡latór¡os de alta energia

que retrabalham as facies costeiras e litorâneas formando depósitos de tempest¡tos na

face l¡torånea e na zona de trans¡çáo, e nas regiöes abaixo do nível de ação de ondas d6

tempestade (costa afora) geram correntes densas de fluxos de detr¡tos, relacionados à

entrada da areia nas porÉes mais profundas da plataforma e conseqüente deposiçåo de

turbiditos (F¡9. 6. 14).

A assoc¡ação de estruturas e as sucessðes de facies indicam que esta unidade se

formou em ambiente de plataforma marinha, incluindo a face litorånea, a zona de

trans¡çåo e principalmente a costa afora, A seleçåo granulométrica e textural de seus

depós¡tos indicam que a fonte era composta basicamente por areias oriundas das regiðes

costeiras e das porçöes mais rasas dá plâtaforma, retrabalhadas e depositadas pelos

processos de ondas normâis, de tempestade e por correntes de turbidez. As associaçóes

de texturas e estruluras indicam um ambiente de plataforma marinha dominada por ondas

norma¡s e principalmente de tempestade, conforme a classificaçäo de tipos de costa afora

(offshote fypes) de Johnson & Baldwin (1986).
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Figura 6.14- A- Bloco diagrama ilustrando o ambiente de plataforma marinha dominada por ondas normais e
de tempestade da unidade de Arenitos e Ritmitos lnferiores da Formação Maricá. A zona de
transiçåo e a face litorånea säo compostas por depósitos formados por açäo das ondas de tempo
bom e de tempestade da AF-2a. A costa afora é dominada por depósitos de turbiditos clássicos
da AF-2b.

B- Perfil esquemático da plataforma dominada por ondas normais e de tempestade do bloco
diagrama A (adaptado de Elliott 1986).

(AF-2b)

78



6.2.3- Lapiil¡.Tuflto (Unidade 3)

Junto à Estância Taleira (Anexo 1 e Fig. 5.3) foi encontrado um nível de rocha

vulcanoclástica intercalado no topo da unidade de Arenitos e Ritmitos lnferiores. Este

nível apresenta aspectos texturais e composicionais distintos das demais unidades da

Formaçåo Maricá, sendo classificado como piroclástico. Ocorre em uma camada de -2 m

de espessura e geometria irregular de base erosiva, sobreposta ås facies de Aoa e Pl da

associação de facies 2.b (Fig. 6.1 5). A cåracterlst¡câ mais marcante deste nível

pirocláslico é a presença de clastos de pel¡tos laminados, semelhantes aqueles

encontrados na base erosiva, de dimensóes de seixo a mataçåo, retorcidos e

deformados, sustentados pela matriz maciça (Fig.6.15).

A matriz é mal selecionada, com grande contribuiçåo de gräos de feldspato

prismát¡cos de formas euhédricas com até 1 ,5 cm de d¡âmetro. Em lâmina apresenta

diversas texturas que indicam uma contribu¡çåo de fontes vulcånicas, como: g/ass shardg

feldspatos euhédricos e gråos de quartzo bipiramidados (Fig. 6.16) imersos na matriz

quartzo feldspática mal selecionada de granulometria fina.

Seguindo a classificaçäo de rochas p¡Ìoclásticas de Fisher & Schmincke (1984),

este nÍvel foi denominado de lapilli-tufito (ver diagrama da Fig. 2.4 na pg. 21), sendo

interpretado como formado por processos de fluxo piroclástico (McPhie ef a/. 1993) em

ambientes subaquáticos, associado a um evento de vulcanismo explosivo de composiçåo

ácida. A densidade e a elevada intensidade deste fluxo foram capaz de arrancar e

deformar os pelitos laminados inconsolidados, porém já coesos, do substrato da bâcia.

Nos levantamentos geológicos já realizados na Formaçäo Maricá (Santos ef âr.

1978, Leites eÍ a/. 1990), as evidências de at¡vidade vulcånica sin-sedimentar eram

baseadas na presença de corpos de riolitos interpretados como derrames sobre os

depósitos fluviais e marinhos destia unidade, interpretaçåo ace¡ta por diversos autores que

estudaram as unidades vulcånicas da Bacia Camaquå (e.g Alme¡da et al. 1992, 1993,

Lima ef a/. 1995, Porcher ef a/. 1995, Wildner ef a/. 1994, 1997, 1998). Porém, conforme

já mencionado, durante os trâbalhos de mapeamento de detalhe, concluímos que estes

corpos de riolitos sáo intrusivos em todas as unidades dâ FormaÉo Maricá e pertenc€m

às unidades de topo da Formaçáo Crespos, e desta forma, náo podem ser utilizados

como ind¡cativos de atividade vulcånica sin-Maricá.

Por outro lado, o reconhecimento deste nível de LapilÍi-Tufito prova a ex¡stència de

um vulcanismo ativo durante a evoluçäo da Formaçåo Maricá. Possivelmente esta
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atividade vulcânica foi muito limitada e restrita, pois nåo foram reconhecidas sucessöes

vulcanoclásticas e nem mesmo a própria fonte vulcânica. O reconhecimento regional

deste nivel de lapilli-tufito servirá como um horizonte guia dentro da Formaçåo Maricá; a

análise geocronológica deverá fornecer a idade direta de seus depósitos.

Clasto de pelito
laminado deformado

ir/!,sf
S AmfAfAm Ae c S

Litologia

I pelito

l--_l arenito
[ÏF] ¡"0¡¡¡¡-,ro,o

Facies de arenitos com marca ondulada (AF-2b)

E laminaçåo plano-paralela

Fl marca ondulada assimétrica

Jtl ¡ntraclasto de pelito deformado

Figura 6.15- Seçäo tipo da unidade de Lapilli-Tufito na localidade da Eståncia Taleira. Este nfvel ocorre intercalado com
os depósitos da unidade de Arenitos e Ritmitos lnferiores da Formaçäo Maricá.
(Localizaçäo: GPS- 248626/ 6626805)
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Figura 6.16- Fotos das lâminas do nível de lapilli{ufito. Notar que os gråos de quartzo vulcånico e feldspatos euhédricos
angulosos, localmente subarredondados, encotram-se dispersos na matriz de cinza com textura do tipo
g/ass sfiards, típicas de rochas piroclásticas. Em A, B, C e D destacamos a matriz com as texturas na
forma de "y" que caracterizam os sha¡Cs. Em D, um detalhe da forma euhédrica dos feldspatos. Em F o
detalhe de um quartzo vulcånico.
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6.2,4- Arenilos e Conglomercdos Superiores (Unidade 4)

6.2.4.1 - Anál¡se de Facies

A unidade de Arenitos e Conglomerados Superiores (unidade 4) ocorre sobre a

unidade ¡nferior por discordåncia eros¡va, sendo composta por l¡tologias muito

semelhantes àquelas encontradas na unidade de Arenitos e Conglomerâdos lnferiores

(unidade l). Na porçäo norte da Sub-Bacia Camâquã Oc¡dental, sua regiåo lipo ocorre

nas áreas próximas à localidade do Sítio da Figueira, ocupando uma faixa alongada

segundo a direçåo N-NE que coÉa toda a área estudada (Anexo 1). A espessura desta

unidade é da ordem de 350 m (Fig. 5.5), constituída por aren¡tos e conglomerados cuja

estrutura principal é a estratificåçåo cruzada acanalada. As diversas facies encontradas

nesta unidade foram reun¡das em uma assoc¡açåo de facies denominada de AF-4

conforme apresentado na tabela 6.4.

Faclea lntørprêtação
Aâ Aronrto com €slratit¡caçäo

cruzada acan€lada
Oepósitos de migraçåo de dunas subaquåt¡cas 3D e de formas
dê laitÒ

ACa Arenito conglomerálico com
eslratif¡cecåo cruzada âcânåleda

Depósitos de migração dê formas de lelto

Ac Arenilo com
lirnh¡nd- t¡õttlês

Depó9itos de fuxo de conenle em reg¡mê de fluxo inferior

AI Aren¡lo com laminaçAo plano-

Paralela
Depósitos de fluxo lam¡nar supefior, associado â diveßos
processos confomo g associagäo de faciés em quê se

AM Arenito macrço Depós¡tos de fluxo gravilacional

Aoa Arenilo com marca onduladå
assimétdcâ

Depósitos de fluxo de corente subaquáticã, nomalmente d€
Douca profundidado

Ap Aren¡to com estratif¡câçåo plsno-
ñârâlala

Procssso de rsgimô de fluxo superior

At Aren¡to com estralif¡cåção
^ã',-Aa tãlatlàr

Depósitos de migraçåo de baras longitudina¡s de conontes
n'tr,¡.¡c .la ri^e añlrÁlâ.â.|^o

Ca conglomerado com
eslÉl¡ficecåô cruzâda acanslada

Dopós¡tos de preench¡mento de canais

Gcm Conglomerado maciço
êrÂñtâ.i^ ñalô ør âhôrr

Depósitos de fluxo de detr¡tos, turbulento € de c€lgs de fundo

cmg Conglomerado sust€nlad0 pêla
matriz com eslral¡f¡cagåo

qradâc¡onel

Depós¡tos de fluxo de detritos; quândo associados a fac¡es
fluvia¡s podBm reprôs€ntar dopós¡tos de fluxo descont¡nado

Cmm Conglomerado maciço
sustênledo oelâ metr¡z

Depós¡tos de fluxo do detritos âssociados a loques aluvia¡s

PL Pslito com lam¡naçåo plano- Depós¡tos de decantaçåo de materigl em susponsão

Associaçåo dê Facies 4 (AF-4), da
Conglomerados Superiores (veÍ de6criçäo das facies na tabela 5).
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Entre as facies mais comuns, destacamos as Aa e ACa, formadas por processos

de migraçåo de dunas subaquáticas conforme já mencionado no item 6.2.1.1 (F¡9. 6.f ).

As facies conglomeráticas (Fig. 6.17), freqüentes em toda unidade, ocorrem na forma de

camadas decimétr¡cas tabulares (facies Cmm e Ccm) formadas por processos de fluxo de

detritos nåo canalizados do tipo sheef,?ood, e na forma de bolsóes lenticulares (Ca)

interpretâdos como depós¡tos de preenchimento de canais.

Assim como a unidade inferior, esta também é caraclerizada por apresentar

camadas amalgamadas de arenitos e arenitos conglomeráticos com estratificaçåo

cruzada acanalada de méd¡o porte (Fig. 6.18), onde a dimensäo dos sefs varia de

decimétrica a métrica, chegando a ating¡r até 4m de largura, indicando que os canais

apresêntavam grande amplitude. A maturidade textural de seu arcabouço é boa, sendo

comuns fragmentos com formas subarredondadas e arredondadas (Fig. 6.19), sugerindo

uma alta taxa de retrabalhamento de carga de fundo para estes depósitos.

Aparentemente esta unidade é muito semelhante å unidade inferior (un¡dade 1),

porém com algumas diferenças, como a presença constante de facies conglomerát¡cas.

Outra diferença é a presença de facies de arenitos muito finos e pelitos laminados e com

marcãs onduladas (facies Ac, Al, Aoa e Pl) intercaladas com as fac¡es de arenitos com

estratificaçåo cruzada acanalada (Fig.6.20). Estas facies ocorrem apenas no topo da

unidade e indicam depósitos formados por processos de fluxo laminar de regime inferior e

até mesmo de decantaçáo, sugerindo a presença de facies de ambientes subaquáticos

restrito$ associadas a amb¡entes de fluxo cânalizados. Estas facies se assemelham muito

com as encontradas na un¡dade sobreposta (unidade 5), sugerindo que estes níveis de

aren¡tos finos e pelitos possivelmente estariam associados a ingressões do corpo

subaquáticos encontrado na unidade de Arenitos e R¡tm¡tos Superiores (un¡dade 5).

6,2.4.2- Sistema Doposicional

A associação de facies AF-4 indica que esta unidade so formou em um sistema de

planície fluvial de canais entrelaçados, possivelmente associada a porçöes distais de

leques aluviais devido à presença constante de facies conglomeráticas ao longo da

unidade (F¡g 6.2f ). Esle sistema de canais entrelaçados estaria relacionado à presenç

de barras longitudinais e transversais texturalmente mais grossas do que aquelas

descritas na unidade de Arenitos e Congl0merâdos lnferiores.
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Figura 6.17- Seção tipo da unidade de Arenitos e Conglomerados Superiores da Formaçåo Maricá,
na região do Sítio da Figueira (Localizaçåo: GPS- 24724016624/;051.
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para a matur¡dade das facies conglomeráticas.
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Leites et al. (1990) e Porcher et al. (1995), mapeando esta mesma regiåo, não

reconheceram estes depósitos como unidade de mapeamento, agrupando-os com as

sucessöes marinhas da unidade inferior, representando sistemas de canais distributários

de planície deltaica. Paim ef al (1992,1995) também interpretaram esta unidade como de

origem deltaica. Paim (1994), realizando perfis regionais por todas as exposiçöes da

designada Aloformaçåo Maricá, classificou estes depósitos c¡mo de sistemas aluviais

associados a tratos de mar baixo de seqüências do tipo 1.

Assim como o sistema fluvial da unidade 1, este é caracterizado por apresentar

canais de grande amplitude e de alta taxa de retrabalhamento de sua carga clástica

devido à dimensåo de suas estruturas e a boa maturidade textural de seu arcabouço.

A presença de facies de pelitos e arenitos laminados, localmente com estruturas

como marcas onduladas e climbing-ripples, intercaladas no topo da unidade com as facies

de arenitos com estratificaçåo cruzada acanalada (Fig. 6.20), indica que este sistema

fluvial apresentava uma ligaçåo com um corpo subaquático. Possivelmente suas facies

estariam associadas a inundaçöes da planície fluvial relacionadas a fases de subsidência

da bacia. A semelhança destas facies com as encontradas na unidade sobreposta

(unidade 5) indica que os sistemas fluviais da unidade de Arenitos e Conglomerados

Superiores passa lateralmente para os depósitos subaquáticos da unidade de Arenitos e

Ritmitos Superiores.

canais entrclaçados

bar¡as longltudlnals
conglomerátlcas

crescimento
lateral de barras
longitudlnais depösitos de prcenchimento dø canals

Figura 6.21- Modelo deposicional da unidade de Arenitos e Conglomerados Superiores da Formação Maricá.
A planície fluvial é semelhante com aquela já descrita na unidade de Arenitos e Conglo merados
lnferiores (Fig. 6.4), porém, nesta unidade superior, a contribuíçäo de facies conglomeráticas é maior.

^-N
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6.2.5- Arcnitos e Rifrnifos Sup eriorcs (Unidade õ)

6.2.5.1- Anállse de Facies

Os Arenitos e Ritmitos Superiores (unidade 5) correspondem à unidade de topo da

Formaçáo Maricá, separados da unidade de Arenitos e Conglomerados Superiores por

uma superficie de inundaçáo que marca um novo afogamento da bacia Seu l¡mite

superior compreende uma superflc¡e erosivâ que separa a Formação Maricá da Formaçåo

Crespos marcando um ¡mportante limite estratigráfico dentro do Grupo Camaquå (Anexo

'1 e F¡gs. 5.4 e 5.5).

Esta un¡dade compreende um pacote de cerca de 350 m de espessura (Fig' 5.5)

de ritmitos tabulares intercalados localmente com câmadas de arenitos de dimensóes

decimétr¡cas a métricas de geometria lenticular, localmente tabular. As facies encontradas

nesla unidade foram reunidas na associaçåo de facies 5 (AF-s) conforme apresentado na

tabela 6.5.

Tabela 6.5- Tabela de facies da Assoc¡açåo dê Facies 5 (AF-s) da unidade de Arenitos e Ritmitos

Superiores (ver de6criçåo das facies na tabela 5).

Conforme visto na tabela 6.5 poucas sáo as facies encontradas nesta unidade,

sendo que a mais comum é a facies de pelitos lam¡nados (PL), que ocorre na forma de

ritmitos de laminaçäo milimétrica com alternânc¡a regular de siltitos e argilitos (Fig. 6.22).

Facles InÍêmrEfdcão
Ac Arenito com

tiÂti¡ñ^-;^âlãè
Formada por processos de fluxo de corrente em rêgime de fuxo

AI Aren¡to com laminaçáo plano-
paralela

Depós¡tos de fluxo lam¡nar supêrior, assoc¡sdo a d¡vErsos
pfocessos conforme a associâção de faoies em que se
€ncontrâm

AM Aren¡to maciço Dêpós¡tos de fìuxo grav¡tacional essociado a conentes de
t"rhi.iez

Aoa Aronito com marca ondulada
átr¡¡á

Depós¡tos fomados por pfÒcessos do fluxo dê con'ènt€
subâduÁlicã no oerel de ooucs orofundidade

Aos Arenilo com mâfca ondulada
ê¡ñÁtri^á

Depós¡tos formados por processo de fluxo osc¡latono

Ag Aren¡to com esträtrtrcaçáo
ôñ,rr.lâ ê¡Ãñ^¡.1âl

Depósitos de banas dê desembocadura de distributários

PL Pel¡tos com laminação plano'
oeralela. localmênle mac¡co

Depósitos de decantaçåo de materiâl em suspensåo
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A regularidade das laminaçöes milimétricas e a granulometria fina permite class¡ficar este

ritmitos como depósito do tipo laminitos (sensu Talbot & Allen 1996).

Em muitas porçóes desta unidade, os lamin¡tos ocorrem sucessivamente ao longo

de seções métricas a decamétricas com algumas interrupçóes de camadas arenosas

maciças (facies Am) e laminadas (facies Al) (Fi9.6.22). Estas sucessöes indicam que o

processo dom¡nante durante a sed¡mentaçåo fo¡ a decantação, com pequenas ingressöes

de corpos arenosos por fluxo de detritos e fluxo de corrente laminar. Localmente oconem

estruturas como marcas onduladas assimétricas (facies Aos) e climbing-ipples (facies

Ac), que indlcam ação subord¡nada de processos de corrente em água relativamente rasa

(Fis.6.22).

A facies de arenitos com estratificaçåo cruzada sigmoidal (As) é exclusiva desta

unidade; normalmente ocorre na forma de camadas decimétricas a métricas de geometria

lenticular intercaladas na base e no topo pelas facies de laminitos na forma de ciclos

granocrescentes (Fig.6.23). O contato basal destas camadas arenosas é erosivo, no

geral com intraclastos de pelitos e arenitos f¡nos laminados; no topo, é comum a presença

de marcas onduladas localmente cavalgantes, ¡ndicando uma diminuiçáo da energia. Eslå

facies (As) é interpretada como formada por processos de desaceleraçåo de barras

arenosas de desembocadura de d¡str¡butårios delta¡cos.

6.2.5.2- S¡stema Depos¡cional

A análise de facies realizada nesta un¡dade indica um ambiente subaquático para

a formaçåo de seus depósitos. A ausência de facies que indicam a ação de correntes

liloråneas, de maré ou até mesmo de ondas, sugere que este corpo subaquático era

restrito, ou conf¡nado, poss¡bilitando a atuaçåo de processos de decantaçåo.

As camadas de arenitos com estratificaçáo cruzada sigmoidal indicam que lobos

de desembocadura de distributários delta¡cos freqüentemente ingressavam neste corpo.

As camadas de arenitos maciços e com marcas onduladas possivelmente estariam

associadas a correntes e fluxo de detritos relacionados a ingressão destes lobos

deltaicos.

Os depós¡tos de laminitos e a ausência de facies marinha, como de maré e de

praia, sugerem um corpo subaquático do tipo lacustre. A hipótese marinha é remota, mas

nåo descariada; neste caso a ausência de facies litorânea indiearia uma paleogeografia

do tipo golfo, com uma ligaçåo reskita com o mar aberto.
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Ritmitos com alternâcia de siltitos e argilltos

Litologia

argilito

siltito

arenito

Textura

G grânulos

Ag arela grossa

Am areia média

Af areia fina

s silte

. argila

I
I
t--l

lam inaçåo plano-paralela

f]l marca ondutada assimétrica

t=l] dimbins+ipptes

T**f-l---t--- ..r----r

o s Af AmAgG

Figura 6.22- Segão da AF-S da unidade de Arenitos e Ritmitos Superiores da Formação Maricá, destacando as
facies de pelitos laminados (laminitos). (Localização: GPS- 25217716634747).
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Figura 6.23- Seção tipo da Associação de Facies 5 da unidade de Arenitos e Ritmitos Superiores da Formaçåo Maricá, com destaque para a
geometr¡a das facies de arenitos com estratif¡cação cruzada sigmoidal (As) (Localização: GPS-2488871 6627192).
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Este lago, ou golfo seria afetado por deltas (F¡g. 6.24), que foram interpretados

como do tipo construtivos dominados por rios (high-construtive deltas sensu Reading &

Collinson 1996).

sr.sfema deltaico
t do tipo contrutivo

dominado por rios

Lago ou golfo

Figura 6.24- Modelo deposicional para a unidade de Arenitos e Ritmitos Superiores (unidade 5)
da Formaçåo Maricá.

Nos sistemas dominados por rios, os processos de desaceleraçåo dos lobos

arenosos de desembocadura de canais geram camadas de arenitos com geometria

sigmoidal, caracterizadas por apresentarem a base erosiva e marcas onduladas no topo,

indicando uma diminuiçäo da energia devido à lenta desaceleraçåo do fluxo unidirecional,

e a ausência de processos de retrabalhamento por fluxos oscilatório e de correntes de

maré.

O sistema deltaico seria responsável pelo abastecimento de carga sedimentar no

lago, ou golfo. Os sedimentos finos carregados pelos canais na forma de material em

suspensåo ao entrarem no corpo subaquático se concentrariam nas poçöes de água

rasa, na forma de conentes de fluxo de partículas em suspenúo (hypopycnal overflow)

inundando a superflcie do lago por material siltico-argiloso, onde os processos de

decantaçåo formariam os depósitos de laminitos. A carga sedimentar arenosa entraria na

forma de lobos arenosos, e como correntes de densidade (density hyperpycnal undeflow),

representados pelas camadas de arenitos maciços, laminados e com marcas onduladas,

possivelmente associadas a periodos de cheia dos canais distributários.
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O mapeamento litofaciológico e os perfis de detalhe perm¡tiram a visualização do

caráter progradacional deste sistema deltaico, onde os depósitos de laminitos se

concentram nas porções inferiores da unidade e os níveis de aren¡tos sigmoidais nas

super¡ores. Os depósitos deltaicos såo marcådos por sucessöes granocrescentes, onde

os lobos arenosos ocorrem isolados dentro de facies pelíticas nas porçöes mais inferiores

da un¡dade (Fig. 6.23), enquanto no topo da unidade predominam camadas de arenitos

amalgamadas de geometria sigmoidal.

6.3- Anállse de Pâleoconenlas

Os dados de paleocorrentes obtidos na Formação Maricá foram medidos em

planos de estratificações cruzadas acanaladas de pequeno a médio porte das unidades 1

e 4 de Arenitos e Conglomerados lnferiores e Superiores (Anexo 1).

Estudos antetiores de paleocorrentes na Formação Maricá säo restritos aos

trabalhos de Pâ¡m et al. (1992,1995), Paim (1994) e Porcher ef a/. (1995), que apontaram

sent¡do de transporte pará quâdrantes orientais, variáveis de E para E-SE. No entânto, os

dados obtidos na presente dissertação, corrigidos pelo programa PALEOCOR 2.0

(Almeida 2OO1), ¡nd¡cam que a o transporte foi predominantemente para N.

Os vetores médios obtidos para a unidade de Arenitos e Conglomerados lnferiores

(unidad€ 1)foram obtidos em planos de estratificãção cruzada acanalada das facies Aa e

ACa ¡ndicando que o transporte sedimentar foi de sul para norte (Fig. 6.25). Os dados

obtidos na unidade de Arenitos e Conglomerados Super¡ores (un¡dade 4) sáo mu¡to

semelhantes dos encontrados na un¡dade inferior (Fig. 6.26), ind¡cando também um

transporte para norte com âlguma dispersåo para leste e sudoeste, o que é comum em

sistemas de canais entrelaçados. Os dados apresentados nas rosetas A, B e C (Fig. 6.26)

foram coletados em três estaçóes dist¡ntas, estândo suas locâlizaçôes reg¡stradas no

mapa geológico em anexo. A roseta D (Fig. 6.26) compreende todos os dados obtidos na

un¡dade, incluindo aqueles das rosetas A, B e C e medidas coletadas em outros

afloramentos, em pontos onde era difíc¡l a obtenção de um número estatisticamente

representativo para a construçåo de estação.

A obtenção de medidas nas un¡dade 2 e 5 de Arenitos e Ritmitos lnferiores nåo foi

possível de ser realizada devido à escassez de eslruturas e de cortes favoráveis em

quantidade estatisticamente significativa .
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A

B

F¡gura 6.25- Diagral1ìas de paleocorrentes obÛdos na unidade de Aren¡tos e Conglomerados lnferiores
da Formação Maricá. A local¡zaçåo dos pontos de coletas dos dadoiencontra-se diposta
no mapa em anexo.
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Figura 6.26- Rosetas de paleocÒrrentes obt¡das na unidade de Arenitos e Conglomerados Superiores da
Formaçäo Maricá (ver dispos¡ção no mapa em anexo).
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6.4' Análise de Proveniëncia

A análise de proveniência foi realizada através da contagem dos fragmentos das

fraçöes mais grossas que 3 cm. Tal procedimento foi realizado nas unidades de Arenitos

e Conglomerados lnferiores e Superiores (unidade 1e 3), caraclerizadas por

apresentarem seixos e calhaus esparsos, assim como bolsöes conglomerát¡cos isolados,

onde as áreas de contagem foram previamente selecionadas. Devido à ausência de

afloramentos com números sufìcientes de seixos e calhaus para umâ boa análise

eslatística, buscou-se dar preferência a localidades que possuíssem afloramentos

próximos com as mesmas característ¡cas litofaciológicas. Nestas localidades procurou-se

contâr todos os fragmentos observados até que somassem 100. Com este objet¡vo foram

selecionadas quatro regióes para contagem (ver localizaçäo no Anexo 1), levando à

construção de dois gráficos para câda unidade (Figs. 6.27 e 6.28).

Notamos nestes grálicos que a litologia dos fragmentos é diversa, porém com

predominio de fragmentos de alta res¡stència fisica à erosåo, tais como granitos, riolitos e

de quartzo leitoso. A compos¡çåo dos fragmentos indica que a área fonte era

predominantemente composta por rochas ¡gneas (granitos e riolitos), subordinadamente

metamórfica. Fragmentos correlacionáve¡s às rochas do Terreno Rio Vacacaí são raros

ou ausentes, restringindo a participaçäo deste terreno à categoria de embasamento, sem

contribuìçäo significativa como área fonte.

A informaSo mais importânte extralda da análise de proveniência é a contribuiçåo

de rochas vulcânicas, revelando que durante a evoluçäo da Formaçäo Maricá já existia

uma fonte de origem vulcânica, comprovada pela presença constante de clastos de

r¡olitos, piroclásticas ácidas e alguma contribuiçåo de andesitos. Esta fonte apresenta

registros nos diagramas construídos (Figs.6.27 e 6.28), onde evidencia-se a crescente

importânc¡a de fontes vulcänicas da Unidade 1 para a Unidade 4.

A anál¡se petrográfica realizada em arenitos das unidades da Formaçåo Maricá

também indicou as mesmas áreas fontes. A presença constante de fragmentos lít¡cos de

granitos f¡nos e de grãos de quartzo plulônico aponlam contribuiçåo de fontes de

composições graníticas. A elevada porcentagem de feldspatos (até 50%) com importante

fração de plagioclásios aliados à presença de gråo de quartzo vulcånico sugerem também

a participaçåo de fontes vulcânicas.
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Egranito róseo maciço

trquartæ leitoso

Igranito róseo fioliado
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f granito cinza foliado
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I granito melanocrático

E arenito

lriolito

Egranito róseo

trquartso leiloso

Igranito foliado

Ignaisse

B granito leucocrático foliado

I milonito

I riolito
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trquarüto

I granito melanocrát¡co
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Figura 6.27- Grâficos de proveniència obtidos na unidade de Arenitos e Conglomerados lnferiores da
Formaçåo Maricá ( ver localizaçåo da amostragem no mapa em anexo ).
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AP-O* total de clastos= 700
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Egranito róseo foliado

E granito leucocrático idiomórfico

lbiotita granito

trquarÞo de wio

üquartsito

E arenito fino

lriolito

I riodacito

Figura 6.28- Gráficos de proveniència obtidos na unidade de Arenitos e Conglomerados Superiores
Formaçåo Maricá ( ver localizaçåo da amostragem no mapa em anexo ).
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A análise de maturidade textural dos fragmentos demostra um elevado grau de

retrabalhamento. Os fragmentos såo, no geral, arredondados e subarredondados (Figs.

6.2, 6.3, 6.16 e 6.18). O grau de esfericidade também é elevado; os fragmentos no geral

apresentam formas circulares e ovaladas, poucos apresentam formas alongadas; formas

achatadas nåo foram encontradas.

Estas características indicam que os fragmentos que compðem a rocha sofreram

diversos processos de transporte e retrabalhamento; a seleçåo granulométrica e a

maturidade textural sugerem que a área fonte encontrava-se distante no momento de

deposiçåo. De acordo com os dados de paleocorrentes esta fonte situava-se

predominantemente a sul.

1 ';:i litll¡aTlTuTO DE oEoCt¡NCtAt r Cf?r lttLtOT¡OA rr
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CAP¡TULO 7. FORMACÃO CRESPOS

7.1.lnlrcducäo

A Formação Crespos foi definida por Ribeiro ef a/. (1966) na SuÞBac¡a Camaquå

Ocidental, na regiäo da Mina dos Crespos, próxima à área de estudos, já no Platô da

Ramada. Foi definida como composta por rochas vulcânicas e vulcanoclásticas de

compos¡ções ácidas a intermed¡árias; esta unidade const¡tuindo o topo do entåo definido

Grupo Bom Jardim. Segundo estes autores, a Formação Crespos é subdividida nos

membros Hilário e Acâmpamento Velho. O Membro Hilário compreende rochas

andesítícas, tufos, brechas e conglomerados ricos em detritos vulcånicos. O Membro

Acampamento Vélho reúne riolitos, dacitos e piroclásticas ácidas.

Os membros Hilário e Acampamento Velho de Ribeiro el a/. (1966) foram elevados

à categoria de formaçåo por R¡beiro & Fantinel (1978), classificaçåo adotada em diversos

trabalhos posteriores (e.9. Nardi & Lima 1985, Horbach ef a/. 1986, Lima ef a,, 1995,

Wildnor ef al. 1994, Almeida et a/. 1996). Sanlos ef a/. (1978) criaram o conceito de

Formaçao Cerro dos Martins, dividida nos membros Hilário e Arroio do Nobres, excluindo

o Membro/Formaçåo Acampamento Velho, considerada discordantemente sobreposta.

A proposta estratigráfica aqu¡ adotada provém de estudos realizados por nossâ

equipe de pesquisa nas unidades de cobertura do Escudo Gaúcho, onde a Formaçåo

Crespos é a unidade intermediária do Grupo Camaquã, sendo sobreposta às rochas

sedimentares da Formaçåo Maricá por discordåncia erosiva e sotoposta pelos espessos

depositos sedimentares pós-vulcânicos da Formação Santa Bárbara (e.g Fragoso-Cesar

et at. 2ooo",2OOOb, Janik¡an et at. 2OOO).

Neste trabalho investigamos as ocorrências desta formaçäo situadas na regiåo do

Passo do Salsinho, inclu¡ndo as localidades da Sena de Santa Bárbara, Cerro do Perau,

Cerro do Bugio, Serra do Espin¡lho, Serra dos Machados, Cerro do Nascimento e Vila de

Santa Bárbara. Nestas regiöes foram identificadas quatro unidades litoestrat¡gÉficas para

a Formação Crespos na porçäo norte da Sub-Bacia Camaquá Ocidental (Anexo 1 e Figs.

5.4 e 5.5). Estas unidades foram denominadas informalmente de: Conglomerados e

Aren¡tos Epiclásticos (unidade 6), Riolitos Vulcånicos (unidade 7), Riolitos lntrusivos

(unidade 8) e Andes¡tos Vulcânico$ e lntrusivos (unidade 9).



Estas ocorrências já foram estudadas com detalhe por diversos pesquisadores na

mesma regiåo, incluindo: os trabalhos de levantamento geológico básico realizado pela

CPRM na folha Passo do Sals¡nho (Leites ef af 1990, Porcher ef a/. 1995, Wildner ef a/,

'1994, '1597,'1998); e trabalhos de mapeamento e estudos petrológ¡cos e geoqulmicos

realizados por pesquisadores da UNISINOS, principalmente nas regiöes dos cerros do

Bugio e Perau e Serra de Santa Bárbara (Almeida et al. 1992, 1993, 1996, Zerfass &

Almeida 1997, Zerfass ef a/. '1999,2000).

7.2- Conqlomerados e Arenitos Epiclásticos (Unidade 8)

A unidade de Conglomerados e Arenitos Epiclást¡cos (unidade 6) é composta po¡

um espesso pacote de conglomerados sustentados pelo arcabouço em camadas de

geometria irregular, localmenle tabular que, para o topo, passam parâ arenitos com

estratificação cruzada acanalada de pequeno a médio porte ¡ntercalados com camadas

tabulares de conglomerados e de ritmitos areno-pelíticos (Fig. 7.1). Suas ocorrências

contornam toda a encosta oeste da Serra do Espinilho e dos cerros do Bugio e do Perau,

sendo recobertàs por derrames e depósitos piroclásticos ácidos da unidade de R¡olitos

Vulcânicos (unidade 7).

Esta unidade foi denominada por Leites ef a¿ (1990) e Porcher ef a/. (1995) de

Un¡dade de Facies 3- Conglomerados da Seqüênc¡a Vulcano-Sedímentar 2. Estudando

suas exposiçôes nas regióes dos cerros do Bugio e Perau, Zerfass ef a/. (1999, 2000)

reuniram estes depós¡tos em uma associaçâo de facies vulcânica ¡nferior da Formação

Acampamento Velho (sensu Ribeiro & Fantinel 1978), sendo composta por brechas e

derrames de basaltos andeslticos.

A proveniência e a análise petrográfica (item 7.2.3) indicam que as fontes para

esta unidade eram rochas de origem vulcånicas. Como esta composiçåo ultrapassa g0%

dos litotipos descritos, considerando a classificaçåo de McPhie ef a/. (1993), ela é

caracterizada como vulcanoclástica (vlde item 2.3). A textura das rochas desta un¡dade

indica a subdivisåo de epiclástica, pois os clastos das rochas eruptivas ígneas e

piroclásticas apresentam um acentuado retrabalhamento, ind¡cândo a atuaçåo de

processos pós-eruptivos de alteraçåo, fragmentaçåo, tÍansporte e sed¡mentaçäo. Desta

forma, esta unidade foi analisada seguindo a metodologia utilizada para os depósitos

sedimentares da Formaçåo Maricá, utilizando-se de métodos de análise de facies,
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s¡stemas deposicionais e de proveniência. A anålise de paleoconentes não pode ser

realizada devida à falta de eetruturas indicativas de direçåo de fluxo em quantidade cpm

valor estatístico.

7.2.1 Anállse de Facies

As facies encontradas nesta unidade foram agrupadas em duas associaçöes

denominadas AF-6a e AF-6b. A Associaçåo de Facies 6a reúne as litologias mais tlpicas

desta unidade, ocupando cerca de 380 m espessura de depósitos essenc¡almente

conglomeráticos (Fig. 7.1'). A associaçåo de facies 6b ocone apenas no topo da unidade,

sendo composta por depósitos de ritmitos areno-pelíticos intercalados com camadas

tabulares de arcnitos e conglomerados com espessura em tomo de 110 m (Fig. 7.1).

Assoclaçäo de Facles 8b - AF-ûb

Assoclaçäo de Facíes 6a - AF-6a

f pel¡øs

f-] Arenftos

f Conglomerados

Figura 7.1- Seçåo geológica esquemática da unidade de conglomerados e arenitos epiclásticos da Formaçåo
Crespos. Nos primeiros 300 m da unidade predominam depósitos de conglomerados clasto sustentados
macigos e com estruturas do tipo acamadamento gradacional e estratificaçåo cruzada acanalada que, para
o topo transicionam para arenitos com estratificaçåo cruzada acanalada (AF€a). No topo da unidade
passam a dominar litologias finas rítmicas com camadas de conglomerados decimétricas intercaladas
(AF€b.).

103



Na assocìaçåo 6a (Tab. 7.1r, as facies mais comuns sáo as de conglomerados

sustenlados pelo arcabouço, maciços e gradacionais (Ccm e Ccg) (Fig. 7.2), dispostos

em camadas de geometria irregular de dimensóes métricas. A seleçåo granulométrica é

moderada a baixa, o arcabouço é formado por seixos e calhaus, localmente matacões

com diâmetro máximo de 38 cm, apresentando formas angulosas a subarredondadas.

Estas facies indicam que o processo dominante foi o de fluxo de detr¡tos. Os

conglomerados com clastos imbricados e localmente com estrãtific€tçåo cruzada

acanalada (facies Ca) ocorrem em camadas de geometria irregular de dimensöes

métricas, indicando a atuâçáo de processos de correntes e de preenchimento de cânais

(Fis.7 .2).

Para o topo, passå a predominar a facies de arenitos grossos, localmente

conglomeráticos, com estrat¡f¡caçáo cruzada acanalada de pequeno a médio porte (Aa),

disposfa em camadas de geometria suavemente ondulada, com sefs de dimensões

decimétricas. Esta facies indica a atuaçáo de processo de migraçäo de dunas

subaquáticas em regime de fluxo inferior, associados a s¡stemag de cana¡s proximais de

elevado gradiente ê baixa sinuosidade.

Tabela 7,1- Tabêla de facies da Associação de Faciês 6a (AF€a), da unidade de Conglomerados
e Arenitos Epiclásticos (ver descrição das facies na tabela 5).

A associaçåo de fac¡es AF-6b (Tab. 7 .2) o@fie apenas no topo da unidade, mais

precisamente nos últimos 120 m (Fig. 7.1), As facies de arenltos e pelitos laminados (Al e

Pl) såo as mais comuns, ocorrendo na forma de cåmadas centimétricas ritmicas de

geometria tabular, formadas por processos de decantação e de fluxo laminar.

Faclès tt tøtpr!tação
AA Aron¡to com estrat¡licaçåo Ðepós¡tos de migraçåo de dunas subaquátioas 3D e dê formas

de lsito
Ca Conglomerado com

estrãl¡ficácåô ctuzâdâ â.-â
Depós¡los de pra€nchimenlo de canâ¡s

Ccm ConglomBrado mac¡ço
sustentado oe¡o ercãbouco

Depós¡tos dê fluxo de detritos, turbulento e d6 carga de fundo

ccg Conglomerado sustonlado pelo
arcebouço com estrat¡f¡c€gåo

.rrÂ¿lâ.¡ôñâl

Depós¡tos de fluxo de delritos desconfinado

Cmm Con9lomerado mac¡ço
sllsleñlaalô nêlâ mâtrit

Depós¡tos da fluxo de dètritos, associados â leques aluviais
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AI
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Litologia dos Clastos

Tufito

Brecha Piroclástica

matacåo
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Figura 7.2 -Seção tipo da unidade de conglomerados e arenitos epiclásticos da Formaçåo Crespos na regiåo
da encosta oeste do Cerro do Bugio, com destaque para as facies que predominam na unidade,
incluindo as facies Ccm e Gcg.
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estratif¡cação plano-paralelat-t
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As facies de arenitos com marcas onduladas assimétricas e cavalgantes (Aoa e

Ac) ocorrem dispostas na forma de camadas centimétricas ritmicas de geometria tabular,

e indicam a atuaçáo de processos de fluxo de corrente de regimes de fluxo inferior, em

ambientes subaquátìcos de baixa profundidade.

Os níveis de conglomerados de grânulos e seixos maciços e gradacionais (Ccm e

Ccg) ocorrem intercalados com as facies rítm¡cas, dispostos em camadas decimétricas de

geometria tabular, sugerindo processos de ingressåo de fluxo de detritos em amblentes

subaquáticos. As facies de arenitos grossos com estrat¡ficaçåo cruzada acanalada de

pequeno porte (Aa) e com estratificaçáo plano-paralela (Ap) ocorrem principalmente nas

porções infer¡oÍes desta associaçåo, relacionadas aos processos de fluxo de corrente e

de migraçáo de dunas subaquáticas do topo da associaçáo inferior (AF-6a).

Tabela 7,2- Tabela de facies da Associaçåo de Fac¡es 6b (AF-6b), da unidáde de Conglomerados
e Arenitos Epíclásticos (ver descriçåo das facies na tabela 5).

7.2. 2- S istemas Deposic lon a is

A análise de facies permitiu a separação de dois sistemas deposicionais para os

depós¡tos da unidade de Conglomerados e Arenitos Ep¡clásticos. A associaçåo de

texturas e estruturas, assim como a elevada espessura desta unidade (até 500 m), sugere

s¡stemas deposicionais prox¡mais, associados a ambientes de forte atividade tectônica,

relacionados aos eventos vulcânicos que caracterizam a Formaçâo Crespos.

Føcløs lnterp.rotacão
Aa Aren¡to com estratif¡cåçåo

cruzâda acanâlâda
Depós¡tos ds m¡grsçåo d€ dunas subaquáticas 3D e de formas
de l6¡to

Ac Ar€nilo com

^l¡ñh¡ñõ- 
tí^61è<

Depós¡tos de fluxo de conente om reg¡me de fluxo infer¡or

AI Arenito com lam¡naçåo plano-
paralelâ

Ueposrtos de fluxo lam¡nar Supenor, associados a d¡varsos
processos confome a associagåo de f€cies em guô se

Am Arên¡to maciço Depósitos de fluxo grsvitacional

Aoa Aren¡to com marca onduladâ
ôÈè¡ñÁrriñ6

Dèpósitos de fluxo de conente subaquática, na ma¡oria dos
casôq dê ôôu¡.- nrñnrñrl¡.1â.1ê

Ap Aren¡to com estrat¡f¡câçåo plano- DepÖsrtos dê regime d0 fluxo supenor

Ccm Conglomerado maciço
crrclânta¡.l¡.l nêlñ Âr âhô"ê.

Dspósitos ds fluxo de detritos, turbulenlo ê de carga de fundo

ccg Conglom€rado sustsntado pêlo
arcabouço com êstrat¡f¡câçåg

ôrârlâc¡ônâl

Depósitos de fluxo dé detritos; quando associados a facies
fluvieis podem repÍessntar depósitos de fluxo d€soonf¡nado

PL Pel¡to com laminação plano-
ñoElãlâ l^.âlñâÀtÃñâ^¡^^

Depósitos de decentáção de mâter¡âl em suspensåo
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A associação de facies 6a é composta basicamente por conglomerados maciços

desorganizados e mal selecionados, localmente com estratif¡cação gradac¡onal inversa e

normal, dispostos em camadas métricas de geometr¡a irregular a suavemente ondulâda,

que indicam depósitos gerados por fluxo gravitacionais desconfinados (enchente de

lençol, tálus, escorregamento e corrida de massa) em ambientes subaéreo, sugerindo um

sistema de leques aluviais proximais, conformo já proposto por Leites ef a/. (1990) e

Porcher ef af (1995). Os arenitos e conglomerados com seixos ¡mbricados e com

estratificaçäo cruzada acanalada, organizados em seús de geometria lenticular,

representam depósitos de pre€nchimento e migraçåo de canais, associados à instalaçåo

de distributários de lobos della¡cos nas porçðes ma¡s d¡stais dos leques aluviais (brarded-

distributary channe,s sensu Blair & McPherson 1994).

As facies de ritmitos (Pl e Alf da associaçåo 6b ind¡cam que no topo da unidade os

s¡stemas de leques aluviais foram afogados por um corpo subaquático. As facies de

pelitos e arenitos laminados e de arenitos com marcas onduladas, localmente

cavalgantes, indicam que este corpo subaquático era marcado por processos de

decântaçáo de material em suspensåo e pela atuaçáo de correntes de fluxo inferior em

amb¡entes de água rasa, sugerindo quê se trãtava de um corpo restrito. A ausência de

fósseis e de facies caracterlsticas de ambientes mar¡nhos näo descarta, no entanto, a

possibilidade deste corpo subaquático ter uma ligação com o mar, que neste câso

configurar¡a uma paleogeogrâfia do tipo golfo.

A presença constante de níveis de conglomerados ¡ntercalados com as facies de

r¡tmitos areno-pelíticos indica que, eventualmente, fluxos de detritos ingressavam no

corpo lacustre, ou no golfo. A granulometria, a tabularidade e a continuidade lateral das

camadas de conglomerados classif¡cam estes níveis como depósitos de turbiditos, que

segundo Blair & McPherson (1994) ocorrem em sistemas de leques deltaicos lacustres e

costeiros, associados à desaceleraçâo do fluxo desconfinado em ambientes

subaquáticos.

O mapeamento litofaciológico e a realizaçåo de perfis de detalhe ind¡cam que na

base da un¡dade predominam sistemas de leques aluviais proximais, marcados pelos

depósitos de fluxo gravitaciona¡s e de cana¡s distr¡butários da associaçåo de facies 6a,

que transicionam, lateralmente e para o topo, para as facies dista¡s subaquáticas da

associaçåo 6b, que caracterizam s¡stemas do tipo leques deltaicos (Fig. 7.3).
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leque aluvial
(Associação de Facies 6a)

distributários deltaicos (Associação de Facies 6a)

leques deltaicos (Associação de Facies 6b)
planície aluvial
(Associação de Facies 6a)

\

-r lago ou golfo
(Associação de Facies-Gb)

Figura 7.3- Modelo de sistemas deposicionais para a unidade de Conglomerados e Arenitos Epiclásticos
da Formaçåo Crespos. No plano superior temos o desenvolvimento das facies subaéreas marcadas
pelos depósitos de leques aluviais da Associação de Facies 6a. No canto inferioq destacamos os leques
entrando num corpo subaquático configurando o sistema de leques deltaicos da Associação de Facies 6b.
(bloco diagrama modificado apartir de Collinson 1996).

7.2.3- Anállse de Prcvenlêncla

A análise de proveniência foi realizada em se¡s localidades previamente escolhidas

Para a contagem dos clastos maiores que 3 cm, Os resultadgs oþtidos encontram-se

discriminados nos gráficos das figuras 7.4 e7.5.

Observando estes gráf¡cos, podemos notar que a fonte que al¡mentou estes

depósitos era composta essencialmente de rochas de origem vulcånica. Nos gráficos da

Ftg. 7.4, onde eståo os dados obtidos na porçåo norte da unidade, notamos que a
proveniência é composta basicamente de riolitos e p¡roclåsticas ácidas. Os gráficos da

porçåo sul da área (Fig, 7.5) indicam que a fonte daquela localidade era composta de

andesitos, riolitos e rochas piroclásticas.

A seleçåo granulométrica dos clastos maiores que 3 cm varia de moderada a

baixa, com seixos e calhaus, localmente matacöes (até 38 cm de diåmetro), dispersos na

matriz de areia grossa, com formas angulosas a subarredondadas, sendo que quanto

maior a dimensåo dos clastos, maior a angulosidade.
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Figura 7.4- Gráficos de proveniência obtido na unidade de Conglomerados e Aren¡tos Epiclásticos da Formaçåo
Crespos ( ver localizaçåo da amostragem no mapa em anexo).
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Figura 7.5- Gráficos de proveniência obtidos na porçåo norte da unidade de Conglomerados e Arenitos Epiclásticos
da Formação Crepos ( ver localizaçåo da amostragem no mapa em anexo).
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As facies dista¡s de arenitos conglomerát¡cos såo caracterizadas por uma

maturidade textural ma¡s elevada, onde a seleção granulométric€r é boa, com clastos de I
cm de diâmetro máximo, e grau de arredondamento e esfericidade moderados a

elevados.

A análise petrográfica da mâtr¡z dos conglomerados e das litologias dâ fraçáo areia

lambém indicou uma contribuição predom¡nante de fontes vulcânicas. A composição

permite classificar estas rochas como l¡toarenitos ep¡clásticos, devido à elevada

contribuiçáo de fragmentos de odgem vulcånica (76-95%), subordinadamente quartzo

monocristalino e pol¡cr¡sta¡l¡no (2-10a/o), feldspato alcalino e plagioclásio (de 3-7%). A

grånulometr¡a varia de areia grossa a média, com grau de seleção baixo. Os gräos

apresentam formas angulosas e subangulosas; o grau de esfericidade varia de moderado

a baixo.

7.3 - Rlolitos Vulcânicos e lnlruslvos funidades 7 e 8)

As unidades de Riolitos Vulcânicos e Riolitos lntrusivos correspondem às

manifestaçóes de vulcan¡smo ácido da Formaçáo Crespos na regiåo. Sustentam as

feições de relevo mais elevadas incluindo os cerros do Bugio, Perâu e do Nascimento, as

serras do Espinilho, dos Machados e de Santa Bárbara, e a encosta lêste do PlatÕ da

Ramada (Figs. 5.1, 5.2 e 5.3 e Anexo 1).

Zerfass & Almeida (1997) e Zerfass ef a/. (1999, 2000), estudando os riolitos

vulcånicos das localidades de Cerro do Bugio, Cerro do Perau e Serra de Santa Bárbara,

descrevem duas associaçóes vulcânicas cogenéticas, conforme as análises de elementos

terras raras e de traços móveis. Segundo estes autores, a associaçåo inferior é composta

por derrames de basaltos andesíticos e, a de topo, por lapillitos, tufos, tufos soldados e

por denames de riol¡tos com foliaçâo de fluxo.

Wildner ef al, (1994,1998), Leites ef a/. (1990) e Porcher ef a¿ (1995) dêscrevem

os aspectos petrográficos e litogeoquimicos destâs un¡dades, clâss¡f¡cândo-as como

riolitos e subord¡nadamente traquidacitos e riodacitos (segundo a classificação de rochas

vulcânicas de Fisher & Schmincke 1984, e pelo d¡agrama de Le Bas et al. 1996, apud

Wildneref al 1994).

As análises geoquímicas de elementos maiores e traços apresentadas por Porcher

ef a/. (1995) indicam um caråter alcalino pâra estas unidades, alcançando o limite do
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campo das rochas peralcalinas (segundo o diaglama de Wright 1969, apud Porcher et a/.

199s).

O posicionamento tectônico foi descr¡to, segundo o diagrama de Brown et al. (1984

apud Porcher ef ar. '1995), com as amostras se posicionaram nos câmpos das

associações relacionadas a processos vulcano-magmáticos, estabelecidos sobre frações

crustais estáveis e espessadas. Os padrÕes de variações de elementos terras raras

descritos por Wildner et al. (1994) e Porcher ef a/. (1995) indicaram caraclerfst¡cas de

magmas ácidos, próximos da composiçåo orig¡nal, apresentando uma parcela de

assim¡laçåo de crosta siál¡ca. Estes mesmos autores enfatizaram que estâs

caracterfsticas geoquimicas se assemelham muito com aquelâs já descritas para os

granitos de Lavras do Sul, Såo Sepé e Cerro da Cria, indicando um mesmo evento

plutono-vulcånico para estas unidades.

7.3.1- Riolitos Vulcånicos (unidade 7)

A unidade de Riof¡tos Vulcånicos (unidade 7), ocorre por toda a erfensão da Serra

do Espinilho, Cerro do Bugio, Ceno do Perau e Serra de Santa Bárbara (Anexo 1 e F¡gs.

5.3 e 5.4). Segundo Leites ef 4,.(1990), Porcher ef a/. (1995), Wldner ef a,. (1994, 1997,

1998) e Lima ef a/ (1 995) esta unidade representa parte do terceiro evento de vulcanismo

na Bacia Camaquå, sendo composla por derrames de composição riolftica,

subordinadamente traquítica e dåcíticâ, depósitos piroclást¡cos de fluxo (ignimbritos) e de

queda (tufitos e lap¡l¡tos). Almeida et al. (1992, 1993), Zerfass & Almeida (1997), Zerfass

ef aL (1999, 2000) classificam esta unidade como pertencente a uma associaçåo de

facies vulcânica superior da Formaçåo Acampamenlo Velho (sensu R¡be¡ro & Fantinel

1978), composta por lapillitos, tufos, tufos soldados e derrames rioliticos com foliaçåo de

fluxo. Dados geocronológicos de U/Pb em zircão realizados por Chemale Jr. ef a, (no

prelo, apud Zerfass ef ar. 2000) na regiäo do Cerro do Perau indicam uma ¡dade de 573+/-

18 Ma para esta unidade.

Neste trabalho, esta unidade é interpretada como composta por derrames e

depos¡tos piroclásticos de composiçåo ácida, formados em ambientes subaéreos,

conforme já descr¡to por Leites ef at (1990), Almeida et al. (1992,1993, 1996), Wildner ef

a/. (1994, 1S97,1998), Porcher ef a¿ (1995), Zerfass & Almeida (1997) e Zerfass et a/.

(r999, 200o).



Os derrames såo compostos por rochas rioliticas de cores castanhas e rosadas

com estruturas de fluxo laminares e convolutas, anteriormente já mencionadas por

Zerfass ef a/. (1999, 2000). O fluxo é marcado pela alternância de cores em låminas

milimétricas a centimétricas, que muitas vezes ocorrem na formas de dobras convolutas

separadas por estruturas de laminaçåo plano-paralela estriada (Fig.7 .6 e 7 .7).

Em lâmina, apresenta a composiçåo semelhante àquela encontrada nos riolitos

¡ntrusivos, porém marcadas por estruturas fluida¡s, com alternåncia de níveis m¡l¡métr¡cos

de cor e dimensöes de cristais diferentes. A análise modal indica a seguinte composiçåo:

quartzo (50%-70%), feldspato alcalino (30% a 50%) e plagioclás¡o (até 10%). Os

fenocrístais prismáticos de feldspatos apresentam, como regra, formas hexagonais, e os

de quartzo, formas bipiramidadas que nåo ultrapassam 3 mm de diåmetro.

As rochâs de origem p¡roclástica estäo representadas na regiáo por depósitos de

brechas e tufos ¡nterdigitados com os riolitos. As melhores exposiçóes destes depósitos

encontram-se na encosta sul da escarpa do Cerro do Bugio, onde se apresentam alojados

em corpos tabulares de dimensöes métricas que no conjunto geral podem at¡ngir 50 m de

espessura.

A impossibilidade de acesso a determinados loca¡s desta escarpa, devido à sua

alta inclinaçåo, dificultou a obtençåo de seçóes de detalhe destes depósitos; porém os

corles de acesso mais favoráveis possibilitaram a caracterização de alguns l¡totipos que

const¡tuem estes depós¡tos p¡roclást¡cos.

As brechas ocorrem na forma de corpos isolados de dimensões limitadas

concordantes com as estruturâs de fluxo dos derrames e com as camadas de tufos.

Apresentam coloraçåo avermelhada, sendo compostas por fragmentos de cristais

vulcânicos, de rochas riolfticas e, ¡nclusive, de rochas sedimentares, l¡gados por uma

matriz afanltica, sendo comum a prcsençâ de vesículas com formas irregulares de até 0,5

cm de diåmetro. Em lâmina delgada observa-se uma leve estrutura de fluxo formada pela

orientaçáo dos gráos de quartzo e litoclastos de riol¡tos. A matriz é constitulda por cinzas

vulcânícas apresentando ocesionalmente texturas do tipo shards. Os litoclastos sáo de

composição riolítica e normalmente apresentam estrutura de fluxo com formas angulosas

de d¡mensôes que at¡ngem no máximo 4 cm.
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Figura 7.7- Riolitos com estruturas de fluxo plano-paralela, intercalada com camadas de fluxo convoluto.



Os depósitos de tufos ocorrem em camadas tabulares centimétricas e milimétricas,

maciças e laminadas, intercaladas com depósitos de brechas e de riolitos com estrutura

de fluxo. A caracterizaçåo petrográf¡ca destes depós¡tos foi dificultada devido à

granulometria fina destas rochas, porém observou-se que såo constituídas quase

totalmente por cinza e pó de origem vulcånica, carac,terizando textura afanltica.

Localmente ocorrem litoclastos de riolitos e até de rochas pelíticas imersos na matriz

maclçâ.

As estruturas de fluxo encontradas nas rochas riollticas, como dobras convolutas

de d¡mensóes centimétricas e até métricas (Figs. 7.6 e 7.7), ¡nd¡cam um comportamento

do âlta v¡scosidade das lavas vulcånicas. A elevada viscosidade das lavas é atribuída,

princ¡palmente, às suas características composicionais (Lajoie & Stix 1992), onde lavas de

composiçäo ácida e com a alta concentraçåo de cfistais e de voláteis tendem a ser ma¡s

viscosas.

A alta concentração de volåteis é responsável pelâ geraçáo de processos

explosivos durante as fas6s pré- e sin-erupt¡vas. Os processos de fragmentaçåo explos¡va

ocorrem quando a pressåo das fases gasosa do magma em ascensåo supera as

pressôes de confinamento (Orton 1996). A presença de vesículas nas rochas riolft¡cas e,

até mesmo, nas brechas piroclásticas, indica que o magma apresentava alta

concentração de voláteis em fâses gasosas, conforme já apontado por Wildner ef a/.

(1994) e Porcher ef ar. (1995), responsáveis tanto pelo aumento da viscosidade quanto

pelos processos geradores das explosðes piroclásticas.

7,3.2- Riolitos lntrusivos (unidade 8)

Os riolitos intrus¡vos ocorrem principalmente na regiåo do Cerro do Nascimento,

Serra dos Machados e na encosta leste do Platô da Ramada (Anexo 1); diversos corpos

menores ocorrem espalhados por toda a área estudada. Normalmente estes riol¡tos se

diferenciam dos derrames, além das relaçðes de campo, por serem maciços de textura

porf¡rltica com granulometria variando de fina a grossa.

Ocorrem nâ forma de diquês e s//s alojados nas rochas da Formaçåo Maricá e do

embasâmento melâmórfico do Terreno Rio Vacacaí (Figs. 5.3 e 5.4). A textura é, no geral,

porfirítica, localmente fanerftica média. Os fenocrisiais, com granulometr¡ã máx¡må de I
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cm, såo de quartzo bipiramidal e ocorrem imersos na malriz microcristalina de

composição quartzo-feldspática (Fig. 7.8).

Em lâmina, observamos fenocristais de quartzo e feldspato imersos em matriz

afanítica, por vezes vítrea. A análise modal indica a seguinte composiçäo: quartzo (50%-

60010), fetdspato alcatino (40%-50%) e plagioclásio (até fæÄJ. Os fenocristais, como regra,

såo de quartzo e de feldspato alcalino, localmente de plagioclásio, apresentando no geral

formas hexagonais e euédricas; localmente ocorrem cristais mais arredondados, devido à

corrosåo de fases de alteraçåo posteriores. Os cristais de quartzo apresentam até 3 mm

de diâmetro, geralmente são bipiramidais (Fig. 7.8) e localmente hexagonais. Os cristais

de feldspato alcalino apresentam formas hexagonais prismáticas com tamanhos que

varlam de 0,5 mm ã 2,5 mm, rnuitas vezes ãltérados, Os cristais de plagioclásio, da

mesma forma que de feldspato alcalino, são prismáticos e nåo ultrapassam 1,5 mm de

diâmetro, sendo freqüentemente sericitizados.

Figura 7.8- Foto da lâmina dos riolitos maciços, com gråo de quartzo bipiramidal imerso
na matriz microcristalina.
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Estes riolitos maciços freqüentemente ocorrem na forma de diques e s¡'I/s de

pequenas extensóes, que náo aparecem na escala de mapeamento. Esfes pequenos

corpos isolados sempre foram interpretados como intercalados com a Fomaçåo Maricá,

em especial a ocorência da localidade do Cerro do Nascimento (Santos et al, 1978,

Leitesef a/. 1990,Almeidaef al. 1992,'1993, 1996,Wildneref a/. 1994, 1997, 1998, Lima

ef al 1995, Porcher ef a/. 1995). Porém, durante as etapas de mapeamento regional e de

detalhe, notamos que todos os corpos riolíticos ocorriam intrusivos na Formação Maricá,

descartando a possibilidade de que representem derrames associados a esta formaçåo.

Diversas análises geoqulmicas já realizadas nestas unidades de riolitos da

Formaçåo Crespos demostraram a semelhança composicional com os riolitos

anteriormente agrupados na Formaçåo Maricá (Ceno do Nascimento) e o riolitos das

regiões dos cerros do Bugio do Perau, Serra de Santa Bárbara e Platô da Ramada (e.g

Almeida eú a/. 1996, Wildner ef al. 1994, Porcher ef a/. 1995), sugerindo um caráter

comagmático para estas rochas que, provavelmente, teriam se desenvolvido durante um

mesmo evento magmático, na forma de intrusóes e derrâmes r¡ollt¡cos.

7.4 - Andesìtos Vulcânicos e tnlrusivos funidade g)

A unidade de andesitos vulcånicos e intrusivos marca o topo da Formaçåo

Crespos na regiäo. Ocorre princ¡palmente na porçåo norte da área mapeada (Anexo 1),

mais precisamente na regiåo da Vila de Santa Bárbara e na encosta norte do Cerro dos

Castelhanos. Por toda a regiåo oc¡rrem diques de andesitos de pequenas dimensóes que

náo aparecem na escala de mapeamento. Na regiäo do Cerro do Perau, esta un¡dade

está representada por dois corpos ¡ntrusivos de formas circulares em mapa, que

conf¡guram feições cônicas no relevo da regiåo.

Anteriormente era considerada como unidade inferior da Formaçåo Crespos

(Membro Hilário de Ribeiro ef a/. 1966), fazendo parte da "Seqtiência Vulcano-Sedimentar

2 " de Le¡tes ef at (1990) e Porcher ef a/. (1995). Almeida et al. (1992, 1993) já haviam

descrito esta unidade como sobreposta aos r¡ol¡tos dos cerros do Bugio e Perau,

classificando-as como andesitos basálticos associâdos à magmatismo calc¡oalcalino

enriquecido em K e de caráter distensivo.

Os andesitos desta unidade ocorrem na forma de diques e como derråmes em

camadas maciças de geometria e d¡mensóes de difícil caracterização, sendo composta



por rochas de colora@es acinzentadas e esverdeadas com estrutura maciça, que muitas

vezes apresentam um elevado grau de alteração. Diferentemente das unidades

anteriores, poucos såo os afloramentos passíveis de descriçåo, destacando apenas

aqueles encontrados no frecho da BR 290. O elevado grau de alteraçåo intempérica e a

ausência de boas exposições dificultaram um estudo ma¡s detalhado desta unidade.

Macroscopicamente, compreendem Íochas mesocrát¡cas com feldspatos

ripiformes or¡entados em matriz fanerítica muito fina a afanil¡câ. Esta disposição dos

feldspatos é a carac,teríst¡ca ma¡s marcante desta unidade. Localmente ocorrem vesículas

e amígdalas com preenchimento carbonático de até 0,5 cm de d¡âmetro.

Em lâmina delgada, a rocha äpresenta uma textura porfirftica, com fenocristais de

plagioclásio ---andesina e labradorita (20o/o a 85%'), hornblenda (åté 5%) e quartzo (até

5%). A matriz é holocristal¡na, quartzo-feldspática, por vezes vítrea. Säo comuns texturas

marcadas pela orientaçáo dos fenocristais de plagioclásío, que apresentam hábitos

tabulares prismáticos com dimensóes que variam de 0,1 a 1 cm de diâmetro,

Potcher ef a/. (1995) apresentam anál¡ses geoquimicâs de elementos maiores e

traços de amostras de rochas andesíticas. Utilizando o diagrama TAS de Le Bas ef a/.

(1986 apud Porcher ef ar. 1995) observaram eue 77a/o das amostras caem nos campos

dos basaltos, andes¡tos basált¡cos e andesitos, com ocorrência subord¡nada nos câmpos

dos traquiandesitos, basaltos lraquiandesilos e traguibasaltos. O grau de alcalinidade foi

caracterizado pelo diagrama de Wright (1969 apud Porcher ef ar. 1995), ondo a maioria

das anál¡ses caem no campo das rochas alcalinas, subordinadamente calcialcalinas.
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CAPÍTULO 8- ESTRATIGRAFIA DE SEQÜÊNC|AS

Com o objelivo de discutir a evoluçáo paleogeográfica das formaçöes Maricá e

Crespos na porçáo norte dâ Sub-Bacia Camaquå Oc¡dental, neste capítulo utilizaremos os

conceitos de estratigrafia de seqüências apresentados pelos pesquisâdores da E)o(on

(Van Wagoner et al. 1988, Posamentier et al. 1988, Jeruey 1988). Estes conceitos

permitem avaliar o comportamento dos principais fatores que controlam o pr€enchimento

sedimentar de uma bacia, incluindo as taxâs de subsidência e de variaçåo do nível do

mar, ou do nivel de base no caso de depós¡tos continenta¡s.

As formaçöes Maricá e Crespos foram divididas em três següências,

informalmente denominadas de Seqt¡ència Mar¡cá 1, Seqüência Maricá 2 e Seqüência

Crespos 1 (F¡9. 8.1). As seqüências Maricá 1 e 2 compreendem os depósitos de arenitos,

ritmitos e conglomerados da Formação Maricá, e a Seqüênc¡a Crespos 1 é composta

pelos conglomerados, aren¡tos e ritmitos de origem epiclástica, da unidade inferior da

Formação Crespos (unidade 6). Cada seqüência corresponde a um conjunto de sistemas

deposicionais separados por discordâncias eros¡vâs e superfícies de inundaçäo (F¡9. 8.1).

As três seqüências sáo caracterizadas por espessas sucêssóes dê facies

agradacionais e progradacionais, sugestivas de amb¡entes de elevadas taxas de aporte

sedimentar e de acomodaçåo. A elevada taxa de acomodação indica que o fator

subsidência teve um papel importante na geração de espaço na bac¡a, que somada às

taxas de variações do nível de base, ou eustáticas no c€rso de ambientes marinhos,

controlaram o preenchimento sed¡mentar destas três seqüências. Para um melhor

entend¡mento do comportamento destes fatores durante a evoluçåo das formaçöes Maricá

e Crespos, consideramos a taxa de aporle sedimentar como fator constante durante a

sedimentação.

O termo "superfície de inundaçäo" utilizado nesta análise corresponde a um limite

que marca a sobreposiçåo de depósitos subaéreos por subaquáticos, ¡ndicando eventos

de afogamento da bacia. A utilização deste termo tem uma conotaçåo genérica na análise

de seqüências, pois pode ser utilizado tanto para depósitos de origem marinha como

continental, onde o senlido da palavra "inundação" corresponde a um avanço da linha de

costa em direçåo ao continente.
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A Seqûência Maricá 1 é composta por do¡s sistemas deposicionais separados pela

Superficie de lnundação 1 (Sl-1), denominados informalmente de Sistema Fluvial I e

Sistema Marinho (Fig. 8.1). O Sistema Fluvial 1 é composto pelos depósitos de arenitos e

aren¡tos conglomeráticos da Associação de Facies 1 (AF-1), formados em ambientes de

planície fluv¡äl de canais entrelaçados. O Sistema Marinho compreende os depósitos de

tempest¡tos (Associaçåo de Facies 2a) e turbiditos (Associaçåo de Facies 2b) formados

em ambientes de plataforma marinha dominada por ondas normais e de tempestade,

respec'tivamente face l¡torânea e costa âfora (Fig. 8.1). A unidade de Lapilli-Tufito

(un¡dade 3) ocorre no topo desta seqüência e caracteriza um evento de vulcan¡smo at¡vo

durante a sedimentação dos depósitos marinhos superiores da Seqüência Maricá 1.

A Seqtiência Maricá 2 é formada pelas unidades de topo dâ Formaçåo Maricá, que

podem ser divididas em dois sistemas deposicionais separados pela Superfície de

lnundaçåo 2 (Sl-2). O sistema inferior, denominado informalmente de Sistema Fluvial 2,

compreende os depósitos de arenitos e conglomerados da Associaçåo de Facies 4 (AF-

4), formados em ambientes de planfcie fluvial de cânais entrelaçâdos. Os depósitos de

lamin¡tos e de arenitos da Associaçåo de Facies 5 (AF-s) foram agrupados no Sistema

Deltaico (Fig. 8.1), interpretado como formado por sistemas de deltas dominados por rios

relacionados a depósitos subaquáticos do tipo lacustre.

Os sistemas fluviais 1 e 2 podem ser correlacionados aos tratos de mar baixo de

Van Wagoner ef ar. (1988), por serem lim¡tados na base por uma discordância erosiva e

no topo por uma superfície de inundação (F¡9.8.1). Estas superficies de ¡nundaçoes (Sl-1

e Sl-2) possivelmente estäo associadas a períodos de eleva@es eustáticas e, portanto,

podem representar superfícies transgressivas,

O Sistema Marinho e o Sistema Deltaico representam os depósitos subaquáticos

das seqüèncias da Formaçåo Maricá, caracterizados por sucessöes agradac¡onais na

base que, em sentido ao topo, assumem um caráter progradacional (F¡9. 8.1). Este

compoñamento progress¡vo das facies pode ser comparado com as depós¡tos de trato de

mar alto modelados por Van Wagoner ef a/. (1988).

A discordância erosiva que marca o fim da Seqüência Maricá 2 e o início da

Seqüência Crespos 1 representa também o limite litoestratigráfico entre as formações

Maricá e Crespos na regiåo (Fig. 8.1). Esta superfície erosiva é interpretada como um

limite de seqüência de ordem ma¡or dentro do Grupo Camaquã, pois representa um
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intervalo de fortes mudanças nas condiçôes tectônicas e paleogeográf¡cas da bacia, que

passa a ser dominada por atividades vulcånicas.

A Seqüência Crespos 1 corresponde å un¡dade l¡toestratigráficâ de

Conglomerados e Arenitos Epiclásticos (unidade 6), sendo formada por dois sistemas

deposicionais separados pela Superfície de lnundaçáo 3 (Sl-3) (F¡9. 8.f ).

O s¡stema inferior, informalmente designado de S¡stema Aluvial, compreende os

depósitos subaéreos de leques aluviâis da Associaçáo de Facies 6a. Este sistema é

marcado por sucessões agradaciona¡s de conglomerados de porçóes proximais de leques

aluviais que, para o topo, trans¡cionam para depósitos de aren¡tos de canais entrelaç€dos

de distributårios dehaicos. Assim como os sistemas fluviais das seqüêncías Maricá 1 e 2,

estes depósitos aluviais podem ser correlacionados com trato de mar baixo, por serem

l¡mitados na base por uma discordåncia erosiva e no topo por uma superfície de

inundaSo.

O s¡stema deposicional superior (Sistema de Leques Dettaicos) compreende as

sucessöes agradaciona¡s e progradacionais de ritmitos e conglomerados da Associaçáo

de Facies 6b, formadas por depósitos de leques deltaicos associados a ambientes

subaquáticos do tipo lacustre, ou do tipo golfo no caso de ligaçåo marinha. Este sistema

marca um novo afogamento da bâc¡a, relac¡onado a eventos de suþsidênc¡a e de

elevação do nível de base. As sucessões progradacionais e agradacionais e a elevaçåo

do nível de base permitem correlacionar este sistema subaquático da Seqüência Crespos

1 com tratos de mar alto, sendo limitado no topo por uma discordânc¡a erosiva e na base

por uma superficie de inundação. A Seqùênc¡a Crespos 1 é recoberta pelos derrames e

depósitos piroclásticos das unidades de Riolitos e Andesitos Vulcânicos e lntrusivos

(unidade7,8eg).

8.1. Pa¡Ticularidades das seqilênclas do Grupo Camaquã na porção

no¡te da Sub-Bacia Camaquã Ocidenlal

Os conceitos de seqüência, trato de sistema e l¡m¡te de seqùências foram

definidos pelos pesquisadores da En<on (Van Wagoner ef ar. 1988, Posament¡er ef ar.

1988, Jervey 1988) em depós¡tos de margens pass¡vas recentes, util¡zando dados de

subsuperfície. O modelo teórico de uma seqùência, incluindo o desenvolvimento dos

tratos de mar ba¡xo, transgressivo e de mar alto, foi elaborado por estes autores tendo

como base dados de sísm¡ca, além de litológicos e bioestratigráficos de furos de



sondagem. Devido ao fato destes depósitos modelados pertencerem a bacias

plataformais de margens passivas, os pesquisadores admitiram que as taxas de

subsidência e de aporte sed¡mentar såo constantes. Desta forma definiram as variaçöes

eustáticas como o fator principal que controlâ o desenvolv¡mento dos tratos de sistemas

constitu¡ntes de uma seqüência.

Apesar da premissa de subsidência e aporte sedimentar constante, e da limitaçåo

dos modelos a depósitos de margens pass¡vas, os conceitos de estratigrafia de

seqüências da Erc<on såo aplicados amplamente nos estudos de sucessðes sedimentares

de outros tipos de bacias, pois a separaçåo de seqüências, de superfícies erosivas,

transgressivas e de ¡nundaÉo, e conseqüentemente de tratos de sistemas,

demonstraram ser uma ferramenta de grande utilidade para análise de evoluçåo

paleogeográf¡ca. As premissas ut¡l¡zâdâs nos modelos da E>uon devem ser anal¡sadas

com cautela, levando-se em conta o comportamento da tectônica e do clima durante a

evolução dos depós¡tos, pois estes controlam diretamente as taxas de subsidência e de

aporte sedimentar, que muitas vezes podem mod¡ficar o efeito da eustasia, princ¡palmente

quando a bac¡a é fortemente controlada pela tectônica.

Naturalmente, as seqüências neoproterozóicas do Grupo Camaquå apresentam

diversas característ¡cas que diferem daquelas descritas nos modelos da E)o(on. Estãs

diferenças refletem sistemas deposicionais, fatores cl¡mát¡cos e tectônicos d¡stintos

daqueles encontrados nos depósitos de margem passiva dos modelos cláss¡cos.

Os depósitos encontrados nas seqüências das formaçöes Maricá e Crespos se

diferenciam dos sistemas deposicionais tipicos de tratos de mar alto, de mar baixo e

transgressivo que constituem uma seqüência segundo a definição de Van Wagoner ef a/.

(1988) e Posamentier ef a/. (1988). Segue aba¡xo a descriçåo das característ¡cas mais

marcantes das seqüências do Grupo Camaquå, descritas na porçåo norte da Sub-Bacia

Camaquá Ocidental:

. Elevada espessura das segÍJénc¡as - As elevadas espessuras ¡ndicam que a

bacia era caracterizada por uma alta taxa de geraçåo de espaço de acomodaçåo, e pelo

aporte constante de carga sed¡mentar. Estas elevadas taxas de acomodaçåo e de aporte

sedimentar também såo caracterizadas pelas espessas sucessðes agradac¡onais

encontradas em todos os sistemas deposicionais (Fig. 8.1.). Estas características indicam

elevadas taxas de subsidência para a bacia, onde possivelmente a teclônicå seria

responsável pela intens¡ficaçåo das taxas de variaçöes eustáticas, ou nível de base no

caso de depósitos conlinentais, e conseqüentemente por aumento na capacidade de
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geração de espaço de acumulaçåo na bacia. A tectônica também favorece a ingressão

constante de carga clåstica, pois a subsidência reflete o soerguimento das áreas fontes e,

conseqûentemente, um aumento constante da contribuiçäo detrítica.

, Supeñlc¡es de rápido afogamento - As superfíc¡es de inundaçåo såo marcadas

por uma passagem brusca dos depósitos subaéreos para os subaquáticos, indicando que

a bacia foi rapidamente afogada. Estas inundações na Bacia Camaquã sugerem eventos

de rápida subsidència em condiçóes de elevação do nível de base.

. Ausência de facies retrogradacionais - A falta de reg¡stro de depósitos

retrogradacionais e de superfícies de ¡nundaçáo máxima d¡ficultou o reconhecimento de

sístemas depos¡ciona¡s correlacionáveis ao trafo transgress¡vo. Segundo Van Wagoner ef

s/. (1988), o trato transgressivo é o menos espesso de uma seqüência devido à ba¡xâ taxa

de sedimentaçåo de seus depósitos. Esta ausência de depós¡tos semelhantes aos de

tratos transgressivos pode ser atribuída aos eventos bruscos de inundaçåo da bac¡a, onde

o registro da ingressáo marinha foi tåo rápido que nåo houve tempo suficiente de

preservar sucessöes retrogradaciona¡s.

. Espessos depósrfos de s,sfernas fluviais na þase das seqüencias - Os sistemas

deposicionais correlacionáveis aos tratos de mar baixo são caracterizados por espessos

depósitos de arenitos e conglomerados de s¡stemas fluviais e aluv¡a¡s (s¡stemas fluviais 1

e 2 e Sistema Aluvial), conforme já descrito por Almeida (2001) para as seqüências da

Formaçáo Santa Bárbära na Sub-Bacia Camaquå Ocidental. Esta peculiaridade das

seqüências do Grupo Camaquå também reflete ambientes dê altâs taxas de acomodaçáo

e de aporte sedimentar. A espessura dos depósitos fluviais indica que a sed¡mentação foi

fortemente relacionada à tectônica, onde a taxa de subsidência foi responsável por um

aumento constante do nível de base. Esta elevação do nivel de base também pode ser

¡nterpretada com relacionada a perfodos de transgressåo marinha na costa, onde a

subida do nível do mar possibilita o aumento do nível de base da bacia.
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CAPITULO 9. CONSIDERACOES PALEOAMBIENTAIS

Neste capitulo apresentaremos uma breve discussåo sobre as condições

paleoamb¡enta¡s da Bacia Camaquá durante a evoluçáo das formaçöes Maricá e Crespos,

inclu¡ndo a análise dos fatores clima, área fonte, tectônica e variaçåo do nível do mar. A

caraderizaçåo destes fatores possibilitará um melhor entendimento da paleogeograf¡a dâs

unidades estudadas.

9.1- Clima

A compos¡çåo e carac.terf sticas faciológicâs das rochas detríticâs das formaçðes

Maricá e Crespos sugerem um clima semi-árido e/ou árido para o Grupo Camaquä. Esta

interpretaçåo climática para este grupo é, praticamente, um @nsenso entre os diversos

pesquisadores que estudaram suas unidades (e.9. Fragoso-Cesar 1964, Lavinâ ef a/.

1985, Paim 1 994, Paim ef a,. 1995, Porcher ef al. 1995, Fambrini 1998, Almeida 2001). Na

porçåo norte da Sub-Bacia Camaquå Ocidental esta interpretaçåo foi baseada nos

seguintes elementos:

. Elevada contribuiçåo de minerais e frâgmentos de rochas instáveis de fácil

alteraçåo química, como, por exemplo, feldspatos e litoclastos de rochas vulcânicas de

composiçáo intermediária a básica, indicando que durante o intemperismo predominaram

os processos de fragmentação mecånica. Esta fragmentaçåo mecân¡ca é confirmada pela

elevada contribuiçåo de material de granulometria areiá a calhau, e pelo grau de

retrabalhamento da carga sedimentar dos depósitos detrílicos das formações Maricá e

Crespos.

. A ausênciâ de argilominerais indica que os processos de intemperismo qulmico

foram l¡mifados ou até mesmo ausentes.

. A presença de cimentos carbonático e ferruginoso, conforme já apontado por

Fambrini (1998), ¡ndicam um clima de ar¡dez ou semi-aridez durante as transformaçôes

diagenéticas.

. Segundo Miall (1996), as extensas planícies fluviais de canais entrelaçados com

grande contribuição de cârga sedimentar arenosâ e conglomerát¡c€ sugerem ambientes

de climas áridos. Os depósitos de leques deltaicos e aluviais proximais também såo
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sugestivos de climas secos, conforme proposto por Blair & McPhearson (1994), Collinson

(19e6) e Miall (1ee6).

No entanto, apesar de todos estes elementos indicativos de clima árido ou semi-

árido, a ausência de vegetaçåo continental na época de sedimentaçáo nåo permite uma

conclusäo categórica a respeito destas condições, pois altera todos os parâmetros que

utilizamos em consideraçöes paleoclimáticas.

9,2- Areas Fontes

As análises de proveniência realizädas nas formações Maricá e Crespos (itens 6.4

e 7.2.3) indicam uma variação constante de áreas fonles durante a evolução de seus

depósitos, onde as seqüências basais sáo caracterizâdas por fontes polimfticas que, para

o topo, assumem um caráter monomltico de composiçäo essenc¡almente vulcånica,

indicando que durante a evoluçáo destas três seqt¡èncias do Grupo Camaquå a

contribu¡çåo de fontes vulcân¡cas aumentou gradativamente para o topo (Fig. 9.1).

A análise de proveniênciâ, de paleocorrentes e petrográfica possibilitaram a

elaborsçåo das seguintes afirmaçóes a respeito das áreas fontes dos depósitos das

formaçôes Maricá e Crespos:
. A compos¡çåo dos clastos das seqüênc¡as da Formaçåo Maricá indica que as

áreas fontes eram compostas predominantemente por granitos e riolitos, com subord¡nada

participaçåo de fontes metamórf¡cas. Analisando os gráf¡cos A e B da F¡gura 9.1, notamos

que da Seqüência Maricá 'l para a Seqüência Maricá 2 ocorÍe um aumento na

porcentagem e diversificaçåo das fontes vulcånicas, aparecendo contribuição andesltica

na superior.

. A maturidade textural típica dos depósitos da Formaçåo Mâricá, al¡äda à

presença de clastos de elevada resistência fisica e à ausência de fâcies de borda de

bacia, indicam que as áreås fontes desta unidade encÐntravam-se distantes dos sítios

deposicionais. Os dados de paleocorrentes ind¡cam que estas fontes s¡tuavam-se

predominantemente a sul. A falta de clastos índices 6 a preservaçåo exclusiva das facies

distais dificultam o reconhecimento direto desta área fonte. No entanto, a sul do Terreno

Rio Vacacaí aflora o Bloco Valentines (extensåo setentrional do Cráton do Rio de La

Plata), onde rochas graníticas paleoproterozóicas såo comuns (vrde Fragoso-Cesar

1e91).
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. A análise de proveniência realizada nos depósÍtos basais da Formaçåo Crespos

indica que as áreas fontes eram compostas por riol¡tos, andes¡tos e rochas piroclásticas

(F¡9.9.1). D¡stintamente da Formaçåo Maricá, a granulometr¡a grossa, a imaturidade

textural e a presença de facies de borda indicam que estas fontes situavam-se próximas

ao sítio deposicional investigado. A prox¡midade das fontes vulcån¡cas marca uma

mudança brusca nas condiçôes paleogeográficas da bacia, que passa a ser dominada

pela ativ¡dade de vulcanismo infenso gue c¿¡racteriza os depós¡tos da Formaçäo Crespos.

A semelhança destes clastos de riolitos, andesitos e rochas piroclásticas com aqueles

encontrados em outras ocorrências da Formaçåo Crespos e a ausência de dados de

paleocorrentes dificultaram o reconhecimento da localizaçåo destas áreas fonles.

9.2.1- Evidências de atividade vulcånica na Formação Maricå

A análise de proveniência Êalizada nos depós¡tos da Formâçäo Maricá indicou

que durante sua evoluçåo já existiam fontes vulcånicas compostas predom¡nantemente

por riolitos, rochas piroclást¡cas ácidas e, subordinadamente, andesitos (Fi9.9.1 ). Esta

contribuíçåo de material vulcânico nos aren¡tos da Formaçåo Maricá já havia sido

mencionada por Almeida et al. (1992, 1993), Porcher ef af (1995) e W¡ldner ef a/. (1997,

19e8).

A existència de um nível piroclástico intercalado com seus depósitos marinhos

(unidade 3 - Lapilli-Tufitos) indica que durante a evolução da Formação Maricá existiu

atividade vulcânica explosiva, responsável pela deposição deste depósito de fluxo

piroclástico. Este nível pode revelar-se, em estudos futuros, um marco estrat¡gráfico.

A ocorrência de ativ¡dade vulcânica durante a Formação Marica foi primeiramente

proposta por Santos ef a/. (1978) que agrupou alguns corpos r¡olíticos da regiåo do Passo

do Salsinho com os depósitos essencialmente sedimentares da FormaÉo Maricá, entåo

des¡gnada pelos autores como Formaçåo Pessegueiro. Em habalhos posteriores (e.9.

Le¡tes et af 1990, Almeida et al. 1992, 1993, 1996, Porcher ef a/. 1995, W¡ldner ef a,.

1997,1998) esta proposta de Santos et al. (1978) foi mantida, onde a localidade do Cerro

do Nascimento (vide Anexo 1 e Fig. 5.3) representaria a maior ocorrência dos derrames

de riolitos intercalados com a Formaçåo Maricá, ¡nterpretados como a prime¡ra

manifestação vulcânica da Bacia Camaquä.



No entanto, conforme antes mencionado, durante o levanlamento geológico

observâmos que estêB corpos riolíticos intrudem todos ôs depósitos deste formeçåo,

sendo aqui agrupados na Unidade I da Formaçáo Crespos (Riolitos lntrusivos). Desta

forma, a única evidència direta de atividade vulcânica durante a deposição da Formaçåo

Maricá é o nível de lapilli-tufito (Unidade 3) -náo registrado em trabalhos anterioreê-
que ocore intercalado no topo dos depósitos marinhos da Seqüência Maricá '1. As

evidências indirefas såo inferidas pela importante contribuição de fragmentos vulcånicos,

tânto encontredos no erc€bouço de seus depósilos como nes låminas delgadas

analisadas.

. 9.3 - Teclónica

A Bacia Camaquá sempre foi class¡ficada como formada em ambiente de forte

at¡vidâde tectônica, devido à espessura, granulometriã e texture de seus depós¡tos. Estâ

origem teclônicâ, aliada à idade neoproterozóica-eopaleozóica do Grupo Camaquá,

¡nfluenciou os pesquisadores a relacionar a origem e evoluçåo da Bacia Camaquã com o

dêsenvolvimento dos cinturöes orogên¡ms neoprot€rozóie¡s do sudeste do continente

sul-àmericano, destacando o trabalho clássico de Almeida (1969) que já classificava esta

bacia como molássica das fases tardias da orogenia brasiliana.

Fragoso-Cesar et al. (19A2, 1984, 1985) classificaram a Bacia Camaquá como

uma antefossa molássica, modelo aceito por vários outros autores (e.9. Lav¡na ef al. 1985,

Faccini ef al. 1987, Paim ef al. 1992, 1995). Os modelos de duas bacias distintas:

antefossa, a lêstê, ê relro-ârco e oesle (Frâgoso-Cesar 'l gg'1, Fragoso-Cesar ef a/_ 1992),

e de retroarco (Gresse ef a¿ 1996, Chemale J¡. et al. 1999) foram propostos adm¡tindo-se

a possibil¡dade de que a Bacia Camaquä estivesse intimamente relacionada ao

desenvolvimento de arcos magmáticos. Oliveire & Fernandes (1991, 1992) e Oliveira

(1992) adm¡tem uma origem transcorrente para esta bacia, suger¡ndo que seus depósitos

teriam se desenvolvido em bacias do tipo pull-apaft ou strike-slip óasrns relacionadas à

¡nstâlação de grandes zonas de ciselhemento neoproterozóicas, modelo também edotado

em oulros trabalhos (e.9. Sayeg ef a/ 1992" , 1992b , Sayeg 1993, Caravaca ef a/. I 995).

Estas propostas de classificaçåo da Bacia Camaquå sempre considerâram uma

participaçåo das atividades tectônicas que formaram e deformaram sêu embasãmento

ígneo e metamórfico durante a orogenia brasiliana. A aplicaçäo dos modelos de Tectônica

de Placas no RS nas décadas de 80 e 90 levou à elaboraçäo âpenas de modelos de
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bac¡as associadas a ambientes de orógenos convergentes e colisionais (e.9. bacias de

antepais, ente-erco e retro-ârco) e conseqüente deformâçåo lrânscorrentê (pull-apart ou

sfñke-sr,p).

Por outro lados, estudos regionais e de detalhe real¡zados por nossa equipe de

pesquisa em todas as ocorrências do Grupo Camâquã (e.g Fragoso-Cesar ef a/. 2000",

2OOOb), vêm demonstrando que esta bacia se desenvolveu após as ativ¡dades tectônicas

que afetaram as rochas de seu embasamento, tendo se ¡nstalado em um ambiente de

regime de esforços extensionais (Fragoso-Cesar et al. no prelo), associado à instalação

de bacias do tipo nfr alongadas segundo a direçåo NNE-SSW modelo já apontado nos

trabalhos mais antigos (e.9. Ribeiro ef a/. 1966, Ribeiro & Can aro 1971 , Santos ef aL

1978). Esta proposta tem como base os seguinles elementos:

. Os dados levantados por nossa equipe durante o reconhecimento regional dos

depósitos do Grupo Camaquã, incluindo (i) mapeamento geológico em escalas 1:50.000

de diversas ocorrências, destacando as do Vale de Santa Bárbara, Minas do Camaquá,

Bom Jardim, Vale do Piquiri e o mapa aqui apresentado (Anexo 1), (ii) análise de fac¡es e

de sislemas deposicionais, (iii) análise cinemática e estrutural das falhas sin- e pós-

sêdimentãres, (iv) análise de proven¡ênc¡a e paleocorrentes e (v) aplicaçåo de modelos de

estratigrafia de seqüências, vêm demonstrando que todas estas unidades såo posteriores

à Orogenia Brasiliana, que afeta apenas o êmbasamento da Bacia Camaquã. Em suma,

as unidades do Grupo Cemaquå teriam se desenvolvido após os eventos desta orogenia,

em condiçÕes possivelmente já anorogênicas.

. A elevada espessura dos depósitos do Grupo Camaquã indica ambientes suje¡tos

a altas taxas de subsidência. Conforme alestado pela presençâ da falhas sin-

sedimentares normais descritas por Fragoso-Cesar ef a/. (no prelo), estes ambientes

ocorreriam em uma bacia tipo nñ..

. A coleta sistemáticã de dados de proveniência e paleocorrentes vem

demonstrando que os altos que alimentaram os depósitos do Grupo Camaquã nåo foram

deslocado por falhas transcorrentes durante a sedimentaçåo, e sim por falhas normais

com pequeno deslocamento oblíquo, degcartando o modelo de bac¡a transcorrente (pul/-

apañ ou sfnke-s/,p).

. O modelo de antefossa é praticamente inviável devido às evidências de atividade

distensiva em toda a bacia, tento nos eventos sin - como pós-deposic¡onais, inclusive em

sua borda mais oriental, que teoricamente deveria registrar estruturas compressivas. O
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modelo de baciâ de retro-arco também foi descartado, devido à ausência de um arco

rnagmático contemporâneo à Bacia Camaquã.

Na Sub-Bacia Camaquå Ocidental, o mapeamento litoestratigráfico e de

seqüências realizâdo por Almeida (2001) nos depósitos da Formaçåo Santa Bårbara, e os

dados da análise de proveniência, paleocorrentes e estrutural levantado pelo mesmo

autor, possibilitou a carac4erização da at¡v¡dade tectônica extensional durante o

desenvolvimento das seqüências da Formação Santa Bárbara.

Durante a realização da presente dissertação, este modelo de bacia extensional foi

teslado nas un¡dades das Formaçöes Maricá e Crespos, onde se observou aspectos

semelhantes àqueles já descritos nâ Formação Santa Bárbara por Almeida (2001). A

elevada espessura das seqilências, os tipos de depósitos, os dados de paleocorrentes e

proveniència, a presença de falhas norma¡s afetando todas as unidades e a atividade

vulcânica sin-sedimentar foram os fatores determinantês na classificaçáo das formaçðes

Maricá e Crespos dentro do modelo de bacia extensional. Esta câracferizaçåo da

tèctônica âtiva durante o desenvolv¡mento destas unidades teve como base os seguintes

elementos:

. As seqüências Maricá 1 e 2 e a Seqüência Crespos 1 apresentam diversas

part¡cularidade (item 8.1), incluindo: elevadas espessuras, altas taxas de aporte

sedimentar e de acomodaçåo, variaçóes bruscas entre depósitos subaéreos e

subaquáticos e espessos depósitos fluvia¡s. Estas características se diferenciam muito

daquelas descritas nos modelos tradicionais de estratigrafia de seqüências, e sugerem

que estes depósitos se desenvolveram em um ambiente de elevadas taxås de

subsidência.

. Apesar da maturidade textural dos depósitos fluv¡a¡s da Formaçåo Maricá, as

facies conglomeráticas indicam sistemas de cana¡s de elevado grâdiente, capazes de

carregar e retrabalhar a carga de fundo. As extensas planícies fluviais descritas nos

sistemas fluv¡ais represenlam, possivelmente, porções distais de depósitos aluviais

associados a bordas de falha da bacia.

. Conforme já mencionado no capltulo de Estratigrafia de Seqüências, as

superffcies de inundaçåo e a ausência de registro de depós¡tos retrogradacionais tipicos

de tratos transgressivos sugerem períodos de rápido afogamento da bacia. Estes eventos

indicam que durante a subida do nível de base registrada nos sistemas fluviâ¡s das três

seqilências a bacia sofreu eventos de forte subsidência que intensif¡caram a ingressäo de

corpos subaquáticos, afogando os depósitos subaéreos. Desta forma, as superffcies SÞ1,
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Sl-2 e Sl-3 (Fig. 8.1) marcam, no mínimo, três grandes eventos de subsidência da bacia

durante a evoluçåo das formações Maricá e Crespos.

. A discordåncia erosiva que marca o topo da Seqüência Maricá 2 e o início da

Seqüência Crespos I (Fig. 8.1) representa uma mudança nas condiçóes tectônicas e
paleogeográf¡cas da bacia. A textura e composiçáo das facies conglomeráticas

associadas a sistemas de leques proximais subaéreos e subaquáticos da Seqüência

Crespos 1 indicam o soergu¡mento de attos vulcânicos, marcando uma reestruturaçåo da

bacia, que pâssa a ser preenchida predominantemente por depósitos proximais.

. As at¡vidades igneas riolftica e andesítica registram a ¡nstalaçåo dos processos

de vulcanismo intenso na regiåo. Os dados geoquimicos obt¡dos nestas unidades, e em

suâs correlatas no Escudo Gaúcho por diversos autores, apontam um caráter

dominantemente alcalino, subordinadamente calci-alcal¡no e shoshonít¡co, tanto para as

rochas riolfticas e andesít¡cas como para as granltic€¡s comagmáticas (Roisenberg ef a/.

1983, Nardi & L¡ma 1985, Almeida et al. 1992, 1993, Porcher et a/. 1995, Sommer ef a,.

1995, 1999, Wildner & Nardì 1999, Zerfass ef al 1999, 2000). Estas características

composicionais e os tipos de depósitos vulcanoclásticos relacionado perm¡tem interpretar

as rochas vulcanogênicas da Formação Crespos como formadas em âmb¡entes de

vulcanismo ¡ntraplaca, em ònsonåncia com à extensåo crustal da bacia evidenc¡ada por

outros meios, que a classificam como ift (v¡de Fig. 2.5 no ¡tem 2.3).

9.4 - Varlacões do Nlvøl do Mar

As variaçöes do nível do mar durante a sedimentaçáo das seqüências Maricá 1 e 2

e Crespos 1 podem ser inferidas a partir dos seguintes elementos:
. A c¡cl¡cidade das seqtlências (sistemas deposicionais subaéreos na base e

subaquáticos no topo) sugere a partic¡påçåo das variaçöes eustáticas no desenvolvimento

do espaço de acomodaçåo.

. O sistema marinho da Seqùência Maricá 1 registra a primeira ingressåo do mar

na Bacia Camaquå; a extensão e características faciológicas de seus depósitos sugere a

instalação de uma plataforma marinha epicontinental dominada por ondas normais e de

tempestade.

. Os depósitos agradacionais dos sistemas fluviais indicam um soerguimento

progressivo do nlvel de base. Esta elevaçåo do nível de base da bacia pode estar

relacionada a eventos de transgressão na costa.
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. As três superfíc¡es de inundaçåo registram períodos de afogamento da bacia

associada ao aumento progressivo do nível de base, possivelmente relac¡onadas com

períodos de elevaçöes eustáticas. A rápida ingressåo dos corpos subaquáticos indica que

o efeito do aumenlo do nível eustático foi intensificado por eventos de forte subsidência

na bac¡a.

. As discordåncias erosivas marcam os recuos da l¡nha de costa em direçåo ao

corpo subaquático, possivelmente associados ao rebaixamento do nível do mar, onde a

bacia é exposta e voltam a prevalecer sed¡mentação associada a sistemas fluviais.

Estas evidências sugerem a participação de processos cíclicos de variâções do

nível do mar durante o desenvolvimento das três seqüências basais da Bacia Camaquå

(seqüências Maricá 1, Maricá 2 e Crespos 1). A at¡vidade tectônica e as variaçóes do

nfvel do mar foram os fatores que, conjuntamente, controlaram a geraçâo de espaço de

acomodação nesta bacia. Esta atividade intensa de subsidência mod¡ficou,

possivelmente, a atuaçäo de registros relacionados às variaçöes eustáticas globais

(cl¡mátic€s). Estas características indicam que as variações do nível do mar reg¡stradas

nos depósitos das seqüências Maricá 1e 2 e Crespos 'l foram predominantemente

controladas por processos locais, associados à at¡vidade tectônica extensional da Bacia

Camaquâ.
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GAPíTULo IO -coNsIDERAcOEs FINAIS

I 0. 1 - Evol u câo Pdleogeoa ráf ¡ ca

As característicås das seqüências inferiores do Grupo Camaquã sugerem que sua

bacia, durante seus estágios iniciais de desenvolv¡mento, era tecton¡câmente instável,

sendo submelida constantemente a eventos de forte subsidência, poss¡velmente

associados a regimes de esforços extensionais. Os dados de paleocorrentes sugerem um

eixo desta bacia segundo a direção em tomo de N-S com caimento para o quadrante N.

A análise estratigráfica de sistemas deposicionais apresentada no capítulo I e as

considerações paleoamb¡enta¡s descritas no câpítulo I perm¡tiram a elaboraçäo de um

modelo de evolução paleogeográf¡ca para a Bacia Camaquã durante o desenvolv¡mento

das seqüencias das formações Maricá ê Crespos, que pode ser dividido em g eventos

principais:

(l ) - lnstalação de uma extensa planície fluvial caracterizada por dopósitos de

canais entreláçâdos e por barras longitudinais e transversais, afenosas e

conglomeráticas, que registram o estág¡o inicial de desenvolvimento da Bacia Camaquå,

marcado por uma sedimentação de ambiente conlinental. O sistema de cana¡s

entrêlaçados con¡a segundo o eixo princ¡pal da bacia para um mar ep¡continental

poss¡velmente situado a norte. As altas tâxas de subsidência e o aumento do nível do mar

na costa foram responsáveis pelo soegu¡mento constante do nível de base da bacia, e

cons€qüentemente pelo espesso registro Eedimentar deste sistema fluvial, possivelmente

associado a porções distais de presumíveis leques aluvia¡s de borda de bacia, não

preservados ou recobertos pelos depós¡tos da Bacia do Paraná, aflorantes nas regiões

próximas.

Os dados de proven¡ência indicam que as áreas fontes eram compostas por

rochas graníticas e vulcânicas dê composição ácida. A matur¡dade de seus depósitos e a

ausência de facies de borda indicam que estas áreas fontes encontravam-se d¡stantes, e

que osta planfcie fluv¡al era sxtênsa e ampla, sugerindo que a região da bac¡â e suas

proxim¡dades apresentavam relevos aplainados. Podemos ¡nferir, desta forma, que as

cadeias monlanhosas formadas durante a Orogenia Brasil¡ana já se encontravam

arrasadas, poss¡velmente em condições cratogên¡cas.
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(2) - Um forte evento de subsidência aumentâ bruscamente o nível de base, e a
linha de costa migra em direção ao cont¡nente, inundando a bacia e instalando uma

sedimentação associada a um ambiente mar¡nho epicontinental. A ingressão marinha é
marcada por uma sed¡mentaçåo em amb¡ente de plataforma, caracterizada por depósitos

de face litorânea associados a processos de retrabalhamento por ondas normais e de

tempestade, e de costa afora pela geraçäo de coffentes de turbidez possívelmente

induz¡das por tempestades. O espesso registro desta sedimentação de plataforma

marinha ind¡ca que a bacia sofr¡a constantemente processos de subsidência em

condiçöes de elevação do nível do mar.

(3) - O nível piroclást¡co (unidade de Lapilli-Tufito) encontrado intercålado no topo

da Seqüência Maricá I evidencia um evento de vulcanismo ativo próximo à bacia durante

o desenvolvimento desta seqüência basal do Grupo Camaquä.

(4) - Novamente é instalada uma planície fluvial na bacia, associada a um recuo

da linha de costa, possivelmente relacionada a um rebaixamento eustático que marca o
início de uma nova seqüência na Formação Maricá. Os depósitos deste sistema fluvial

são mu¡to semelhantes àqueles do sistema infe or da Seqüênc¡a Maricá l, formados em

ambientes de planície fluvial de canais entrelaçados. Os dados de paleocorrentes indicam

também um transporte sedimentar predominântemente para N, localmente para E. As

áreas fontes erâm compostas por rochas graníticas e vulcânicas. A análise cle

proveniência, em relação a unidade fluvial inferior (Sistema Fluv¡al 1), indica uma maior

contribuição e diversificação das áreas fontes vulcânicas, incluindo clastos andesít¡cos_

(5)- A superficie de inundaçáo 2 (Sl-2) registra um novo afogamento da bacia,

associado a uma efevação brusca do nível de base, provavelmente relacionada a um forte

evento de subsidência. A associação de fac¡es deste sistema deposicional superior da

Seqüência Ma.icâ 2 sugere ambiente subaquático restrito, possivelmente lacustre, não

descãrtando a possib¡lidade deste sistemâ apresentar uma l¡gação com o mar, que neste

caso configuraria uma paleogeografìa do tipo golfo.

Este lago, ou golfo, seria formado por deltas do tipo construtivo, responsáve¡s pela

entrada de carga sedimenlar arenose neste corpo subaquático. Os depós¡tos que na basê

são agradâcionais para o topo assumem um caráter progradante, caracterízando períodos

de novos rebaixamentos do nível de base.

(6)- A discordância erosiva que separa as sucessões Maricá 2 e Crespos 1 marca

uma nova reestruturação da bacia, que passa a ser dominadå por sistemas de leques

aluv¡ais e deltaicos indicando o soerguimento de altos vulcânicos, em condições



tectônicas mais intensas, Esta discordância registra o início do sistema depos¡cional

¡nferior da seqüência crespos l, que foi interpretado como formado em amb¡entes de
leques aluviais assoclados a depósitos de fluxos gravitacionais relacionâdos ao

soergu¡mento de altos vulcânicos. Estes leques subaéreos se espra¡avam em uma
planície aluvial dom¡nada por s¡stemas de cana¡s entrelaçâdos de distributários de leques
aluviais. os dados de proven¡ência ind¡câm que as áreas fontes eram compostas
essencialmente por rochas vulcånicas, de composição intermediária a ácida, sugerindo
que a discordância erosiva basal desta seqiìência marcå um intervalo de tempo na Bacia
cemaquã onde a atividade vulc.ånica se ¡nstalou intensamente e gerou produtos igneos e
piroclásticos que alimentaram estes depós¡tos basa¡s da Seqüência Crespos 1.

(7)- Um novo afogamento da bac¡a é marcado pela superfic¡e de inundaçåo g (Sl_

3), sugest¡va de um evento de forte subsidência capaz de aumentar bruscamente o nível
de base. Este sistema superior da sêqüência crespos I é marcado por depósitos
conglomeráticos intercalado com r¡tm¡tos formados em ambientes de leques delta¡cos
costeiros (tan deltasl que ingrêssavam num corpo subaquático; no caso de ligação com o
mar, esle ambiente representaria uma paleogeografia do tipo golfo.

(8)- Os depós¡tos da Seqüência Crespos I são recobertos pelos derrames e
intrusões de composição riolítica e andesítica, e pelos depósitos piroclásticos associados.

Durante este intervalo, a Bacia camaquå fo¡ dominada por processos vulcânicos
associados a ambientes de extensäo continental, com magmâtismo alcalino intraplaca.

(9)- Com o final das at¡vidades vulcånicâs, a Bacia Camaquã passa a ser
dom¡nada por processos sedimentares fortemente associados à intensa at¡vidade

tectônica. Estes depósitos pós-vulcânicos caracterizam o desenvolvimento das
seqüências da Formação santa Bárbara, que se desenvolveram em um sistema de frfis
alinhados segundo a direçåo N-NE (Almeida 2001). A análise cinemáticâ das estruturas
sin-sedimenatres d€scritas por Fragoso-cesal et al. (no prelo) nesta unidade sugerem um

regime de esforços extensionais segundo a d¡reção WNW- ESE, responsávels pela

¡nslalaçäo destes sistemas de rlïs, associados ao soerguimento de altos internos que

compart¡mentaram a Bacia Camaquå em sub-bacias (Fragoso-Cesar et af 2000a, 2000b,

Fambrini et al. 20OO, Atmeidå, 2001).
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10.2- Cons¡detacöes Finais

A análise de facies, proven¡ênciâ e paleocorentes realizada nos depósitos da

Formação Mâr¡cá ¡nd¡ca que a Bac¡a Camaquã era afetada por elevadas taxas de

subsidência durante o desenvolvimento das seqüências Mar¡cá 1 e 2, poss¡velmente

estruturadâ na forma de um r¡rt com e¡xo principal segundo a direçåo N-S, com mar aberto
para N. A matur¡dade de seus depósitos sugere uma bacia de grande exlensão areal com

relevos suaves, ¡nd¡cando que as áreas montanhosas formadas durante a Orogenia

Bras¡l¡ana já hav¡am sido arrasadas, sugerindo que estes depósitos nâo apresentam

relaçåo direta com os eventos tectôn¡cos neoproterozó¡cos que formâram e deformaram

seu embasamento. Desta forma, a Bacia camaquã nâo pode ser class¡f¡cada como bacia

molássica das ai¡vidades orogênicas neoproterozó¡cas, tendo se instalado em regimes

tectônicos elitens¡onais posteriores ao Ciclo Brasiliano, possivelmente já anorogênicos.

A presença de um nível piroclást¡co intercalado na porçäo intermediária da

Formação Maricá ind¡ca que já existia uma al¡vidade vulcånica desde este estágio de

desenvolvimento da Bacia camaquä. conslderando a proveniência parc¡almente

vulcånica dê seus depósitos, esta atividade já poder¡a estar oconendo desde antes do

início da sedimentação da Seqüência Maricá I .

As rochas de composição vulcån¡cä da Formação Crespos registram a

aprox¡maçáo e instalação do vulcanismo na bacia. As características texturais e os
sistemas deposicionais das sucessões vulcånoclást¡cas desta unidade sugerem que a
bacia era afetada por atividade tectônica mais intensa, tanto relacionada ao evento

vulcânico quanto ão soerguimento de altos internos associados aos regimes de esforços

extensionais.
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