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-mapearnento feito por Rubens L,uis MonteÍro
e Antonio Ronalíno S. Fragoso cesar).
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sÍlíca para (A) encraves ¡náf icos, ortognaísses e
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(extraído de Figueiredo et al., l-990b).

Fig.4.8
Diagrama da razão cálcio/álcafis versus sílica
(arówn, 1982) para (A) encraves máficos, ortognaisses
è nigrrnatítos e (B) granitóides porfiríticos
(extraído de Figueiredo et al ., l-99ob).

rig. 4.9

Diagrama nulticatiônico R1-R2 (La Roche et aI . ' l-980)
parã (e) classificação de rochas ígneas e (B) adaptado
lor Batchelor & Bovtden (1985) para classificaçâo
þetrotectônica (dados extraídos de Figueiredo
et af., 1990b, e Phil"iPP, 1990).

Fig. 4.l-0

Diagrana QAP dê Streckeisen (L976) do conpLexo
pinúeiro Machado mostrando seu trend calci-alcalino
granodiorítico ( L,aneyrê & Bohrden, L982) de
diferenciaçäo (análises rnodais extraÍdas de
FranLz & Remus, l-986 e Philipp' 1990).

Fí9. 4.11

Diagrana QAP de streckeisen (L976) de granitos
da Suíte Do¡n Fel-iciano (extraído de Frantz
& Remus, L986 ).

59

60

61

ELg,4.t2

Tsócronas Rb-Sr da Suíte Granítica Dom Feliciano'

64

72

76



Ì

Fig. 4.13

Díagrarnas litoquírnicos de granitoÊ da Suíte
Don Feliciano (extraído de Figueiredo et al., t99ob.). 79

Fiq.4.14
Esboço simplificado da geofogia da regíåo de
Pínheiro Machâdo destacando os Gabros Passo
da Fabiana.

Fig.4.15
Mapa magnético e suas anomalias referidas aos
coipos básico-ultrabás ícos profundos do Batólito
Pelotas ,

Fj-q. 4.1,6

Perfis nagrnetométricos e rnodelamento de corpos
básico-ultrabásicos profundos do Batólito Pelotas a7

Fj-g. 4.I7

Diagrarna isocrônico Rb-sr de referência dos Diques
níolÍticos Asperezas na regiáo de Pinheiro Machado
(extraído de Soliani Jr.' l-986).

Fig,4.18
Fraturamento e forrnação de diques em granito
parcialmente cristalizado (rnodificado de
Hibbard & watters, 1985).'

Fig. s. r-

Esboço geoJ.ógico sirnpÌificado do Batól-ito
Encruzilhada do Sul l-06

Fj-g. 5.2

Esboço geológico da região de Quitéria-Capivarita
(sinplificado e modificado de Fernandes et al .' 1989)
¡nostrando o lirnite entre o Batólito Pelotas è o
BatóLito Encruzil-hada do Sul através da zona de
Cisalhamento Dorsal do canguçu. 1oB

83

94

96



l

Fig.5.3
Isócrona Rb-Sr de referência do Monzogranito
PítangueiraÊ (Dados extraídos de Soliani Jr., 1986)' 1'2j.

rig,5.4
Isócrona Rb-Sr de referência da suíte Granítica
Encruzifhada do su1 (dados de cordani et aI . , L974
e Teixeíra, 1,982a, cornpilados èm soliani Jr., 1986). r27

Fig,6.1
secçöes geoJ.ógicas esquernáticaË da Faíxa Tijucas
do Cinturão Do¡n Feliciano no Uruguai (extraídas de
Fragoso Cesar et aI ., 1989). f46

Fig. 6.2

Secção geológica esquemática no Terreno Serra das
Encantadas ao longo da BR-392 (modificado de Machado,
Fragoso & Faccini, L987'). 15o

Fí9.6.3

Estereogramas na Escama Tectônica do Passo do Valero
dos Gnaisses Encantadas l-52

Fig.6.a

Diagrarnas isocrônicos de unidades do Terreno serra
das Encantadas. l-53

Fig. 6.5

Estereograna em dobras E1 de escanas tectônicas
de már¡nore aflorantes na BR-392. os estereogramas
A e B foran medidos, respectivamente, nas ocorrências
ocidental e orientaf do cerro do Espinhaço (extraído
de Mâchado et al-. , L987). l-58

Fig.6.6

Estereogramas nos Granitos Mil-onÍticos Porongos
ao fongo da BR-392 (vide Fig. 6.2) (extraído de
Machado et aL. , 1987 ) 168



I

Fj-g. 6 .7

Dlagramas geoguírnicos en amostraÊ de netavulcânicas
do Terreno cerro da Árvore (dadoË extraÍdos de Jost'
1-981) . L7 4

Fig.6.8
Secção esquemática na dobra-nappe da serra dos
pereira (Terreno serra do Pereira), na região entre
Píratini e Torrinhas L81

Fig. 6. 9

EÉtereogramas no Terreno Serra dos Pereira na
região entre Piratini e Torrinhas. 142

Fj-g. 7,a

Mapa geológico 
, 
prel iminar da Àrtefossa canaquå

co¡n suas princiPaiÉ unídades e Localídades de
referência. 191

Fí9. 7.2

Secção esquernátíca na porção norte (A-A'), central
(B-B') e Centro-sul (c-gr) da Antefossa camaquã L93

Fi-g. 7.3

Secção colunar sem escala da Formação Arroio dos
Nobres na região das Minas do camaquã (adaptado de
Faccini et aL. , I9a7) L97

Fí9. 7.4

Secção colunar em pequena parcela da cunha Rudítica
Vargas ao l-ongo do Passo da Capela, a 4 Km a leste
de santana da Boa Vista (extraída de Fragoso cesar,
l-983 ) . L99

Fig. 7.5

Quadro paJ.eoanbiental , pal-eogeográfico e lito-
faciológíco da Mofassa Guaritas. os quadros de
facies e fases foram adaptados de Paim (l-990) e
Paim et al . (1-990). 2o9



I

Fí9. 7.6

Evolução pateogeográfica da MolaËsa Guaritas na
porção central dâ Antefossa camaguã (extraÍdo, corn
eimplificações, de Paim' L990). 244

Fí9. 7.7

Evo1ução esquemática da Antefossa Camaquå do
cinturão Dorn FeLiciano 217

Fig. I.L

Evotução do cinturão Dorn Feliciano e sua relação
com o Cinturão Gariep do sudoeste africano 223

Fig.8.2
Modeto especulativo da colisão entre as Placas Rio
de La Plata e Kalahari 2L4

Fig. 9.L

Esboço geológico do Cinturão Ribeira no RS (base
geológica extraída de Santos et aI ., L989, con
diversas rnodificações). 234

Fig. 10 . l-

Modelo esquemático da cunha do obducção do Têrreno
Rio Vacacaí sobre o cráton Rio de La Plata (cruzes)
apontando possíveis paleogeografias, linites tectônicos
de obducção e transformância e os princípais corpos
ofiolÍticos (en preto) com sua 247

Fig. 10.2

Diagranas AFM conparando trênds de (A) arcos de
ilhas típicos (extraído de Brobm ' 1"982 ) com (B)
Gnaisses canbaÍ (extraído, con sirnplif j-cações, de
SiLva Filho, ]'984). 256

Fig. l-0 . 3

DÍagranas isocrônicos Rb-sr dos Gnaisses Carnbaí
(extraídos de soliani Jr., 1986). 258



I

Fig. 10.4

ModeLo evolutivo do Terreno Rio Vacacaí.

Fig, 11.1

Distríbuição esquemática dos granitos do orógeno
Bom Jardim no Bloco São Gabriel com suas idades
Rb-sr ê razões iniciais sraT/sra6.

264

27r

Fig. 11.2

Ðiagramas isocrônicos Rb-Sr de granitos e riol'itos
do orógeno Bom Jardim no Bloco Såo GabrieL
divididos em funçåo de grupos nagnáticos e da posição
geográfica dentro de cada grupo. Todos os diagramas,
exceto 81 , estão contidos em Solianí Jr. 273

Fig. 11.3

Model-os e alternativas paleogeográficas para a
evoluçäo do Cinturão Ribeira no Rs durante o
Proteiozóico superior e cambriano rnferíor considerando
idades radíornétricas Rb-sr e razôes iniciais
Sr87 /s.186 frente às posiçöes geográficas de corpo 274

Fig. 11.4

Modelo evol-utivo para o Macíço Granítico de l-,avras
do sul por fracionamento convectivo sugerido por
Vieira Jr. & sol-iäni Jr. (L989) 274

Fig. 1l-,5

Modelo estrutural da Sheet Granítica caçapava do Sul . 280

Fig. L1".6

Diagrama isocrônico Rb-Sr
-orogênico ou anorogênico
São Gabriel

do nagrnatisrno Pós-
que afeta o Bloco

28e

Fig. 11,7

secções geológicas esquemáticas na Bacia de
Retro-Arco santa Bárbara 29I



I

Fig. l-L.I
À Mol-aÊsa santa Bárbara na região do Passo
do Tigre (extraída de Becker & Fernandes, L982)
com a 

- individual i zação dos conglomerados Coxilha
(Facies de leque aLúvialassociaçåo conglonerática) .
Àrcósios serrá do segredo (Facies de leque aluvial)

Pj'g. L2.L

HipotéLica evolução brasíliana do Escudo Gaúcho no
Rs com os principais eventos dos cinturões Don
Feliciano e Ribeira. 31_!5,,



RESultfo

A exposição do Escudo Gaúcho no Rio crande do Sul compreende

duas faixas móveís brasilianas de orientação geraL em torno de

NE-sId tectonicamente justapostas: (1) o Cinturäo Dom Feliciano e

(2) o cintr¡rão Ribeira. Antes desta justaposiçåo, que deve ter
ocorrido no Carnbriano superior (..< 530 Ma), estes cinturões
tíveran evoluções separadas e dlstintas relacionadas ao

desenvoLvi¡nento de dois ocêanos neo-protero zóíeos e suas
interações con uma massa continental interposta: (1) o oceano
Adamastor, situado a leste do continente Rio de La Plata e

envolvido nas orogenias do Cinturão Don Feliciano, e (2) o oceano
charrua, a oeste deste continente e responsáve] pelas orogenias
do cinturão Ribeira..

A edificação do cinturão Dom Feliciano resulta de três
orogenias 6uperpost.as: (1) a orogenía Piratini (885-775 Ma), utr

sistema andinotipo representado por ( neta ) granÍtóides calci-
alcalinos de raíz de arco rnagrrnático e por (neta ) seqüênoias
vulcano-sedimentares de bacia de retro-arcoi (2) a orogenia
Porongos (650-620 Ma), caracterizada pela col-isão do sisterna
anterior contra a margem oriental do Continente Rio de L,à Pl-ata
afetando seu embasanento e cobertura miogeoclinal com o

empilhamenÈo de nappes das unidades pré-colisionais sob condições
metamórfícas variáveis de xi"stos verdes inferior a anfibolito
superior' e geração de shêets sin- e tardi-tectônicas de

leucogranj-tos e, refletindo o relevo então criado, sedimentação
flysch localrnente preservada i e (3) a orggenia Serra do Herval
(-550 Ma), um evento tardi-col- ísional transpressional rel-acíonado
à instalação de grandes zonas de cisalhamento sub-verticais
sini.strais, dobramêntos em padrão rrdomo & baciart e intensa
fornação de granitos sub-alcaLÍnos associados a ènxames de diques
riolíticos, platôs riolíticos e pequênos corpos básico-
uttrabásicos às expensas de fusões crustais profundas e

¡nantéLicas associadas, em superfície, à espessa (- 6.000 n)
sedinentação flysch & molasse na Antefossa camaquã.

Como resuftado da ínteração entre o Oceano. charrua e o

continente Rio de La P1ata tanbém ocorreram t.rês orogenias na

fornaçåo do cinturão Ribeira no Rio Grande do sul-' cujas
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distlnçõee decorrem de 6ua dísposição neste, Ee no Bloco São

cabriel ou no Bloco Taquarenbó, Ii¡nitados ao longo doË eventos
orogênicos pela Transformante lbaré: (1) a orogenia Canbaí (2770

- >650 Ma), cujos produtos estão restritos ao Bloco São Gabriel,
representa a geração de um sistema de arco de ilhas no oceano

charrua por subducção oceâníca para oeste e instalação de um arco
magTmático intraoceânico constÍtuído por (rneta ) granitóides calcÍ-
-alcalinos de baixo-K e baixa razão ínicial sraT ¡sra6 l.rcorToao¡ "
por (meta ) seqüências vuLcânicas e vulcanocLásticas toleíticas de

alta Al-2o3 a calci-alcalinas de baíxo-K de bacia de ante-arco
li¡nitado a sudoeste de uma região continental através da

Transformante Ibaré, sobre a qual formou-se uma bacia de

cisalhamento com sedimentaçäo flysch,' (2) a oroEenia Rio Vacacaí
(-650Ma), referida à obducção sobre a margem ocidental do

contÍnente Rio de La Plata e de sua cobèrtura rniogeoclinal de

nãppes e escamaer tectônicas de ofÍofitos. ortognaisses e xistos
diversos do sístena de arco de ilhas da orogenia anterior sob

condições netanórficas variáveis de xistos verdes inferior a

anfibolito superior e geração de granitóides calci-alca1Ínos por
subducção residual- e sedimentaçåo moIássica, sendo o conj unto
atóctone restrito ao Bloco São Gabriel e balizado a sudoeste pela
Transformante Ibaré durante seu transporte tectôníco; e (3) a

orogenia Bon Jardim (< 650 - \< 530 Ma), um sistema andinotipo in
situ, pouco defornado e não ¡neta¡nórf íco, exposto nos Blocos Sâo

Gabriel- e Taguarembó cujas distínções devem-se às duas zonas de

subducção do oceano charrua sob o Continente Rio de L,a PLata
situadas a oêste e Ii¡nitadas pela Transformante Ibaré, sendo a

nergrulhante sob o Bfoco Taquarernbó maís afastada gue a em

subducção sob o Bloco São Gabriel , refl"êtíndo en plutonisrno
calcí-a1calino a shoshonítíco de raiz de arco magmático com

polaridade para leste e razões iniciais 
"r87 

¡sra6 varíáveis de

O,7045 a o,7067 no Bloco são Gabriel , enquanto no Bloco
Taquarenbó, com . igual polaridade, o plutonisrno avança até
alcalino e possui razões inicíais graT ¡g¡a6 mai6 elevadas, entre
ot7o7o e o,7077. Conternporânea a este pJ-utonisrno e caracterizando
en superfície esta polaridade para leste formou-se urna bacia de

retro-arco, particularnente bem preservada no Bloco São Gabriel,
conposta por seqüências progradacionais com igual sentido de



depósitos flysch & molasse intercaLados com

consangüineo ao plutonismo de arco magmático.

3

vufcanlsmo

Marcando o encerramento dos eventos orogênicos dot cinturões
Dom Fe1Íciano e Ribeira, possivelmente quando eleB então se

conjugararn graç46 ao transporte tectônico de terrenos do cínturão
Don Felíciano por fal-hamentos transcorrentee tardi-colis Lonals , o

Escudo Gaúcho no Rio Grande do sul-, refLetindo o estiramento
crustal do período, foi reestruturado em horsts e grábens, sendo

o produto da erosão daqueles depositados nestes como nolasse
durante o Evento Pós-orogênico Guaritas (< 530 Ua).

Após o término do cicto Brasilíano no Rio Grande do sul foi
seu escudo reativado no Evento Ànorogênico Serra TupancÍ durante
o ordoviciano (-465 Ma) por intrusões graníticas plutônicas e

hipoabissais localizadas associadas a vulcanismo ácido al"calino.
com o encerramento deste evento reinaram as condições
ptataforrnaie de estabilidade tectônica no Rio Grande do su1 , como

ben atestam as seqüências neo-pal-eozóicas da Bacia do Paraná

neste Estado, só rompidas durante a reativação mesozóica ligada à

abertura do oceano ÀtIântico e o início de um novo trCiclo de

Irlilsonrr.



ABSTRACÎ

The caúcho Shie1d in Río crande alo Suf State iÊ rnade up of
tÍío tectonicalLy j uxtaposed NE-SW Late Proterozoic-Earl-y
Paleozoic mobíIe be1t6, the Dom Feliciano and Ribeira beIts.
Before the Late Cambrian (< 530 Ma) juxtapoeition, these belts
had separate and distinct evolutions related to the development
of two Late Proterozoic oceani-c basins and their interaction with
an interposed continent. The Adamastor ocean eastward of the Rio
de La P1ata continent is reLated to the Don Feliciano BeLt
orogenies whíle thê charrua Ocean hresth¡ard of that continent is
responsible for the Ribeira BeIt orogrenies.

The building up of the Dom Felícíâno Belt is the result gf
three superposed orogeníes, named Piratini, Porongos and serra do

HervaI .

The Piratíni orogeny (885-775 Ma) Ís an Àndean-type systern
with cal-c-al-kal-ine meta-granítoids and back-arc meta-volcano-
sedinentary sequences.

The Porongos Orogeny (650-620 ¡ta ) is characterized by
collision of the earlier system with the eastern nargin of the
Rio de La Plata ContÍnent, affecting both its basement and
míogeoclinal cover, wíth the píling up of nappes forned from the
pre-collisíonal unÍts. Metamorphism vJas of lol\rer greenschist to
upper anphíbolite facies. Generation of stm and l-ate-tectonic
leucogranitic sheets and, reflecting the ongoing uplift, Iocal1y
preserved flysch sedimentation also occur.

The serra do Herval orogeny (ca. 550 Ma) is a Lâte-
-collisiona1 transpressional event related to large sinistral
sub-vertical shear zones, dome and basin-Like foLding, and
geheration of sub-alkaline granítes associated to rhyolitic dyke
swarns, rhyolitic plateaus, and snall- basic-ultrabasíc bodies,
due to mantle and deep crustal meIts, associated to thê thick
(ca, 6,ooo m) flysch and mo]asse sedimentation ín the camaquã

Foredeep.
Three orogenies also occur in the Ribeira Belt and rèsult

from the interaction between the Charrua Ocean and the Rio de La

Plata continent. Their distinction is due to their occurence
either in the säo cabríel Block or in the Taguarenbó Block,
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Beparated during the orogenic events by the lbaré Tranaforn
trault.

The Carobaí orogeny (>77o ->650 Ma), whose products are
restricted to the são Gabriel Block, repre6ents the generation of
an isl-and arc system in the charrua ocean by h¡estltrard ocean pl-ate
subduction r+ith the formation of an intraoceanic magmatic arc
made up of 1o[r-K ca].c-al-kal-ine meta-granítoids with lol{ a7 sr/a6sr
ínitial ratio (0.7040) and by metamorphosed vol-canocLastic-
-volcanic sequences ranging fron high-Al tholeiitic to fore-arc
lohr-K calc-alkafine. This magnatic arc is separated at sw from a

continental region by thè Ibaré Transforur Faul-t over which was

for¡ned a shear basin with flysch sedimentation.
The Rio Vacacaí orogeny (ca. 650 Ma) refers to the obductÍon,

over the western margin of the Rio de La Plata Continent and Íts
miogeoclinal cover, of nappes and tectonic sIíces of ophiolites,
orthogneisses and schists of the isl-and arc system of the earlíer
orogeny. Metamorphisn $ras of the lower greenschist to upper
arnphibol-ite facies. Generation of calc-aIka1ine granitoids by
residual subduction and molassj.c deposition occurred as h¡e1l. The

allochthonous lerrain formed by this orogeny is restrÍcted to the
são cabriêl Block and was limited southr^¡est\.¡ards by thê rbaré
Transforn Fau1t during the tectonic transport.

The Bom Jardim orogeny (\<650 - -<530 Ma) is a little deformed,
non-metamorphosed, authocthonous Àndean-type system exposed in
the São GabrieL and Taguarembó blocks whose distinctions are due

to the different locations of the subduction zones on either side
of the fbaré Transform Fau1t. The subduction zone under the são
Gabriel- Block is reftected by a calc-alkaline to shoshonitic
pJ.utonísn with eastward polarity and aTsr/86sr initial ratios
ranging fron 0.7045 to 0.7067 while that under the Taquarembó

Block, with the sane polarity, rêaches alkaline compositions and

has aTsr/86sÊ ínitial ratios of o.7o7o to o.7077. This same

eastward polarity #as formed at the surface by a coeval back-arc
basin with prograded flysch and molasse deposits intercal-ated
with volcanism, consanguineous wíth the magmatic arc plutonism,
particularly weJ.). exposed in the São Gabriel Block.

At the end of the Dom Felíciano and Ribeira belts orogeníc
events, possibly vrhen they cane together due to the tectonic
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transport of the Dom Feliciano Belt terrains by ).ate-collisional-
transcurrent faults, the carlcho shield in Rio Grande do sul state
vras restructured i.n horsts and grabens by crustal stretching wÍth
depositíon of mol-asse. in the grabens during the GuarÍtas Post-
orogenic Event (<530 Ma).

After the end of ttre Brasiliano cycle in Rio Grande do sul
state the Gaúcho shiel-d was reactivated by the serra do Tupanci
Ànorogenic Event during the ordovician (ca. 465 Iqa ) by localized
pJ-utonic and hypabissal granitic intrusions associated to
alkaline acid vofcanism. After this event, tectonically stable
platforn conditions vrere reached ín Rio Grande do sul state, as

atested by the L,ate Paleozoic Paraná BasÍn sequences, reactivated
during the Mesozoic due to the atlantic Ocean opening with the
beginning of a neh¡ Wilson cycl-e.
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À TESE

rNTRopuçÃo

Desde seu trabalho de formatura no curso de Geologia da UFRGS

(Fragoso Cesar & Ga11a6, 1978) o autor da presente tese teve um

objeùivo acadêrnico príncipal norteando sua pesquiÊas: verificar a

aplicabilidade da Teoria de Tectônica de Pl-acas em terrenos pré-
-cambrianos, usando como |tlaboratório geológicort a exposição de
terrenos antigos do Rio Grande do Sut (RS). En função deste
obj etivo investigou os grandes traços regionais (Fragoso Cesar,
1980) e ensaiou neLes a aplicaçåo da teoria (Fragoso Cesar et
a'I., :.g82a, 1982b) i estudou sua cobertura sedÍmentar e vulcano-
-sedimentar (Fragoso cesar, 1983t Fragoso Cesar et al ., L984,
L985) para avaliar seu caráter orogênícoi pesquisou seus
conpl-exos plutônicos (Fragoso Cesar et al ., 1986) para
ídentifÍcar antígos arcos magmáticos i deslocou-se ao Uruguai
(Fragoso Cesar et â1 ., ]_987') para testar a continuidade das
estruturas. En conseqüência, reformul-ou sua visão sobre a

evolução da porção oriental do escudo, tanto do RS como Uruguaí
(Fragoso Cesar et al ., 1989) , e, agora, inicía urna reavaLiação de
sua anteríor interpretaçäo (Fragoso Cesar, 1980,' Fragoso Cesar 6.

Soliani ,fr., 1984) sobre a região ocídental onde tambén aplica
elernentos da Teoría de Tectônica de Pl-acas (Fragoso cesar, 1990).

Neste ponto de suas pesquisas, graças às frutíferas
associações com diversos col-egas especialistas, reúne uma série
de informações que, acredita, demonstra que o Ciclo Brasj.l-iano no
RS produziu diversas orogenias superpostas em dois cinturões
orogênicos que ref l-etem a evolução de dois (paJ-eo)oceanos
narginando urn ( pa leo ) continente .

O ponto principal desta tese, explicitado no parágrafo
anterior, 

. 
retorna a un quadro já visualizado pelo Prof. Mauricio

Ribeiro e colaboradores: de que no Rio Grande do SuI ocorrem
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(.,. ) duae faixas orogênicas de idade brasill-ana, correndo
paralelamente na direção nordeate-Eudoeete (Ribeiro & FantineL'
l_978r pçt. 48),

MÉTODO DE TRABAI.,HO

Para o desenvol-vimento desta tese foram consideradas (l-) a

grande extensão da área do objeto de estudo e (2) a diversidade
de temas envol_vidos. o primeiro item descartou a possibilidade de

mapeamento geral , mesno en escala reduzida, sendo a alternativa
adotada a construção de secções geológicas regionais, al-9uma6

esquematizadas nos capÍtulos subseqùentes, e seleção dè. áreas

chaves representativas das principais estruturas para rnapeamento

em semi-detalhe. Destas, até o momento, foram mapeadas o Vale do

niguiri (Fragoso cesar, L983) e, en função da tese de Rubens Luis
Monteiro, a região de Pínheiro Machado. Àtualnente, para as

dissertações de mestrado de Fernando Mel-l-o e Heitor sayeg'

participamos dos napeanentos de duas outras áreas chaves: cerro
dos Porongos-Aberta dos cerros e Vale do Boíci.

o segundo item exigíu a associação com colegas especialistas'
Nos trabalhos envolvendo petrologia ígnea, geoquímica e

geocronologia atuamos colll nosso orientador, Dr. Mário Cesar

Heredía de Figueiredo (IG-USP) e com os colegas Dr. Enio Soliani
Jr, (IG-UFRGS), Rubens Luis Monteiro (IG-UFMT) è Dr' Ricardo

saIlet, na época pesquisador do cNPq, cujos principais resultados
estão contidos ern trabal-hos publicados (Soliani Jr. et al"', l-983,

L984t Fragoso Cesar et aI ., LgA6, Sall-et et al ., I989a' l-989b;

Figueiredo et al ., 1990b) e em preparação (Monteiro et al ', en

prep. ). Nos terrenos metamórficos e deformados a associaçäo co¡n o

Dr. Rô¡nulo Machado (IG-USP), tanto no Rs como Uruguai, foi
f undarnental_, pernitindo novas soluções para probl-emas estruturais
e metarnórficos anteriormente pouco entendidos ou ignorados
(Machado & Fragoso Cesar, 1987t Machado et aI ., I9A7 t Fragoso

cêsar et af. Lga7, 1989). Nas regiöes de rochas sedimentares

contanos com a ativa participação dos colegas Ernesto Luis

Lavina, Paufo Sérgio Gornez Paim e Ubiratan Ferrucio Faccini,
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atual"¡nente profesÊores da UNISINoS, cuJa cooperação resultou err
várias publlcações ( FragoÊo cesar et aI., L984, l-985t Lavina et
â1,, 1985t Pairn et aJ.., 19A61' Faccinl et aI., L9A7). Outros
colegas contribuiran com seus conhecl-mentos em trabalhos de campo

no RS, destacando-se NeLson Vieira Jr, (IG-UFRGS), Antonio Jorge
VaEconcelog Garcia (EM-UFOP), Magda BergTman (IG-USP), Dr. Hardy
Jost (Ic-uNB), Dr. Migruel Basei (rc-usP), Dr. Roland Tronpette
(ORSTO¡.{), Dr. Luis A]bèrto D,Avila Fêrnade6 (IG-UFRGS), Dr. PauI
Taylor (Dc-Oxford), Dr. Eberhard l{êrnick (IG-UNESP), Dr.Cláudio
Ricco¡nini (Ic-usP), Dr. Arnando Coimbra (IG-USP) e D'rank BaarE
(Universídadè de capè Town). No uruguai realizamos trabalhos de
campo com os colegas Pier Rossi, Henri MasqueLin, CarloÊ Gonez

Rifas e Fernando Precciozi da DfNAMfcE, e Harol-do Àlbanel] e Raul
Diaz da Universidade de Montevideo. Recentemente, estudando os
diques máficos proterozój-cos do Uruguai cooperamos, j untaurente
com os colegas Vicente Girardi (fc-UsP) e Gíorgio Rlvalenti
(Universidade de Modena), en trabal-hos conjuntos com os colegas
Dr. Jorge Bossi e Hector Canpaf da Universidade de Montevideo,
ertando os principais result,ados contidos em Bossi et al ., (L99O,
l-99L). Em SC tivemos oportunidade de realizar uma secção
transversal no Cinturão Don Feliciano con o colega Antonio Carlos
Ferreira (Votorantin).

Os trabalhos acina citados envolveran mais de 450 dias de
campo, divididos ên 26 etapas e estudo de cerca de 6000

afloramentos, particularnente da região Leste do RS e

subordinadamente no Uruguai e região oeste do Rs. Das amostras
então coletadas algumas foram estudadas petrograficamente, graças
ao apoio dos coJ-egas Rubens Luis Monteiro ( IG-UFMT) e José Maria
Azevedo Sobrinho (pós-graduando do IG-USP), e outras
seLecionadas para análises químicas, cujos resultados estão
publicados (Figueiredo et al-,, 1-99ob), e geocronológicas, adiante
discutidas.

De gualquêr forma, diante da cornplexidade do estudo, nossos
trabalhos foram ínsuficientes. Neste sentido, una pesquisa
bibliográfica sobre os trabalhos geológicos efetuados no RS, na
medida do possível revisados em campo, foi fundarnental . Os dados
analíticos, outra deficiência frente a abrangência dos tenas, em

sua maioria fora¡n extraídos de trabalhos anteriores, destacando-
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-Be, entre esteÊr, a teÊe de Soliani Jr. (1986)
as anáIi6es radionétrlcas efetuadas no RS

ampLamente utÍl-Ízadas na presente tese.

1"1

que contén todaÊ
até sua edlção,

EVOI.,UCÃO DOS CONHECTMENTOS

Excetuando trabalhos rnineiros, desde o século passado
realizados no RS, os conhecimentos geoJ.ógicos dos terrenos
antigos, pré-gondwânicos, tiveram inicio com Paulino Franco de
carvalho (1932). os diversos trabalhos posteriores, seJam

napeamentos, descrições, definiçöes, interpretações e
reavaliações das unidades tectônicas, Iítológicas ou
Iitoestratigráficas destes terrenos, serão extensivamente
discutidas ao longo dos capítulos subseqüentes durante aÉt

anáIÍses destas unidades.
No rnomento Ímporta destacar os trabal-hos que contribuíra¡n

para a aplicação da Teoría de Tectônica de Placas em terrenos
antigos do RS. Destes, o pioneiro e senínaf foi Àssociaçöes
Petrotectônícas do Escudo Sul-Riograndense: I. Tabulação e
dístribuição das associações petrotectônícas do Escudo do Rio
crande do sul de nibeiro & Fantinel (L978). outros se seguiram,
adíante também discutidos (ilost & Bitencourt, l-98oi .fost, l-98Lt
Jost et aI ., l9a4ì Fragoso cesar et aI ., L982a, 1-982b, l-986,
L9A9, Issler, L982, 1983, L986t Sol-íani Jr., 1986i Wernick et
al., L9A7, filj-1dner, L99Ofi To¡u¡nasi & Fernandes, 1990), nas, a

essência, conforme recentemente reconhecenos (Fragoso cesar ,

L990), já estava contida no primeiro: nos terrenos antigos do RS

ocorreln duas faixas orogênicas paraletas relacionadas à atividade
de placas durantê o Ciclo brasilia¡o.
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cÀPf flrro 02

O CR.ÁTON RTO DE I,A PI,,ATÀ E

OS CINTURÕES DOM FEIJICIANO E RIBEIR,A

NO SUL DO BRASIL E URUGUAT

TNTRODUçÃOt

A estruturação dos terrenos antigos do suL do Brasil e

Uruguai tem sido tema de análÍse de diversos pesquisadores ao

longo das três últimas décadas, refletindo o avanço dos

mapeanentos geológicos de pequena escala e a dísponibilidade de

¡nedidas geocronol-ógÍcas. As tentativas de síntese regíonaJ- dos

anos '60 (Àlneida, L967ì Cordani et aI ., 1968) evoluíram, nos

anos '70, para a definição do Cráton Rio de La Plata, restrito ao

oeste uruguaio e Argent,Ína, e do cinturão Ribeira, uma faÍxa
¡nóveI do Pré-Canbriano Superior /Eo-PaLeozóico afLorante no leste,
sudeste e sul do Brasil e leste do Urugnrai (A1neida et al.,
L973), transvêrsaLnente conpartinentada em sistemas de

dobramentos e maciços nedianos (Hasui et al . , L975). Nos anos

'80, graças a um maior acervo de conheci¡nentos geológicos e

geocronológicos e a descoberta de um terreno granulítico do

Proterozóico Inferior (Nardi & Hartmann, 1979; Soliani Jr. , 1979)
justaposto a um complexo granite-greenstone no oeste do RS e de

un terreno arqueano con características cratônicas en Sc e PR

(Cráton Luis Alves: Kaul , L979, 1980), um novo nodelo foi
proposto corn a inclusão destas regiões cítadas no Cráton Rio de

La P1ata que, desta forna, extender-se-ia da Argent,ina e Uruguai
ao oeste do RS acunhando-6e para Sc e PR e isolando duas faíxas
nóveis: o Cinturão Ribeira a NW, então redimensionado e com sua

extre¡nidade rneridionaL situada no PR, e o Cinturão Don Feliciano,
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então definido e ocupando as regiões costeiras da porção SE do

Escudo Àt.Lântlco e¡n SC e do Escudo carlcho* no RS è Uruguai
(Fragoso Cesar, 1980 ) .

Nos rllti¡noe anos, dÍversas pesquisas efetuadas no RS,
particul-arrnente estudos geocronológJ.cos e geoquírnicos, tê¡n
evidenciado a ampla ocorrência de unidades orogênicas brasl}lanae
em regÌões que jul-gávamos cratônicas, entre as quais o terreno
giranite-greenstone antes citado. Dstes estudos levaram Soliani
,fr. (L986) a redinensionar o cinturão Do¡n Feliciano incluindo
nele a porção noroêste do Escudo caúcho no RS cornposta peto
terreno glranite-greenstone, então interpretado como a extensão
ocidental da bacia marginal. ou de retro-arco anterÍormente
definida para aquel-e cinturão (Jost & Bitencourt, l-980t Fragoso
Cesar et â1 ., 1-982a, L982b), e por coberturas vulcano-
-sedimentares e granitos reLacionados a atividades tardi- e pós-
-tectônícas da faixa nóvel-. À porção sudoeste desta exposição do
escudo, constituída por granulitos e gnaJ-sses dl-versos do

Proterozóico Inferior e afetada por vulcanismo e intrusôes
graníticas brasilianas, foÍ então entendida como um ttmacíço

rnargínallt peJ,o citado autor: a borda reativada do Cráton Rio de

La Plata por influência da atividade tectônica do cinturão Don

Fel ici ano .

Os estudos e revisões que realizamos para a presente tese nos
levaram a concluir que nenhuût dos modelos de compartínentação
tectônica antes apresentados se coaduna com a estruturação
geológica do Escudo caúcho no RS, onde a ocorrência de duas
faixas nóveís tectonicamente j ustapostas segundo a direção NE-SI¡,
conforne prioritariamente apontado por Ribeiro & FantineL (L978),
exige urna reforrnulação no quadro tectônico regional. Em funçåo
desta necessidade e com o intuito de situar as unidades
brasilianas do RS en um seg¡nento crustal mais arnplo,

ffiese a designação Escudo caúcho como sinônirno
simplificador do extenso terno nscudo Uruqß¡aio-sul-Rio-Grandense,
cunhado por Picada (I97L) em referência ao escudo que aflora no
RS e Uruguaí, considerando gue o povo que habita as iegiôes deste
escudo, tanto em seu trecho brãsileiro co¡no uruguaio,
historicamente, por sua cultura comun independente de fronteira
ou lÍngua, é conhecido como gaúcho - gáutcho na pronúncia
caste thana
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no caso o Eudeste da Pfatafor¡ûa sul-Americana, comparamog e6taa
com Euas correlatas afLorantes no Urugual , sc e PR e conclui¡nos
que na organização da regiäo considerada, esquematicamente
representada na Fig. 2.L, conj ugam-Ée o Cráton Rio de L,a Plata e
os ClnturõeÊ Don Felici.ano e Ribeira devido à atividade de zonas
de cisalhanento l-ongitudinais e transversal-e à estruturação geraL
das faj-xas móveis envolvidas. Na montage¡r desta figura foranr
consLderados: (1) a modelagem gravimétrÍca regional apresentada
por Shukowski et aI . (L991") que sustenta ar correlações aLi
expostasi (2) a hipótese, díversas vezes dlscutlda ao longo desta
tese, da existência de fal-has transformantes at,ívaa durante a
evolução do Cinturão Ribeira e responsáveis por sua diferenciaçäo
longitudinal; (3) o reconhecimento de que a cornpartimentação
interna do Cinturäo Dom FeIilcíano e de sua atual posição
geográfica deve-6e à ,rnovinentação transcorrente de faLhamentos
tardios em sua evoluçãoi e (4) a interpretação à luz da Tectôníca
de Placas que postulamos para os terrenos brasilianos do RS e a
que outros autores levantam para SC e PR (e.9., Soares, L9A7,
Fiori, L990, Machiavelli, L99l- ) .

Este modelo de estruturação regional da Fig. 2.J-, apesar de
al-tamente especuLativo, é coerente com as observações disponíveÍs
para a região e objetiva, em riltima inStância, apontar a

necessidade da mudança de ótica nas tentativas de anáIíse de
integraçåo regional , particularnente a revisão de estruturas que
podem representar Ii¡nítes col-isionais e transformantes que, ern

regiões encobertas por depósitos fanerozóicos, devem ser
rastreadas por métodos geofísicos. Sob esta ótica analisaremos
agora, de forma sucinta, as três entidades tectôúicas maiores do
suL do Brasil. e Urugmai e suas inter-reIações.

W
Entre os Cinturões Ribeira e Dom Feliciano afforam rochas

antigas, pré-brasitíanas, com distintos graus de envoLvimento nas
orogenias rnarginais e condicioiradas em blocos lirnitados por
falhas transversais, supostamente transformantes (FiS. 2.1).



L6

EÊtaÊ rochas, que evidencíam o embaBanento do pretérlto
Contiiente Rlo de La P1ata, estão expostas, de sw para NE, noB

Blocos Fl-orida, Taquarembó, São Gabriel e Luis AlveÊ. A

preservação eÊtrutural e cronológica e a ausência de atividade
térnica brasiliana significativa nos Blocos Florida e LuiÉ Alves
perniten a aplicação neles do conceito cráton, enquanto o ínti¡no
envolvi¡nento do6 Blocos Taquarembó e Såo GabrieL com a instalação
do cinturão Ribeira suçtère a aplicação de outros conceitos para
suas rochas antigas, tais como: rrenbasamento de faixa nóveltr,
rrborda cratônica reativadatr, rraf tos de embasamentorr, rrrnacJ-ço

narginalrr, et.c, de forma que na presente tese passamo€r a
considerar apenas os Blocos Florida e Luís Alves cono
representantes do Cráton Rio de La Plata em contraposiçâo aos

Blocos faquarembó e são Gabriel , visualizados cono integrantes do
Cinturão Ribeira.

o atual isoLamento geográfíco entre os Blocos Florída e Luis
Alves, que em princípio podería induzír à definiçåo de dois
crátons, reffete, desde nosso ponto de vista, a conjunçäo dos
segruintes fatores: (L) a identação do cinturåo Ribeira no cráton
RÍo de La Plata, graças à atividade dê falhamentos transversais
que j ustapõern longitudinalmente distintas situações
paleogteográficas; e (2) o contato deste complexo identado com o
Cinturão Dom Feficiano feito através de falhamentos
transcorrentes tardios em sua evolução que cancelaram exposições
oríentais tanto do Cráton Rio de La Plata co¡no do Cinturão
Ribeira. concluínos que antes do evento de transporte tectôníco
do cinturão Dom FeLiciano até sua atual posição, o cráton Rio de
La Pfata possuia consideráveI extensão para J-este e continuidade
geográfica entre os Blocos Florida e Luis Alves güê¡ então,
fornavam um único anteparo cratônico, interposto entre dois
cinturões orogênicos. Neste sentido, os dados gravinéÈricos
tratados por shukowski et aI. (199L) mostran a conbinuidade
físíca entre estes dois blocos através dos Bl-ocos São Gabriel e

Taguarembó, sendo a região cratônica recoberta por depósitos
niogeoclinais da Plataforma carbonática Pedreiras (vide Cap.09),
cavalgada por nappes do Terreno Rio Vacacaí (vide cap.10) e
afetada por plutonismo, vulcanismo e sedimentação do orógeno Bon

Jardim (vide cap. Ll-) no Bloco São Gabriel, onde as exposições de
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rochas antigaÊ 6ã0 muito linltadae, enguanto no Bl,oco Taquarembó,
onde o em.basamento cratônico possui anplas exposJ-ções co¡n

estruturações e idades antigas preservadas (vide cap.09), a

atividade do cinturão Ribeíra manifeeta-se, essencial-mente, por
rochas graníticas e vuLcânicas relacionadas ao orógeno Bom Jardin
(vide cap. Ll- ) .

O BLOCO FLORIDA

A descoberta de que a regíåo ocidental- do Escudo caúcho no
Uruguai constitui um bfoco cratônico deve-se a Bossi et aI .

(1967), Bossi & Ferrando (l-969) e Ferrando 6. Fernandez (l-97L) que

então o desígnararn rrZocalo Predevoniano de La cuenca del Rio de
La Platarr, redefinido Cráton Rio de La Plata e estendido para a

Argentina por Almeida et aI . (]'g73l e, posteriornente. para o Rs

e SC por Fragoso Cesar (1980). Na presente revisão, reconhecendo
que o Cráton Rio de La Plata é fornado por duas exposíções
iso.ladas, aIém, é c1aro, de sua extensäo argentina, denominamos
Bloco Florida, em referência à cidade ho¡nôni¡na central¡nente
situada neste bloco, à exposição cratônica do Urugn¡ai.

O Bloco Florida (Fig. 2.1,) é linitado a leste, at,ravés de
espessa (-2Ih) zona níIonít.Íca vertical NNE-SSW, do Cinturão Don

Feliciano e a norte, por cisalhamento vertical NW-SE (Fa1ha
Sarandi deJ- Yí), do extremo meridional do cinturão Ribeira (Bloco
Taquarembó). Este úl"tino limite, que interpretamos como

transfor¡nante, já havia sído apontado por Fragoso Cesar & Soliani
Jr. (l-984) como linítrofe entre dois terrenos craÈônicos ( Terreno
cranite-creenstone do Uruguaí e Cinturão GranulÍtico Valentines)
e corresponde, aproximadamente, a uma (...) intensa anomalia
negiativa linear identificada na xnodelagem gravi¡nétrica levantada
por shukovrski et aL. (L99L).

Internanente, o Bloco Florida é constituído por três
associações litológícas principais: (1) Terreno Grallito-
-Greenstone do Uruguai, (2) Enxame de Digues Ètáficos Ismael
Cortinas e (3) Fornação Piedras de Afilar.

O Terreno Grar¡ito-Gieênstone do Urugnrai (Fragoso Cesar, 1980i
Fragoso cesar & Soliani Jr., 1984) é conìposto por diversos
cornpJ-exos granítico-gnáíssicos, dioríticos a granodioríticos
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(e.9., compLexoÊ Florl-da, conchiLlas, car¡r¡elo e cerro colorado),
assoclados a uma faixa vulcano-sedimentar de balxo grau
¡neta¡nórfico e direção E-W designada Forrnação Paso Severl-no (Bossi
et al. , 1967) ou Greenstone Belt Pa6o Severino (FragoÉo Cegar,
L980), co¡n lntrusões graníticas tardias (e.g., cranito Sierra
Mahoma). Isócronas Rb-Sr obtidas no6 granltóides gnáissicoe
(Unpierre & Halpern, L97Lr cingolani et al., L990) Índica¡n idades
entre 2o7o Ma e 2o2o Ìta com razões iniciaís gt87 1g¡a6 i.guais e
inferiores a 0,7O3. Entre a6 intrusöes tardias, foi datado o
Granito Síerra Mahoma com idade de 1.970 Ma e Ro: or7o4 (Unpierre
& Halpern, 1,g7L). As baixas razöes íniciais sraT /Sra6, incLusive
em isócronas de afl-orarnento (CingolanÍ et aI ., J.990), assin como

a conposição diorít.ica-tona1ítica-granodiorítica dos conpJ.exos
granitóides, sugerem um arnbiente dê arco de ilhas para o
desenvol-vimento dos protolitos deste terreno granito-greenstone
durante o Proterozóíco Inferior.

O Enxame de Digues Itláficos Ismael Cortinas, que afeta o Bloco
Florida, ten sido estudado por Bossí e col-aboradores (e.g., Bossí
& Navarro, l-982; Bossi et aI . , I9A9r, contando, recente¡nente, co¡rt

nossa participação (Bossi et aI., L990, L99l-). São fornados por
centenas (ou nilhares) de diques paralelos de direção N6o-808
andesít,icos e andesi-basálticos toJ.eíticos, indefornados a
fraturados e sen evidências de metamorfismo. Dados
geocronológicos recentes (K-Ar, Rb-Sr e Sn-Nd) ten indicado
idades em torno de 1,8 Ga (Bossi et aI. , 1"990 , L99l- ) ,
caracterizando u:n evènto de fraturarnento e estiramento crustal ao
Longo do limite Proterozóico fnferior-Proterozóico lvlédío.

A Formação Pied-ras de Àfilar, que será discutida no Cap. 06,
ocorre no extremo sudeste do Bloco Florida sendo constituída por
cerca de 600n de espessura de quartzo arenitos, pelitos e

calcárÍos escuros anquirnetarnórficos e moderadamente bascul-ados
para o quadrante sudoeste e¡n discordância sobre granitóides do
embasamento cratônico. a si¡nilaridade 1ítológica, estratigráfica
e estrutural desta unídade com a Fornação Sierras Bayas (Datla
Salda & fñiguez , L978 ), gue recobre o Cráton Río de La Pl-ata na
Argentina, é sugestiva de correlação. Neste caso a idade da
cobertura cratônica argentina, tida corno do Proterozóíco Superior
em base a estromatólitos e formas algais Chuaria (Pothe de BaLdis
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et aL., l-983), cuja diagênese supostarnente estendeu-ee até cerca
de 77O Ma em base a anáLises Rb-Sr em pelltoe ( Bonhornme &

Cingoì.ani, 1980), pode ser aplicada à Formaçåo Piedras de Afltar.
Por outro lado, a posição geográfica deeta fornação Junto ao
Clnturão Dom FeLiciano ê o sentido de Êuas paleocorrentes
índicando bacía oceânica a leste induzira¡n-nos à interpretá-J.a
cono uma extensão cratônica do Miogeocllnio Lavalleja (vÍde
Cap.O6). E6ta interpretação, se correta, leva a duae inportantes
conclusões: (l-) situa o desenvolvimento do MiogeocJ.ínio Lavalleja
no Proterozóico Superíor e (2) mostra que o Bloco FLorída foi
antepais do cínturão Dom Feliciano, apesar do importante limlte
tectônico que os separam.

O BLOCO LUTS ALVES

Cordani (L9741 apontou a ocorrência de um nricleo cratônico
situado no nordeste de SC e sudeste do PR, posterÍormente
designado Maciço Mediano de Joinvile por Hasui et al-. (1975) e
definido Cráton Luis Alves por KauL (L979, l-980), sendo por nós
visualizado como a extensão setentrionaL do Cráton Rio de La

Plata (Fragoso Cèsar, 1-980t Fragoso Cesar et â1 ., L982a,b),
posição recentemente corroborada por Shukor4tskí et aI . (199L).
Adotando a denominação proposta por Kaul (!9'19, L98O) utilizanos
o ter¡no Bloco Luis ÀIves para esta exposição do cráton Rio de La
Plata .

O Bl-oco Luis Alves (FiS. 2.L) situa-se entre os Cinturões
Ribeira e Don Feliciano, sendo limitado deste por zona
transcorrente vertical ENE-wsw e, de acordo com MachiaveLli
(1991), cavalgado por aquele através de uma zona de sutura
ofiolítíca de direção em torno dê NE-SW. Internanente possui dois
compartimentos, un a sul da Falha de Corupá, onde está ausente
qualquer atividade brasilíana sigmificativa, e outro a norte,
onde é afetado por vulcanismo, sedimentaçåo e granitos
brasilianos que reffetern as fases tardias do Cínturåo Ribeira
junto à borda cratônica. As unidades contidâs neste bloco são:
( 1) Complexo Gra¡ulitico de Sa-nta Catarina, (2) Irlolassa Campo

Alegrre e (3) cranitos l\lcalinos.
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O Complexo Granulftico de Santa Catarina (Hartmann et al .,
L979') é composto, essencial.mente, por ortognaisses tonalftlcos
assoclados a corpos básicos de cornpoeição gábrlca e anortosltica
contendo freqüentes encraves de pl,roxenitoÉ e anf lbolJ.toe,
localmenÈe intercalando seqüências supracruetaÍs, notadamente
¡netassedí¡nentos quínicoÊ (BIF6, chert, etc), co¡n metamorfisno
superposto de facies granulito e anfibolito e trend estrutural- de
direção NE-SW (KauI & Teixeira, 1982t Basei, J.985 ì Figueiredo et
a1"., l-990a). os diversos estudos geocronológicos efetuados neste
terreno de alto grau (e.9., Bartorel-li et al. ,L968ì MinioJ"l,
L972t cordaîí, L974t Gírardi, 1974t Hartnann et aL., L979i Kaul &

Teixeira, 1982i Ba6el-, 1985) tên evidenciado sua idade arqueana.
Baseí (1985), revisando os dados anteriores e apresentando
diversas análises Rb-Sr, Pb-Pb, U-Pb e K-Ar concl-uiu que a
geração de 6eus protol.itos ocorreu no Arqueano (>2,6 ca), o

evento de metamorfÍsmo em facies granulítJ.co desenvoLveu-se e¡n

torno de 2,4 ca e o de facíes anfibolito, associado a

nigmatização, há cerca de 2,L Gâ, com resfriamento regional
alcançando até l-,8 ! 0,1- ca. De acordo co¡n este autor a atividade
brasiliana foi locaLizada em zonas de falhas e referida a

processos hidroternais de curta duração ê baixa temperatura êm

torno de 600 Mâ, exceto, conforne apontado por Machl-avelli
(l-99L), nas proxi¡nídades do Cinturão Ribeira. Figueiredo et aL.
(L990a), em base a análises quími.cas, partÍcularrnente ETR,

vísual-izaram a geração dos protolitos deste conplexo en uma

paleogeografia de arco de ilhas compatíveL tanto com os dados
geoJ-ógicos corno con as baixas razöes iniciais s;ta7 15v46 (<or7o3)
obtidas nos diagrarnas isocrônicos Rb-Sr.

A lÍolassa câmpo Àlegre aflora em testemunhos de sua bacia
original na porção setentrional do Btoco L,uis Al-ves, nas
denominadas nBacíasn de campo ALegre e Corupá, constituindo uma

seqüência vulcano-sedimentar não metamórfica e estruturada em

6uave braquissincl inal de eixo NNVI-SSE a norte (Campo Al-egre) e

e¡n urn estreito bloco abatido e encravado no embasamento cratônico
por falhas ENE-I{S!Í a su1 (Corupá). As descrições disponíveis
desta molassa (Ebert, I97It Daitx, ]-979a, L979b) e algurnas
observações que efetuanos ao longo da BR-280 mostram a

interdigitação vertical e lateral de uma unídade cIástica,
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conglomerática a pelítica, com outra vuLcânLca, varlável de

básièa a ácida, com os ter¡nos ¡naLs diferenciados tendendo ao topo
da seqüência. À idade Rb-sr deste vulcanísmo foí prellmlnar¡nente
sítuada em torno de 535 lta com razão lniciat sr877sr86 d" 0,705
(dados ínédítos de M. Basei in Teixeira, Lgazbr, indicando ldade
ca¡nbriana para a següência molássica.

A estruturação prirnária da unLdade sedÍmentar desta seqüência
em cunhaÊ rudítLcas, LocaL¡nente fanglomerados, que Ee

interdigitam com corpos lenticuLares areno-conglomerátÍcos
arcosianos com estratificaçöes cruzadas, por um lado, è corpos
sJ-grmoidaís arcosÍanos associados a turbíditos areno-pelíticos por
outro, indica a deposição destas mol-assas en conplexoË de leques

Çüê, peJ-o menos em parte, foran dêltáicos. Esta estruturação
prirnária e o posicionamento de suas ocorrências imediatamente a

su1 do li¡nite tectônico do Cinturão Ribeira com o Bloco LuÍs
Àlves sugere¡n que sua bacia evoluiu como uma antefossa molássica
condícionada pelo reLevo do bloco cavalgante ( Cinturão Ribeira) e

pelo abatinento em condições parciahnente subaquosas do bloco
cavalgado (Bloco Luís Alves). Evidentemente, para testar esta
hipótese são necessárias ¡nedidas de pal-eocorrentes e anáIise de

variaçôes faciológicas nestas molassas. De quaJ.quer forrta, é

sígníficatívo que as idades K-Ar obtidas em granitóides do front
cavalgante, de 592+3o Ma e 56l+LsMa, possívelmente reffetindo
resfriarnento durante o levantanento tectôníco (Machiavelli,
1991), sejan relativa¡nente pouco superiores à idade Rb-Sr
(-535Ma) das vul-cânicas intercaladas na seqüêncía molássica.

ALgrrns corpos grraníticos circunscritos (e.9., Granitos
Àgudos, Morro Redondo, Dona Francisca, serra AIta, corupá e

Píraí) intrudern a borda cratônica do BLoco Luis Alves junto ao

cavalganento do Cinturão nibeira. suas características
estruturais e o predomínío de facies aLcalinas e peralcalinas
levaram Kaul e colaboradores (Kaul et aI ., 1982, J.9A4i KauL,

Lg87) a interpretá-l-os como anorogênicos e relacioná-l-os a u
evento de riftea¡nento desvinculado do Ciclo Brasiliano. No

entanto, a posição geográfica destes granítos próximos ao

Cinturão níbeira e a idade Rb-Sr obtÍda por KauL et aI. (l-984)

nos Gran.itos Corupá e Morro Redondo de 506+7Ma con Ro:0,7062
levantam a possibilidade deste rifteamento refletir uma
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reativaçåo tensLonal da borda cratônica após o cavaLganento do

Cinturão Ribeira, conforme já sugerido por Basei et al. (199oa).
Desta forma estes granitos eetariam ainda vincuLados ao Ciclo
Brasl-liano: seriam granítos tardi- ou pós-colisionais deste
clclo, e não anorogênicoe. E, coneiderando a íntina associação de

campo con a MolagBa Campo Alegre, poderiam representar níveie
plutônicos relacionados ao vulcaniÉ¡no intercalado,
partícularnente aos níveis superiores, mais ácidos. Evidente¡nente
êstudos litoquínícos nestas vulcânicas e radiométricos mais
apurados do conjunto deverão ser efetuados para testar esta
hipótese.

sfNTEsE HISTóRTCÀ DO CRIiTON RTO DE I,A PI,ATA

Às atuais exposições do cráton Rio de La Plata nos Blocos
Luis Al-ves (sc,PR) e Florida (uruguai) mostram uma longa hÍstória
evolutíva, desde o Arqueano até o cambriano Superior. seua

registros mais antigos sugeren una aglutinação de sistemas de

arcos de ilhas arqueanos ( complexo Granulítíco de Santa Catarina)
e éo-proterozóicos ( Terreno Granite-Greenstone do Uruguai),
acompanhados por cornplexa deformação e metanorfisno variável de

facies granuJ.ito a xistos verdes, formando a região continentaf
que no Proterozóico Superior seria indívidualizada como

continente Rio de La Plata.
Logo após a fornaçåo desta primitiva massa continental foi

ela reativada através de adetgaçamento e estirarnento crustal e

invadida por centenas, ou rnilhares, de diques máficos toleíticos
(Enxane de Diques Máficos Ismae1 Cortinal) há cerca de 1,8 Ga,

possivelnente cono uln rano abortado da abertura de um oceano

meso-proterozóico aÍnda näo caracterizado.
Esta massa continentaf, novamente reativada ao Longo do

Ii¡nite Proterozóico Médio-Proterozóico Superior, foi
individualizada corno Continente Rio de La Plata e ínterposta
entre duas bacias oceânicas que então se desenvolviam: oceano

Adamastor e oceano charrua, sendo localmente transgredida por
suas águas e coberta, devido à transgressão do Oceano Adanastor,
pelos depósitos marinhos da Formação Piedras de ÀfíIar e por seus

possíveis correlatos: Forrnaçåo sierras Bayas, na Argentina, e
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MlogeocJ"fnlo Lavalleja e¡n aua margetn oriental , onde
poeterJ-orrnente ee l-netal-aria o cinturåo Do¡r Fell-ciano. Veetlgios
da transgressão do Oceano Charrua nåo eståo preservados na área
cratônica, mas no interior do Cinturão Ribeira, particularrnente
no BLoco São Gabriel (PLataforna Carbonátíca Pedreiras) r guê
durante o topo do Proterozóico Superior e Ca¡nbriano Ee

desenvoLveria em sua ¡nargen ocídentaL.
Con a tectogênese brasÍllana do Proterozóico Superior/Eo-

Paleozóico individualizou-se, no interior do Continente Rio de La
Plata, uma região não afètada pelas revoluções orogênicas
rnarginais, o Cráton Rio de La Plata, exceto localmente, eeja por
reativações de fal-has ou tênue metamorfismo e¡n suas borda6, ou
se j a ainda por ativídade vul-cano-sedínentar ( Mol-asÉa carTrpo

Alegre) e pJ-utonisno alcalino induzidos peJ-as orogenias vizinhas.

OS CTNTURõES DOM FEI,TCIANO E RTBEIRA

O ponto centraL da presente tese é tentar demonstrar que o
Escudo Gaúcho no RS é forrnado por doís cínturões móvêis
brasilianos paralelizados e tectonicamente justapostos que

tíveram evoluções separadas e distíntas relacÍonadas à

superposições de orogenías induzidas por dois oceanos narginaÍs
ao Continente Rio de La PLata, un situado a Ieste, o Oceano

Adarnastor ( Hartnady et al., l-985), envoJ.vido nas orogenias do
Cinturão Dom Feliciano, e outro a oeste, o Oceano Charrua
( Fragoso Cesar et êl ., L99Ol , responsável pelas orogenias da
região ocidental do escudo. Esta úl-ti¡ra região, de acordo com os
estudos gravinétricos de Shukowski et al-. (199L) e com a

discussão geológoca e geotectônica do presente itern, constitui a

extensão meridional do Cinturão Ribeira (Almêida et al . 1-973r,
cuja l-ocalidade referencial - vale do Ribeira - sítua-se no
extremo guperior do mapa esquemático representado na Fig. 2.L.

Nas partes e capítulos subseqrientes desta tese serão
discutidas as exposições suL-rj.o-grandense destes dois iinturões.
No presente item, com o intuito de situar regionaLmente estas
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expoÊ¡lçõeÉ¡, apregentaremos
unidadeE orogênLcaE.
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una rápída síntese de cada u¡na destae

O CINTURÃO DOM FEI,ICIANO

o Cinturão Dom Feliciano (FÍ9. 2.L) ocupa a região oriental
do Escudo caúcho e o extre¡no meridional do Escudo Atlântico
mantendo contato tectônico em parte com o cráton Río de La Pl-ata
e em parte com o cinturão Ribeira através de uma zona de

c isalhamento tranËcorrente , poss S.velrnente sinistral..
Internamente, devido à atividade de zonas de cisalha¡nento
transcorrentes sinistrais de direções variáveis de NE-sw a N-st
eIe é compartimentado nas seguintes unidades l-itoestruturais: (1)
naixa rijucas, (2) Batólito Pelotas, (3) Batólito Encruzilhada do

SuI e (4) Faixa Rocha, tendo os conplexos batolíticos geração
relacionada à atividade destes falhamentos, o que perrnite datá-}a
en torno de 550 lla, Ídade obtÍda nos granitos sin-cinemáticos
deste evento.

À Faixa Tijucas, eguivalente redimensionada do Sistema de

Dobramentos Tijucas de Hasui et aL. (L975), compreende (1) uma

série de nappes de várias paleogeografias vergentes para o

quadrante noroeste, localmente intercalando (2) escamas do

ernbasamento pré-brasiliano (e.9., Gnaisses Encantadas, RS) e (3)
fJ.ysch sin-nappismo (e.g., Ffysch Arroyo Azucarera, Uruguai:
Fragoso cesar et al-., 1989) e (4) uj0a antefossa preenchida por
ftysch & molasse posteríor ao evento de nappismo e que narca a

borda mais externa do Cinturäo Dom Feliciano, denominada
Antefossa camaquã no Rs (cap. o7), Bacia do ltajaí em SC (Basei,
l-985t Basei et aI ., 1,987 ) e Bacia Barriga Negra no Uruguai
(Fragoso cesar et at., 1987). o pl-utonismo desta faixa é bastânte
diversificado e inclui intrusões graníticas sin- e tardi-
-cinemáticas ao avanço das nappes (e.9., Suítes VaLsungana e

Guabiruba em Sc: Basei, l-985) afém de váríos corpos relacionados
a eventos posteriores (e.g., Granitos Guazunambí, Policlínica,
Treinta y tres, sauce, Minas, etc e Sieníto siêrra dè Ànimas no

Uruguai: Preciozzi et al ., 1985) afetando, inclusive, a antefossa
(cranito Subida em sc: Basei, l-985). Entre as paleogeografias
transportadas e ernpilhadas como nappes ao longo desta faixa
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deatacam-se! (1) uma ¡nargem contÍnental passl-va deflnlda
Mlogeocllnlo Lavalleja (Fragogo ce6ar et êf., 1,987, 1989),
extensiva¡nente exposta no Urugual (e.9., Nappe Mínas: cap. 06),
imbricada cono eÉcamas tectônlcas no Terreno serra das Encantadas
no Rs (cap. 06) e constítuindo parte do I'crupo Brusquerr de sc
(e.9., Seqüêncía Rio da Areia: BaseL, 1.985) t (2) granitóidee
calcí-aLcalínos de raíz de arco mag¡nátlco milonitizados e

imbrÍcados con outroË tÍpos graníticos dos Granitoe uiloníticoE
Porongos do Terreno Serra das Encantadas no RS (Cap. 06) e da
Nappe Pan de Azucar no Uruguai (Fragoso Cesar et a1 ., 1989)t e
(3) seqüèncias metavulcano-sedinentares de bacia de retro-arco
reunidas nos Terrenos cerro da Árvore e Serra dos Pereira do Rs

(cap. 06).
o Batólíto Pelotas (Fragoso cesar et aI ., L986, l-989), una

redefinição do Maciço Mediano de Pelotas de Hasui et aL (l-975),
corresponde a um cinturão batolítico canbriano fornado por
centenas - ou milhâres - de Íntrusões graniticas sub-alcalinas
sin- e tardi-cinemátlcas à atividade de zonas de cisalhanento
sub-vertj,cais de direção NE-SI{ associadas a enxa¡nes de diques
riolíticos, platôs de piroclástícas riolíticas e pequenos corpos
básico-ultrabásicos (e.9., suíte cranítica Dom Feliciano, Diques
Riotíticos Asperezas, Tufos & Ignibritos Ana Dias e Gabros Passo

da Fabiana no RS: cap o4), contendo pendentes de teto da

encaixante neo-proterozóica constituida por nappes de granitóides
calci-alcalínos de raiz de arco nagnnático (e.9., Complexo
Granítico-Gnáissico Pinheiro Machado no Rs: cap. 04) que

intercaLam sheets de 2-mica leucogranitos (e.9., Leucogranitos
Cordilheira no RS : cap. O4), escamas de flysch sin-cine¡nático ao
nappisno (e.9., Ritrnitos cerro chato no Rs: cap. O4) e de
¡netassedimentos correLacionáveis ao Miogeoclínio L,aval-l-eja (e.9.
Már¡nores Matarazzo no Rs: cap. 04). Afetando este conjunto de

unídades brasílianas, onde ainda não foram identíficados
representantes do e¡nbasamento antigo, ocorrrem pequenos trstockstr

graníticos, pelo menos em parte alcalinos, de ídade possivelrnente
ordoviciana.

o Batótito Encruzilhada do sul é restrito ao Rs (cap. 05).
Inicialnente incorporado ao Sistema de Dobramentos Tijucas de

Hasui et aI. (1975) e posteriornente ao Batólito Pelotas (Fragoso
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cesar et ê1, 1986), apenas recentemente foi reconhecfda É¡ua

lndfvldualldade (Fragoso cesar et aI., 1989ì shukoïi'skL et al .,
L991). De forrna anáJ-oga ao Batóllto Pelotae, este batóI1to é

tanbém cambriano e for¡nado por granítos texturalmente varladog
sin-cinenáticos às zonas de cisalhamento transcorrentes
sÍnistrais (suíte Granítica Encruzilhada do suL) afetados por
dlversos stocks tardi-cinenáticos, predominantemente
J-eucogranítlcos (Granitos Carnpinas, Pinheiro, Cerro Feio e

outros) e por duas intrusões síeníticas alcaLinas pós-cinenáticas
(Sienito Piquiri). À encaíxante do batóIÍto, arnplamente
prêservâda, é composta por um cornplexo gnáissico aLóctone
(Gnaisses Chanã) associado a um grande corpo anortosítico
(Ànortosíto Capivarita) e intercaLando uma sheet granítica tardi-
-cinemática ao transporte tectônico das encaixantes gnáíssicas e

anortosítica (Monzogranito Pitangueiras). os Gnaisses chanã
conpreendem uma assocíação tectônica de paragmaisses, em parte
correLacionáveis aos netassedÍmentos do Miogeoclínio l,avallej a, e

de ortognaisses tonaLítíco-granodioríticos sÍmilares aos calci-
-alcalinos de raiz de arco magmático do BatóIito Pefotas. Apesar
de constituir uma possibitidade senpre aventada, ainda não foram
identlficadas unidades do embasamento pré-brasiliano neste
batóLito.

A Faixa Rocha compreende as unidades referidas como lrGrupo

Rocharr do Siste¡na de Dobramentos do Leste Uruguai de Hasui et a].

(1975). rnternamente é for¡nada por seqüências de metagrauvacas de
proveníência vulcânica e de caráter turbidítico que ocupa sua
porçäo orientaL (FJ-ysch IJa Pedrera: Fragoso cesar et a] ., L989)
cavalgadas por uma nappe granítica ( Nappe Síerra de Rocha:
Fragoso cesar et al , 1989) sítuada a ocidente e conposta por
granitóides diversos milonitizados e en parte similares a aqueles
que ocorren cono pendentes de teto no Batólito Pelotas, sendo

este cornplexo metanórfico íntrudido por diversos plútons
graníticos onde destaca-se o batól-ito multi-intrusivo cambriano
de santa Tereza ( Ferrando & Fernandez, L97Iî Bossí et aI., L975).
ocorrêncj,as localizadas de gnaisses poIídefornados nesta faixa,
como exemplificado junto à encosta oeste da sierra de Rocha, såo

sugestivas da presença de um embasa¡nento antigo, ainda não

investigado cronologicanente (Fragoso Cêsar et al ., r.9a7).
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O CINTURAO RIBEIRÀ

conforme díecutido anteriormente, elemento6 Levantados neBta
tese leva¡n à conclusão que os Blocos Taquarembó e são Gabrlel
(cap6. 09. 10 e lL) conÉtituem a extremidade merÍdíonaL do

cínturão Ribeira exigindo uma reformulaçäo desta unÍclade no suL

do Brasil e Uruguai. De acordo com esta, esquernatizada na Fig.
2.L, na região considerada o Cinturão Ribeira é formado por
quatro unidades litoestruturais: (1) Faixa Apiaí, (2) BLoco Rio
Iguaçú, (3) Bloco São cabrie]. e (4) Bloco Taquarembó, todos
possuíndo, em comum, vergência tectônica e/o! polarJ.dade
nragmátíca, sedLmentar e meta¡nórfica para sudeste, uma dístinção
radical ern relação ao Cinturão Dom Feliciano.

A Faixa apiaí (sistema de Dobranentos Apiaí: Hasui et al .,
1975) ocupa a região centro-oeste e norte do Escudo Àtlântico no

PR ingressando no extre¡no sudoeste deste escudo em sP, sendo

constituída por complexas assocj-ações metassedimentares,
subordinadamente metavulcânicas, estruturadas como nappes cotl
transporte tectônico para sudoeste, afetadas por íntrusões
baloLítíoas de granitóides diversos (Batólitos cu¡haporanga, Três
Córregos e Àgrudos crandes) e de stocks graníticos' e localmente
cobertas por depósitos moLássÍcos (e.9., Formação canarinha e

Grupo castro), sendo o conjunto seccionado por grandes fal-has
transcorrentes dextrais de direções próxímas a NE-slil, destacando-
-se o L,ineamento L,ancinha (soares , L987i Campanha et al ., I987i
Fiori, l-990 ) .

Trabal-hos. recentes, incluindo estes citados, têm aplicado os

conceitos de Tectônica de Placas no entendimento da evolução
desta faixa, não havendo ainda consenso. campanha et al . (L987)
vÍsualizaram o timite sudeste desta faixa como sítio de subducção
oceânica para noroeste e instalação sobre u¡na anterior plataforna
continental de um arco nagTnático e bacias orogênicas associadas,
tendo esta evolução ocorrido entre 1400 - 500 IrIa. Soares (L987),
com um modeLo diametralnente oposto, sugere que a zona dè

subducção situar-se-ia a noroeste da faixa, estando atualmente
encoberta pela Bacia do Paraná, conforne representamos na Fig.
2.L, e a lítosfera oceânica da Placa Paraná nergulharia para
sudeste 6ob esta induzindo a geração dè arcos rnagrnáticos e bacias
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de retro-arco em dols eventos Eucee sivos, um durante o
Proterozóico Médio e outro no Proterozóico SuperLor, encerrando
co¡n coLieão continente-continente, plutonismo tardlo e
sedínentação moLássÍca em baciaE transpressional e

t,ranstensional , con vulcanismo associado ne6ta, no fín do
Proterozóico e lnício do Paleozóico. A sudeste da faixa
orogênica, de acordo con este modelo, afloraria o embasamento do
antepaís cratônico.

O Bloco IUio Ignraçrl, equivalente à porção noroeste do Maciço
Mediano de iloinvile (Hasuí et â1., L975'), denominado Maciço
Marginal- de Curitiba por Campos Neto (l-984), têm sido objeto de

estudos recentes do Dr. M. BaseL e col-aboradores (e.9., Basei et
aI ., l-990a, L990b, L99Lt Machiavelli, l-99Lt Machiavelli eù aI .,
L99L) que o designararn Nappe Rio fguaçú. Como nesta
litoèstrutura ocorrem ta¡nbém unidades autóctones adotamos aqui o

termo BLoco Rio Iguaçú quando a eLa nos referinos.
o Bloco Rio Iguaçú co¡npreende as segnrintes unidadês: (1)

gTnaísses e anfibolitos parcialmente nignatizados de idade éo-
-proterozóica (o. Siga Jr., inf. verbal. ) evidenciando a presença
de un enbasanento continental antigo nesta litoestruturai (2'l,

corpos tentículares básico-ultrabásicos dispostos ao J.ongo de una
zona dê cavalgamento mèrgulhante para noroeste que limita este
bloco do cráton Río de La Plata situado a sudeste, atualmente
interpetados co¡no ofiolitos brasilianos marcando uma sutura
colisional (Machíavel1i, I99L)ì (3) granítóides calcí-alcalinos
alóctones aflorantes a noroeste da sutura acima citada,
conposicionalnente quartzo nonzodioritos, quartzo nonzonitos,
granodiorítos e monzogranitos con idades isocrônicas Rb-sr en
torno de 605 Ma, razões iniciais gtaT ¡gva6 d,e 0,7o46 próximo à

sutura è o,7O7 mais afastado desta, e idades U-Pb en zircões ¡nais
elevadaÉ (71-6+L5 e 797+L58 Ma), interpretados co¡no efementos de

um arco rnag,rnático andinotipo instalado em uma borda continental
situada a noroeste da sutura (Machiavelli, 1991t Machiavelli et
af. , I99L), (4) cobertura vulcano-sedimentar autóctone éo-
-pafeozóica ( Grupo cuaratubinha), considerada ¡noIássica e

correlacionada à Mol-assa campo Alegre que cobre a borda do Cráton
Rio de La P1ata a sudeste da sutura ofiolÍtica (Ebert, L971,), e
(5) intrusões graníticas tardias tanbém correlacionadas às que
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afetam a borda cratônica e reunidaÊ con estas na Sulte Serra do
Mar (KauI et al-. , L982, 1984).

Considerando que o Cinturão Ribeira no Paraná é . representado
pela Falxa Apiaí e Bloco Rio Iguaçú e eÊtá refacionado à

atívidade de duas zonas de 6ubduçåo, uma situada a noroeËte da
raixa Apiaí (soare6, l-987) e outra marcando o li¡nlte Eudeste do
Bloco Rio lguaçri (Machiavel-Ii, 199Lt Machíavelli et. aI., L99L), e
que no interior afLoran frações de um embasamento enel-áIl-co
antigo, e que estê evidentenente não pertence nem à porção
continentaL da Placa Paraná nem ao Continente Rio de La Pfata,
registra-se a suspeita de que no Lnterior desta faixa orogênica
ocorram elernentos de um outro continente ou de u.n nicrocontinente
marginado por duas zonas convêrgentes de Eubducçâo durante o

desenvolvimento deste cinturão orogTênico. Por outro lado,
ad¡nitindo-se o rrodel-o de canpanha et al . (l-987) para a evoluçåo
da Faíxa Apiaí, a situação é ainda mais cornpJ.exa porque inpJ.ica
na colísäo de dois sistemas cordilheranos gerados por zonas de
subducção coro Ígua1 merqiulho, 'rn Lnstalado na Faixa Aplaí (borda
sudeste da Pl-aca Paraná?) e outro, ¡reridional afetando o

continente ou rnicrocontinente antes referido.
Na Fíg 2.L, onde esquernati zarnos a primeira das possibÍlidades

acÍma discutidas, incluí¡nos no Bloco Rio Iguaçú um grande corpo
alóctone sobreposto ao Bloco Luis Alves do Cráton Rio de La Plata
designado por Basei et al-. (l-990b) de trBatóIito Paranaguátr, um

conpLexo plutônico estruturado como nappe. fnternamenÈe este
terreno é formado por granitóides porfiriticos foliados de

idades U-Pb em zircões de 6L4t9 Ma e Rb-sr de 543!21. Ma e Ri:
0,7083 gerados por (...) fusão da crosta inferior cujo material
ter-se-ia diferenciado do manto no Proterozóico Inferior (BaseÍ
et â1., l-990b. pS. L691"), alé¡n de intrusões Leucograníticas
tardias. Apontando as segmintes similaridades entre estes
granítóides e os granitóides das suítes Valsungana e Guabiruba da

Faixa Tijucas do Cinturão Dom Feliciano en Sc: (1) orígem crustal
da granitogênese, (2) fonte con mesma idade de residência
crustal , (3) idades U-Pb em zircões muito próximas e (4) aspectos
de campo e carcterísticas petrográficas e mineralógicas, estes
autores levantam a possibilidade do rrBatólito Paranaguárl
representar un terreno alóctone oriundo do Cinturão Do¡n
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FeLiciano. No entanto, comparando dados radiométricos das Suítes
Val-sungana e Guablruba l-evantadas por Basei (1985) com oe dadoe
obtidos por Basei et aI. (1990b) no trBató]ito Paranaguá'l
constatamos algumas deficiências nas similarídadeE aclma
apontadas. Por exemplo, as idades U-Pb não eåo tão próxinas:
6L4+9 YIa nos granitóides porfiríticos do Batólito Paranaguá e

647!f2 Ma na Suíte Val-sungana i e as idades Rb-sr são marcadamente
distíntas: 543+21" Ma e Ri: OrTOB nos granitóides porfiríticos do
ItBatólito Paranaguátr e 622L64 Ma co¡n Ri: O ,71-L na SuÍte
Valsungana, encaixante dos stocks da Suíte cuabiruba que
apresentam idades Rb-sr de 644+!9 Ma (Ri: O,72L,, 633+1 4 Ma

(Ri:0,713) e 60l-+40 Ua (Ri:0,7LL), fragilizando, ainda mais, a

correlação apontada.
Por outro J-ado, conforme antes citado e diversas vezee¡

discutido ao longo desta tese, un problema adicional nesta
correlaçåo reside na dêscoberta de que a atual posição do
Cinturäo Dom Feliciano deve-se å atividade de grandes falhanentos
transcorrentes tardios de direções em torno' de NE-SVü que o

colocaram em contato com frações doË Cráton Rio de La Plata e

Cinturão Ribeira, dificultando visualizar o t'Batólito Paranaguárl
como um terreno advindo deste através de transporte na direção
Nlil-SE e en sentido NW. Considerando estes elementos, J ulganos
plausível ínterpretar este terreno como um corpo alóctone
originalmente reLacionado' ao Bfoco Rio Iguaçr1, possivelmente
fornado por granitos colisÍonaís gerados durante a colisão do6
granitóides calci-alcal-inos de arco magmático e paleogeografias
associadas com o BLoco Luis ÀIves.

O Bloco São Galcriel, definido por ;Iost & Hartmann (L984) e
redimensionado por Naumann et at. (l-984), ocupa a porção noroeste
do Escudo caúcho no Rs (Fig 2.L) e será extensi va¡nente díscutido
nos Caps. 09, !O, l- l- e 12. Como então veremos eLe é Ii¡nitado do
Cinturão Don FeLiciano por uma zona de císalhamento transcorrente
de direção NNE-SSIí, parcialmente encoberta pelas mol-assas finais
da Antefossa canaquã, e do Bloco Taquarenbó por uma zona de
cisalhamento dextral de direção NW-SE - Lineamento Ibaré - gue

interpretamos como transformante (Fragoso Cesar, l-990).
Internamente contêrn exposições localizadas do embasamento antígo
gue¡ de acordo co¡n estudos gravinétricos ( Shukor^rskio et af.,
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1991), constitue¡n afloramentoB de uma cunha cratônica que

mergulha para noroeste sob as unidades brasllLanas, sendo estae
for¡nadas pel-o Terreno Rio Vacacaí e orógeno Bom Jardim.

'o Terreno Rio vacacaí (cap. 10) é representado por un

complexo alóctone de corpog básico-ultrabásicos (ofioJ-itos),
ortognaísses calcí-aIca1ínos de baixo-K e metavulcano-
-sedimentares que constj.tuem um Eístema de arcos de ilhas
lntraoceânico obductado sobre a margem ocidental do continente
Rio de La P1ata. os dados radionétricos disponíveia (Rb-sr, K-Ar
e U-Pb) indicam.que a geração deste sistema deve ter iniciado há
mais de 77o yfa e encerrado em torno de 650 t{a quando e1e colidiu
com a nargem continental.

O Orógeno Bom Jardim (Cap. l-l-) é caracterizado, no Bl-oco são

cabriel, por um conplexo orogênico cordilherano autóctone não

metamórfico e pouco deformado constituído por granitos variáveis
de calci-alcal-inos a shoshoníticos de raiz de utn arco magmático
cuja poJ-arídade de oeste para leste indica o nergfulho da plâca
oceânica em sulcducçäo sob a borda anteriormente acrescida. En

concordância com esta polaridade, instqJ.ou-se em supefície urna

bacia de retro-arco cuja sedirnentação e vulcanismo ta¡nbén

avançaram para leste. 06 dados geocronológicos Rb-sr dos granitos
deste orógeno mostran que ele desenvolveu-se em três estágios:
precoce-orogênÍco (\<650 - 600 Ma), sin-orogênÍco (-570-550 Ma) e

tardi-orogênico (-530 lÍa), cujas idades, como regra. diminuen
para leste, acornpanhadas por acréscimo das razöes iníciais
sr87 1sr86, respectivarnente o,oo47 a o,7062, o,'1o45 a or7o5o e
O ,7057 a O,7067 .

Alén destas unidades, ocorrem rochas vufcânicas e granÍticas
de idade ordoviciana (-465 Ma), possiveJ-mente anorogênicas.

Uma questão conplexa é a relação deste bl-oco com as

litoestruturas do Cinturão Ribeira situados em Sc e PR devido à
cobertura da Bacia do Paraná interposta. Na Fig. 2.1- especulamos
ser esta feita através de uma falha transfor¡nante tipo fossa-
-fossa de direção NW-SE encoberta pelos depósitos gondvJânicos.

Esta hipótese é baseada nos seguintes elementos: (3.) o plutonisno
calci-alca1ino do Bloco Rio rguaçú reflete, através do acrésci¡no
das razões iniciais gr87 lgva6 de sudeste (o,7046) para noroeste
(o,7o7 ), o sentido do rnergulho da placa oceânicai (2) a idade Rb-
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-Sr (-605 Ma) deste plutonismo E;ugere con.temporaneidade com o
plutonl-Bmo precoce-orogênico do Orógeno Bon Jardin e, este, (3),
cujas razões iniciaís gyaT ¡g¡a6 crescem de oe6te (o,zo47) para
Leste (O,7062), está reLacionado à subducção de uma placa
oceânica cujo sentido de rnergutho é inverso ao daquela referida
ao Bloco Rio fguaçú. Desta forma, ae corretas estas ¡nedidas
apontadas e 6eu significado, írnpõe-se um Linite transformante
entre estes blocos, pelo menos durante o período cítado.

O B]-oco Taquarembó, definido por Naunann et al-. (L984) para
engil-obar as unidades da porção sudoeste do Escudo Gaúcho no RS, é
aqui redinensíonado, conforne esquernatizado na Fig. z.l-, con a
inclusão de unidades uruguaias. A principal diferença deste bloco
en relação às demais litoestruturas do Cinturão Ribeira é a
presença de amplas exposíções do embasamento cratônico
preservando as estruturas e Ídades antigas. Este embasamento é
constituído por complexos granuJ-íticos (e.9., Granulitos Santa
MarÍa Chico no RS: Nardi 6¡ Hartnann, 1979t cranuLitos Valentines
no Uruguai: Bos6i et aI ., L975) associados a gnaisses de facies
anfibolito e granitóides diversos, com idade Rb-Sr referíveis ao
Proterozóico lnferior e razões iniciais gtaT ¡9¡86 baixas (<
0r703) indicativas de acresção crustaL neste período, que
relacionamos ao desenvolvinento de u¡n cinturäo móveL de alto grau
neta¡nórfico de direção geral em torno de NVü-SE, o CÍnturão
Granul-ítico Valentines (Fragoso Cesar & Sol-íani Jt., L9g4).
Apesar da preservaçäo das exposições do em-basanìento, o carater
orogênico deste bloco é evidenciado pelas núltiplas íntrusões
graníticas brasilianas variáveis de calci-al-calinas a alcaLÍnas
que o afetam, localmente assocÍadas a wulcanismo e sedinentação.
Os estudos radionétricos nestas unidades orogênicas. tanto no RS

(Soliani ,lr. , 1986) "oro ,ro uruguai (so]-iani J'.., L986, Cordani
& Solíani ilr., I99O), sugerem que o plutonismo deste bloco é
contemporâneo ao que afeta o Bloco São Gabriel , particularnente
durante os eventos precoce- e sin-orogêncico do Orógeno Bon
Jardim, possuindo a mesna polaridade porén corn razões iniciais
gvaT 15ya6 ¡nais elevadas (or7o70 a ot7o7'7), indicativas de locus
plutônicos mais afastados da zona de subducção/ cono representado
na Fig. 2. L.
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Os lí¡nltes deste bloco, exceto com o Cinturão Dom FelLciano
que é felto por trangcorrência NNE-ssw, é marcado por falhas de
direção NW-SE. Aquela que o Éepara do Bloco São cabriel, conforme
tentarernoE denostrar nos Caps. i-O, l-L e :-2, possui caráter
tranÉfor¡nante (Transformante Ibaré) , e associa-se a
¡netassedí¡nentos turbidíticos (Filitos de Ibaré: cap. 10) que
interpretanos como depósitos de uma bacl-a de cisalhanento.. Outro
limite, gue o Êrepara do Cráton Rio de La plata e caracteriza o
extrerno ¡neridionaL do cinturão Ribeira, é inferido en base,
príncipaJ.rnente, à ocorrêncía de uma intensa anomalia gravirnétrica
negativa finear segundo - a direção NW-SE apontada por Shukovrski
et aL. (1-99L), coincidente com a Falha sarandi deL yl (preciozzí
et aI., l-985). Por outro Iado, coincide, também, com a faixa
metassedimentar da Forrnaçåo Arroyo crande descrita por Fernandez
&. Preciozzi- (L974) como uma seqüência clástica de arenitos e
congl-omerados inaturos, localnente paraconglomerados, que se
assocíam a derranes básicos. A hipótese que levantamos (Fig. Z.l_)
é que este lí¡rite é tambén transfor¡nante e que a Fonnação Àrroyo
crande é coetânea con a ativídade deste linite preenchendo una
bacia de císaLhamento.



PÀRTE II'

O CINTURÃO DOM FELTCIANO

NO RIO GR.ANDE DO SUL



CÀPÍTULo 03

AS ESTRUTURAS DO CINTURÃO DOM FELICIANO

INTRODUCÃO

A individualízação de um cínturão móveL brasilíano situado no
extreno sudeste da Plataforma SuI-Americana teve inicio no
Uruguai com 06 trabaLhos da equipe do Prof. Dr. Jorge Bossl-
(e.9., Bossi et â1., L967î Fêrrando & Fernandez, L97L) que
caracterizaram o Zocalo deJ. Bste y Su.reste como uma faixa de

dobranentos do Pré-canbriano Superior/Éo-PaJ.eozóico,
posteriormente englobada no Cinturão Ribeira por Àlmeida et aJ.

(I973) e Hasui et al. (1975). En um trabalho de revisåo
bibJ.iográfica e colagen de mapas analisando correlações,
defende¡nos que a faixa móvel- era uma entidade independente que ao
longo da costa atlântica estendia-se para o sul do BrasiL (RS e
SC) estando separada do Cinturão Ribeíra pelo Cráton Rio de La
Plata desígnando-a, então, Cinturão Dom Fe1iciano (Fragoso Cesar,
L980), uma redefíniçäo do trCráton Ðon Felicianorr de fssler et al .

( L965 ) e Picada (t971,).

UNTDADES TECTôNTCAS DO CTNTUR.ÄO DOM FELTCTANO

Conforme discuti¡ros no Cap. O2, utilizanos cono base a

compartirnentação proposta por Hasui et af. (I975) corn algurnas
modificações e individuaL i zamos no Cinturão Dom FeLiciano as
seguintes litoestruturas maiores (Fig. 2.1-.): (l-) Faixa Tijucas,
(2) Batólito Encruzilhada do Sul, (3) Batólito Pelotas e (4)
Faíxa Rocha, sendo esta restrita ao Uruguai.

No RS (Fig 3.1-), o BatóIito Pel-otas (Cap. 04) Iimíta-se das
de¡nais litoestruturas por uma espessa (> 2 kn) zona de
císaLhamento transcorrente sinistral NE-SW designada Zona de
Cisalharento Dorsal de Canguçu (Zona de Fraturas Profundas da
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Dorsal do Canguçu: Picada, L97Ll , localmente deefocada por u¡na

falha transcorrente sinistral N-S ( Falha paõso do I'larinheLro:
Picada, 1-971-) que en parte marca o timlte ocidentat do BatóIlto
Encruzilhadâ do sut (cap. 05). A Faixa Tijucas, a terceira e mais
cornplexa litoestrutura do Cinturåo Dom Feliciano, no Rs é
composta por três terrenos metamórficos tectonicamente
justapostos pela ação conj ugada de diversas falhas
transcorrentes, os Terrenos serra da6 Encantadaa, cerro da Árvore
e Serra dos Pereira (cap. 06), e parcial.mente encoberta pelos
depósitos de flysch e molasse da Antefossa Camaquã (Cap. OZ), con
suas unidades basais tectonica¡nente encaixadas noE terrenos
meta¡nórficos e as superiores discordantemente 6gbreposta6,
ínclusive transgredindo robre o Cínturão Ribeira na região oeste
do escudo.

ESTRUTURÀCÂO DO C]NTURÃO DOM FELICIANO

As diversas unidades 1itológicas que compõem as unidades
tectônicas do Cinturão Do¡n Felicíano no RS fora¡n índividual-izadas
de acordo com doís critérios principaís: (1) sua composição
J.itológica e (2) sua estruturação tectônica. Adícionalmente, na
rnedida do possível, dados radio¡nétricos apuraram oE dois
critérios ut.ilizados.

Sob o aspecto de estruturação tectônica, dando continuidade a
nossos trabalhos (Machado & Fragoso Cesar, l-987t Machado et aI.,
1,987), concLuí¡nos que o Cicl-o Brasiliano no RS imprimiu três
principais Eventos de Estruturação no Cinturão Dom Feliciano, que
codifica¡nos peJ.a sigla E: E1 , E2 e E3 (Fragoso Cesar et al .,
l-989), refLetindo os três estágios evol-utivos colisionais que
afetarar¡ este cinturão, respectivamente sín-colisional, tardi-
colisional e pós-colisional .

Durante o Evento de EstruturaÇãd E1r relacionado ao estágÍo
sin-colisional- e conseqùente encurtarnento e espessarnento crustais
sob condições meta¡nórficas de xistos verdes a anfibolito
superior, fornaram-se zonas de cisal-harnentos sub-horizontais
associadas a transporte de nappes e dobramentos apertados a
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Fig 3.1- : Esboço geológíco com as principais unidades
tectônicas do cinturåo Dom Feliciano no Rs destacando, no
BatóLito Pelotas, os Leucogranitos cordilheira. A linha
tracejada indica, sob a Antefossa Camaquã, o limite
ocidental dos terrenos rnetarnórficos e ígneos do Cinturão
Don Feliciano. Siglas: zcDc - Zona de cisal-hamento Dorsal
de canguçut FPM - Fal-ha Passo do Marinheiro,' TSE

Terreno Serra das Encantadas .
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lsoclinaÍs, frequentemente redobradoe coaxLalmente (tipo 3 de
Ram6ay, L967,, com eixos sub-horizontais de direções próximae a

NE-SW, e foIíação plano-axial variável de ardosiana a gnáissica
ou ¡nil-onítica. Unidades sin- a tardí-tectônicas a este evento
incluem sheete de z-míca leucogranitos e granitos gerados por
fusão mista (crustal e nantélica), com follação variável de

incipiente a nilonítíca e, localmente, depóeitos tipo flysch
anquÍmetamorfizados e tectonicamente i¡nbrícados entre as nappea.

o Evènto de Estrutr¡ração E2 caracteriza o estágio tardi-
col-isíonal com estabeLeci¡nento de zonas de císalha¡nento sub-
verticais transpressionais de direção varÍável de NE-SVI a N-S e

componente inversa vergentê para NW, sendo o responsáveI pe].a
organização do Cinturão Don Feliciano em blocos tectônicos
justapostos e por e;ua cofagen tectônica junto ao Cinturão
Ríbeira. Al-ém das zonas de cj.saLhamenÈo gerou dobramentos
mesoscópicos a macroscópicos, abertos a fechados, de planos
axiaís vertlcalízados e eixos sub-horizontais de direções
predomínantes em torno de NE-sw e NW-SE criando padrão de

interferência de trdomos & baciasrr (tipo L de Ra¡nsay, 1,967), com

folíações plano-axiais variáveis de clivagem de fratura espaçada
a clivagem de crenu].ação. o magmatismo 6in- a tardi-tectônico
dêste evento foi formidáveI , constituindo os grandes batóLitos
nulti-intrusivos do cinturão, associados a enxames de díques e

corpos básicos e, localmente, ativídade vulcânica piroclástica. A

sedimentação, bem representada na Antefossa camaquã, compreende
cerca de 6000 m de espessura de depósitos tipo flysch na base
transicionando para molasse no topo.

o Evento de Estruturação 83, relacionado ao relaxanento pós-
colisiona], teve pequena magnitude e está caracterizado pela
ativídade transtensionaL de falha¡nentos NE-SW con soerguimento de

horsts e abatimento de grábens, co¡n sedinentação expressiva
(>600ITr de espessura) de moLasse sub-horizontal na Àntefossa
Camaquã, na base intercalando derrames básicos a intermediários.
O plutonisrno do evênto é pouco conhecido e possívelmente
restringe-se a pequenos plútons sieníticos e graníticos com

tendêncía a alca.l-inos, não sendo descartada a possibilidade deste
plutonisno ser posterior, anorogênico.



CÀPf TUI,O 04

O BATóI,ITO PEI,OTAS

, INTRODUCAO

o grande conplexo plutônico gue aflora na porção oriental do

Escudo do Rio crande do su] foi recentemente defínido como um

batótito conposto, ¡nuLti-intrusívo e polifásico reLacionado à
evoJ.ução do cicl-o BrasíIíano sendo, então, denominado de BatóIito
Pelotas (Fragoso Cesar et al-., 1986). Outras designações e/ou
interpretações havia¡n sido aplicadas a este batóLito em trabalhos
anterÍores. carvalho (L932, incluiu-o em seu compl-exo Cristalino
e postulou uma idade arqueana (Arcaica); Goñi et aL. (L962, o

consideraram um representantè do embasamento rnais antigo, con

idade do Pré-cambriano Inferior, a ForÎação caübaí então
definida; Tessari & Picada (l-966) ensaiaran sua subdivisäo
interna, reunindo suas unidades dentro do Grupo Porongos do Pré-
-Cambriano Superior, representado no batólito pela Forrnaçåo

Canbaí (nigrmatitos), compLexo Granítico Don Fêl-iciano e Granito
CordiLheira & Migrmatitos Associadosi Tessari & Giffoni (L97o)

adotaram a mesma divisão, anpliando-a com os enxames de díques
dos Riolitos Asperezas. No mesmo ano, Picada (L97L), aprimorando
o modelo tectônico sugerido en conferência no Núc1eo Rio-
Grandense da Socíedade Brasileira de ceologia por fssler et al.
(l-965), defendeu que esta estrutura estaria separada do orógeno

Porongos do Pré-Ca¡nbriano Superior pela zona de Fraturas
Profundas da Dorsal do canguçu e constituiria seu antepaÍs, o

Cráton Dom Feliciano formado por rochas do Pré-canbríano Médio ou

Inferior. Posteriornente, reffetindo o trabal-ho de geocronologia
no escud.o do Rio do sul efetuado por Cordani et a1 . (l-974), que

apontava a presença de rochas graníticas do Pré-cambriano
Superior nesta suposta área cratônica, Hasui et al-. (l-975)
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redefiniran-na como um alto de embaÊanento antígo afetado pela
atividade tectônica e nagmática do CicLo Brasítíano e a

deno¡ninararn Itfaciço lledia-no Pelotas ;
O prineíro passo para uma abordagem ¡noderna deste batól-ito

deveu-se a Ribeiro & Fantinèl- (l-978) gue o deeignaran (...)
Itlaciço Granítico do Leate, constituído principáImente de rochae
graníticas de proporções batolíticas (op.cit., pg. 3O), então
interpret.ado como raiz de um arco nag,rnático (op. cit. , pg. 29),
hJ-pótese adotada em diversos trabalhos posteriores (e.9., Fragoso
CeEar et aI., Lg82a, 1,g12bì ,fost èt aL., Lg84i Wernick et, aI .,
L987). A etapa seguinte, jâ util-izando dados estruturaie,
geocronológicos e geoquírnicos, perrnitiu a separação de

granítóídes relacionados à subduccção oceânica e, portanto,
gerados e¡n arco magrmático, daqueles posteriores, derivados de

condições sin-, tardi- ou pós-colísionais (Fragoso Cesar et aL.,
L986, 1-989, SoJ.iani Jr,, L986¡ Sallet et aI . , L989ai Philipp,
1990i Figueiredo et al ., J.990b), e sua separação em napeamentos
geológícos de semi-detalhe (FranÈz & Renus, 1986i Remus et al.,
1987i Fernandes et aI ., L989t Philipp, 1990t lvlonteiro, em prep. ).

O avanço dos conhecimentos sobre este complexo plutônico
levou a un melhor entendinento de seus lirnites tectônicos,
subdivisão estratigráfica, idades, fiJ-iações petroquí¡nicas e

evoJ.ução tectônica. Àtualmente, cotno exposto no Quadro 4.L,
índividualiza-se neste baÈólito diversas unidades plutônicas,
hÍpoabíssais, . efusivas e supracrustrais metassedimentares, cujos
dados geocronológicos disponíveis apontam suas gerações durante o

desenvoLvirnento do CicLo Brasiliano no Rio crande do Sul .

UNIDADES DO BATóI-,ITO PEI,,OTAS

o Batólito Pelotas é uma complexa estrutura granítíca
margínada por espessas faixas niloníticas transcorrentes
sinistraís de direçäo em torno de NE-SW ocorrente desde o sudeste
de Santa Catarina até o sudeste do Uruguai, cuja extensão
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superlor a loookn e largura, no RS, de até 1,00 k¡n o caracterlzam
como um dos grandes batólitos do mundo, comparável a sierra
Nevada, Penin6ular Range, Costeiro do Peru e outros (Fragoso
Cesar et af., 1986). Seu fi¡nite oriental aflora apenas no sudeEte
uruguaio onde, atravéE da Zona de Ci6alhaÍrento A1fereB-Cordillera
(Masgue).in, L989), Eepara-se da Nappe cranítica Sierra de Rocha

(Fragoso cesar et aI., L989). A oeste, Eeu limite con outras
unidades do escud.o ( Terreno serra dos Pereira e aatóIito
Encruzilhada do su1 , no RS) é ùarcado pela Zona de CisaLhamento
Dorsal do Canguçu (Zona de Fraturas Profundas da Dorsal do

Canguçu : Picada, 797]-1 e pela FaLha . Passo do lr,IarinheÍro de6te
mesno autor (fiq. 3.1), ambas no Rio Grânde do su1 .

QUAdTO 4.L' - UNTDAÐES DO BATóLITO PELOTAS NO RTO GR.ANDE

UNTDADES PI,UTôNICAS

ConpLexo cranítico-cnáissico PÍnheÍro Machado
LeucogranÍtos Cordilheira
Suíte Granítica Do¡r Feliciano
Gabros Passo da Fabiana
cranitos Alcalinos & outros Plrltons

HTPOABISSÀIS & EFUSTVAS

Sienitos 6. Rochas Básicas Assocíadas
Diques Riolíticos Asperezas
Igmínbritos & Tufos Ana Dias

ENCRAVES METASSEDIMENTÀRES

XenóIitos de Paragnaisses
Márnores Ylata,razzo
Ritrnítos cerro chato

Estudos recentes (e.9.,
êI. , L989at Figueiredo et
mostrado que esta batólito

Fragoso cesar et a1 ., 1989, sal"l-et et
â1 ., l-99obt ÞIonteiro, en prep. ) têm

é, em essência, una estrutura mul-ti-
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Fig 4.1- : Mapa geológico do Batólito Pel-otas na região de
Pinheiro Machado, RS (sinpJ.ífícado de napeamento feito
por Rubens I,uís Monteiro e Antonio Romalino S. Fragoso
cesar ) .

LEGENDA: L - sienitos (pós-Er) ¡ z - granitos tipo cerro
dos cachorros (pós-Er); 3 - 'biques Riolíticos Àsperezas
(sín-Er) ì 4 - suíte Tranítica Dom Felicíano; 5 - Gabros
Passo äa Fabianat 6 e 7 - conplexo cranítico-cnáissico
Pinheíro Machado: 6 - Granitóides Porfiríticos e 7 -
Mig¡matitos; I - rnega-xenólito de paragnaísse; 9
faLhamentos sub-verticais; L0 - atitude de foliação s1 t
LL - atitude de foliação sub-vertical Sr; 12 - sentido öle
vergêncÍa tectônica; 13 - direção de fluxo Ígneo, L4 -
ocorrência de fluoritat 15 - cidade de Pinheiro Machadot
16 - Rodovia Federal BR- 293, L7 - ferrovía
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-fntruslva do cambrlano (-550 Ma) relaclonada à J.nsta1açåo de
grandes zonas de transcorrência NE-SW profusamente J.nJ etadas por
centenas de plútons da Suíte Granítica Dom Feliciano eob

condições sin- a tardi-cine¡náticas. Associadas a estas inJeçöee
houve atividade sin-plutônÍca de pequenos corpos básLcos ( Gabroa

Passo da FabÍana) e de diversos enxames dos Diques Riolíticoe
AËperezâa alímentando, em superfície, efusões dos Igmiubrit'os ¡
Tufos Ana Dias. Dentro da grande rnassa granít.ica então forrnada,
que deve compreender cerca dê 7O* da área de exposição do

batólito, ocorren pendentes de teto de seu embasamento pré-
-cambriano, por vezes co¡n áreas superiores a 1-oo k*2,
representado pelo Complexo Granítico-Gnáissico Pinheiro llachado
e pelos leucogranit'os cordilheira, bem como por escamag

tectônícas de metassedimentos, os Ritnitoi cerro Chato e lilármores
}frat-arazzo, estes contendo pequenos diques e soLeiras pré-
-tectônicas dos Sienítos & Rochas Básicag Assocíadae. cono

intrusões ter¡ninais da atividade do batóIito, possivelmente
ordovicianas, ocorrem corpos circunscritos pós-tectônicos ou

anorogênicos de Granitos Àlcalinos & Outros Pltltons.

O COI4PLEXO GRÃNÍTTCO-GNÁTSSTCO PTNHETRO MACHADO

En diversos trêchos do BatóIÍto Pelotas ocorrem rochas
plutônicas defornadas, gnáissicas, por vezes migmatizadas, co¡no

regra correlacionadas, ao longo dos anos '60 e t'|o, à Formação ou

crupo cambaí (e.9., Tessari & Picada, 1966t Tessari & Giffoni,
L97o, Schneider et a] . , !974ì Ribeiro, L9771, cujas defínições
originais (coñi et aI ., I962i Jost & Villwock, L966) referiarn-se
a rnigmatitos da região ocidental do escudo (víde cap. l-0). Outros
trabalhos, utilizando-se de terminologias já desvíncufadas destes
conceitos, reuniran estas unidades no Complexo canguçu (Teixeira,
1-982a, Horbach et aI . , I9a6), ou dêsnembraran-nas em Granitóides
de Fase 1 e Granitóides de Fase 2 (Frantz & Remus, 1986),
Gnaisses Piratini e SuÍte Granítica Pínheiro Machado (Fragoso
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Ce6ar et al ., L986i Philipp, 1990t Flguelredo et al ., I-990b) ou,
ainda, Conplexo Gnáissico Àrroj-o doa RatoÊ e Metagranito Qultéria
( FernandeÉ et aI ., 1989). E¡nbora em mapeanentos de se¡ni-detalhe
tenha sido possíve1 individuallzar unldadee dentro deste
complexo, a nível regional é prudente mantê-lo indiferenciado,
pois e;ua diversidade interna não é, ainda, suficientemente
entendida. Tendo isto em vista, propo¡noE aqui englobá-Ias nò

compl-exo Granítico-Gnáissico Pínheiro ltlacl.ado, em referência à

cÍdade ho¡nôni¡na cuja região possui excel-entes exposições de Ëeus

principais litotipos. Apesar da prioridade do termo complexo

Canguçu para esta associação é desaconselhável o Eeu emprego pois
já havía referêncj.as na literatura geológica do Rs ao cranito
canguçu (e.9., carraro et aI ., L974), um pèqueno pIúton aflorante
na cidade quê the emprestou o nome e gue faz parte da Suíte
Granítica Do¡n Feliciano (Fragoso cesar et aI ., l-986).

o complexo cranítico-Gnáissico Pinheíro Machado ê, 
.

litologicarnente, nuito variado conrpreendendo: (1) graniÈóides 1

porfiríticos, (2) ortognaísses, (3) rnÍgrrnatÍtos e (4) encraves
máfícos, apresentando-se conunente nilonitizado e contendo
xenóJ.itos, principalmente de paragnaisses, testemunhos da

encaixante deste complexo ígneo.

GRÃNTTó] DES PORFIRÍTICOS

os çranítóides Porfiriticos constituern a unidade de maior
destaque dentro do complexo Pinheiro Machado, mantendo

regionalnente suas características petrográficas, texturais e

estruturais, tendo sido mapeados nas regiões de Porto Alegre
(Mignnatitos Ernbrechíticos, in Schneider et al ., L974 ), Quitéria
(Metagranito Quitéria, in Fernandes et â1 ., l-989,' Fig. 5.2),
entre Pelotas e canguçu (Granito Monte Bonito, in PhiLípp, 1990)

e Pinheíro Machado (Monteiro, em prep. t Fig. 4.1). outras
denorninações empregadas para estes granitóides incluem: Formação

Vigia (Picada, 1971-), migmatitos oftal¡níticos (Ribeiro, 1983)' e

parte dos Granitóides de Fases 1e 2 de Frantz & Renus (L986).
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Fíg 4.2 . Secção geológica parcial no BatóLito petotas
entre Pinheiro Machado e Capåo do Leåo ao longo da
BR-293.

LEGENDA: L, 2 e 3: conplexo Granítico-cnáiseico Pinheiro
Machado. l- - coÍr fo1íação gmáissica e rnilonítíca sl; 2 -
con folíação protorni lonítica a miLonítica sri 3 - glanito
tipo capão do Leão; 4 e 5 - suíte ëranítica Doìn
Felicíano. 4 - granitos isótropos com fraturamento
espaçado; 5 - com cataclase incipiente a miloníticoi 6 -
enxame de Diques Riolíticos serra das Asperezasi 7 -
Gabros Passo da Fabianat I - falhas transcorrentes, 9 -
falhas transcorrentes con conponente inversa.

Petrograficamente são formados por monzogranitos corn

subordinada participação de sienogranítos, granodioritos,
tonalitos e quartzo-nonzonitos. Esta variação é função direta do

teor do arcabouço de rnegacristais de K-feldspatos, gue l-ocalmente

atingern 6 cm de diâmetro máx j-mo, em matriz ¡nédía a grossei.ra
equigranular-hipidiomórfica, cornpos icÍonal-mente variável de

quartzo-diorÍtica a monzogrânÍtÍca (Fragoso cesar et aI. , L986ì

Phí1ipp, 1990). A nineralogia destes granitóides, síntetizando
nossas análises com as disponíveis en trabal-hos de outros autores
(Frantz & Remus, L9a6, Philipp, 1990), é constítuÍda por
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plagloclásÍo (25-458) dè Àn 25 a An 30 (o1igocLásJ-o), rnicroclfnlo
(L2-34&) e quartzo (L4-308) como essenclale; bloÈ1ta (5-15t) e,
por vezeÉ,, hornblenda (<58) cono sub-eesenciaisi esfeno, alanita,
magnetita, zírcã.o e apatita corno aceseórios, além de plrita e

outros suffetos dÍseminadoe ou em fraturas.

ORTOGNAÏSSES & MÏGMÀTTTOS

Rochas plutônicas equigranuJ.ares, localnente con fenocristais
esparsoa ou porfiríticas, como regra gnáissicas, Localnente
urigmatízadas assocíam-sê concordantemente aos Granítóides
PorfÍríticos, tendo sido mapeadas na regTíão de Pinheíro Machado

(Monteiro, em prep., F.ig. 4.I), Quitéria ( Compfexo Gnáissico
Arroío do6 Ratos, in Fernandes et aL., 1989ì Fig. 5.2), Monte

Bonito (Granodioritos Equigranulares, in Philípp, L99o), canguçu

e Piratini (parte dos Granitóides de Fase L, in Frantz & Renus,

L986), Porto ALegre (migrmatítos, in Schneider et aI., L974 ) e em

outras localidades.
Petrograficamente são tonaLitos e granodioritos, com

subordinada particÍpaçào de nonzogranitos e escassos quartzo-
díoriÈos, ocorrendo sienogranitos apenas nos nobilizados
neoEÊô¡nicos. De acordo con nossas análises petrográficas e as

contidas em Frantz & Renus (L986) e Philipp (L990) 
' sua

mineralogia essencial é constituída por pfagiocLásío (30-508) de

Àn 18 a An 40 (oIigoclásio e andesína), nicrocl-ínio (2-308) e

quartzo (1,2-3oàr, corn biotita (l-l--23å) e hornblenda (O-88) cono

sub-essencíais, e esfeno, alanita, nagnetita, zircão e apatita
cor¡o acessórios.

ENCRAVES MÁFICOS

Una das caracterÍsticas mais marcantes das unidades do

complexo Granítico-Gnáiss ico PÍnheíro Machado é a presença

constante, en todas as suas exposições, de encraves náficos. EIes

foran detalhadamente estudados por Philípp (L990) na regiåo de
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Monte Bonito, e eetão sendo lnveetÍgados por Monteiro ( e¡n prep. )

na regJ-ão de Pinheiro Machado.

Philipp (1990) dívidlu estes encrave6 em três tipos: (1)
anfibolitos, (z) dioritos eguigranulares e (3) microdiorltos,
considerando oe anfibolitoe cono xenólitos e os demaie cono

autó1Ítos.
06 encravea máficos posEuem dimensões centlnétricaE a

decimétricas, localmente métricas, e formas diversas: 6ub-

arredondadas, e1íptÍca6, sub-angulosas ou angulosas, com contato6
nítidos Lobados ou gradacionais, neste ca6o marcado por

schlierens de biotita e hornbLenda. sua6 cores são escuras, co¡n

ton6 de vêrde, cinza ou preto guando såosi castanhas, rosas ou

avermelhadas quando intemperizados.
os anfibolitos possuem granulometria nédia a grossa e¡n

êstrutura bandada fina (2-8mn), regular e relativamente contínua,
al-ternando níveis félsicos (plagiocláslo + hornbtenda +

diopsÍdio) e máficos (hornblendà e díopsídio), díscordantes à

foJ.iaçåo das encaíxantes. sua nineral-ogia essencial é constituída
por plagioclásio (30-45S) de An 27 a An 29 (oligoclásio cáJ-cico),
hornblenda (35-40&) e diopsídio (2-308), com esfeno, apatita e

opacos como acessórios (Phi1ipp, l-990).

os dioritos equigrranulares possuen granulometria média a

grossa, Varia¡o de rnaciços a orgTanizados en bandas ( 1-L0clTt)

irregulares e descontínuas, por vezes concordantes con a foliaçäo
das encaixantes. As bandas são ma1 definidas em níveis félsÍcos
feldspáticos e máficos com concentrações de hornblenda e biotita.
Sua rnineralogia essenciaf contém plagioctásio (35-608) de An 29 a

An 38 (andesina e oligoc].ásio cáIcico), hornbl"enda (L5-308) e

biotita (l-o-3og) i quartzo, K-feldspatos, esfeno' apatita,
alanita, zitcã,o e opacos cono acessórios. Modalnente caem no

canpo dos dioritos, quartzo-dioritos e tonalitos (Philipp, l-990).

os microdíoritos predominam entre os encraves máficos, sendo

abundantes en todas unidades ocorrendo, Ínclusive, no interior
dos díoritos equigranulares. Modatmente são dioritos,
subordinadamente quartzo-dioritos e tonalitoÉ, co¡rto regra



4A

isótropos, ocasionalmente foliados. Seu6 mineral-s eesenclais são
plagiocláeJ-o (4O-6Ot) de Àn 35 a An 39 (andeslna eódlcà),
hornblenda (até a58), blotita (LO-368) e, algumaÊ vezee, quartzo
(0-178) i eÉfeno, apatita, ziîcäo e opacos sâo aceEsórioe
(Phílipp, 1ee0).

ESTRUTURAçÃO DO COMPLEXO PINHEIRO MACHÀDO

A observaçäo dos mapas regionaís que abrangem o BatóIito
Pelotas, seja na escaLa 1.:1-.0oo.o0o (e.9., carraro et al . , L974i

Wí11i9 et af., !974ì Horbach et aI ., L986ì Santos et aI., 1989),
l-:600.OOO (Santos et aI ., L989) ou l-:25O.OOO (e.g., Tessari 6r

Giffoní, rgTo), mostra que as rocÌras granito-gnáissicas,
independente da terminoJ.ogia utilizada (cambaí, canguçu, etc.)r
dominarn amplamente o batólíto, partícularmente em sua porção

meridional . No entanto, nossas observações de canpo ao longo das

secções transversaís ao batólito e no mapeamento da região de

Pinheiro Machado alteram substanciaLmente esta proporção, assir¡
como o seu signÍficado.

o mapeamento da região de Pinheiro lllachado (FíS. 4.L,
Monteiro, em prep. ) evidenciou que o complexo granítico-gnáissico
honônimo ocorre como rrmanchasrr no interj.or da massa granítÍca
nul-ti-intrusiva da suíte Don Feliciano. A manutenção de coerência
estrutural- entre estas rtmanchasrr (e.gt., foliações, Iineações,
eixos de dobras, etc. ) é sugestíva de que representam pendentes

de teto afundados na massa granítica intrusiva sem modificações
substanciais na sua posição original. Em outras regiöes mapeadas

(e.9., Quitéria e Monte Bonito), a contínuidade física e a

estruturação do complexo en áreas de várias dezenas de kn2

índica¡n exposições da encaixante irin siturr, ou próximas da

situação anterior às instrusões da suíte Dom Felíciano.
Finalnente, no interior desta suíte, particularmente próxino ao

contato de seus ptútons con a encaixante granito-gnáissica, são

comuns xenólitos do complexo Pinheiro Machado de dimensões

centimétricas a ¡nétricas.
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As evidências extraídas dos mapeamentoa acl,ma referl.doe
(Monteiro, e¡n prep.; Fernandes et a1 ., 1.989i philipp, 1990) e de
nossas observações ern secções transversais no batólito, mostrarn
que as exposições do ConpLexo PinheÍro Machado representarn
restoÉ, pre6ervadoÊ en diversas dimensöes e sob distinÈas
condições, da encaixante regional. das unidades posteriores, porén
com áreas expostas em proporções significativamente nenores
àquelas regístradas nos mapas regionais. E¡n funçäo de6ta
discrepância e da faLta de mapeamentos de semÍ-detalhe com a
qualidade dos acima referidos, que envolvam toda a área do
batóIíto no RS, não dÍferenciamos o Complexo Pinheiro Machado no
mapa L:600"O0O anexo, reunindo-o com a Suíte Don Felíciano e

outras ünidades ainda não devidamente mapeadas.

Internamente, as exposições do CompLexo PÍnheiro Machado

contêm estruturas de dois eventos principais, organizadas em

estruturas ßa e E2r corn as estruturas E3 rnanifestando-se apenas
como reativações de falhas da estruturação 82.

As estruturas E1

Às estruturas E, estão relacíonadas à instalação de zonas de

cisalhanento sub-horízontais que afetam o compLexo pinheiro
Machado, interpretadas como defonaçöes produzidas por transporte
tectônico dê suas unidades à ¡naneira de nappes (Fragoso Cesar et
â1 ., 1989). Estas, com freqüência, evidenciam duas fases de

dobramentos apertados a isocLinais coaxíaís NE-SW (tipo 3 de

Ransay, L967), apontando vergência para NW e gerando foliações
plano axÍais varíáveís de gnáissica a francanente mil.oníticas.
Nos granitóídes porfÍrítícos, em particular, ocorrèm estruturas
primárias, geradas durante o processo mag[[ático, concordantes com

as estruturas tectônícas, sugestivas de que sua fornação foi
concomitante a estas (Fragoso Cesar et aI ., 1986t Fernandes et.

a1 ., 1989r Philipp, L99O).

Entre as estruturas prinárias destacam-se (Fragoso Cesar et
aI ., 1986, Philípp, 1990): (J.) oríentação de rnegacristaís de K-
-feldspatos, (2) irnbricação freqüente destes negacrístais, (3)
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orl-entação de bíotita e hornbLenda na matriz, (4) orLentaçåo de
echl-ierene, (5) orientaçåo de encraves e (6) paralelierno de

follações de fluxo ígneo e¡n zonas de contatos de dlstlntae
unl-dade6.

A fábrica tectôníca produzida pe1a6 zonas de clsathanento
sub-horlzontais, superficialmente abordada em Fragoso Cesar et
al. (1986), foj. detalhada¡nente discutida por Fernandes et aL.
(L989) e Philipp (i-990), sendo então apontadas, particularmente
por Fernandes et aI. (1.989), as seguintes feiçòes: (t) defor¡nação
plástica de rninerais, corn recristalizaçåo de quartzo e fel-d6pato6
e formação de augens de K-feldaspatos contornados por grãos de

biotita; (2) bandanento marcado pela alternância mÍti¡nétrica de

bandas quartzo-f eldspáticas e máficas, sendo a6 quarÈzo-
felspáticas geraJ.mente contínuas, por veze6 boudinadas nas zonas

de alta defornação i (3) ocorrência de porfiroclastos de

feldspatos envolvídos por natriz de gråo ¡nais fino caracterizando
textura ¡nilonitica de alta deforrnação no bandanento i (4) dobras
isoclinaís de dínensões centimétricas a decinétricas com

espessanento de charneiras e línbos boudinados, alén de

charneiras de dobras intrafoliaís marcadas por bandas de naterial
quartzoso e quartzo-feldspático freqùentemente boudinados e

circundados pela matriz e (5) dobras apertadas afetando o

conj unto .

Esta defor¡¡açåo ocorreu sob condições de facies xistos verdes
a anf ibolito ( Fernandes et al., L989), localmente atÍngindo fusão
parcíal e gerando rniguratitos estromáticos co¡n bandas neossômicas
centi¡nétricas, como exeruplificado em afloramènto a 9 km a E da

cidade de Pinheiro Machado.

A defonnação acima discutida, responsáveI peLo caráter
gnáissico do Complexo . Pinheiro Machado, cono regra preservou
texturas e estruturas ígneas, como )â exenpLificadas peLas

estruturas primárias de fLuxo, permitindo a identificaçåo, a

nível regíonaL, de seus protolitos nagmáticos. Por outro lado, em

algumas regíões esta deformação foi mais intensa propiciando a

geração extensiva, em áreas de dezenas de km2, de blastomi l-onitos
e milonito xistos, com segregação de quartzo, transfornação de X-
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feldspato ern serlcita, coml,nuição destes minerais con geraçåo de
ultrarnllonítos e filonitos, e outros processos afine, criando uma

associação 1íto1ógica co¡n aspecto de seqüências sedimentares
dobradaÊ e metamorfizadas. E6tas ocorrênciae tê¡n sido confundidae
con quartzítos, meta-arcósíos, xistos e filitos, co¡n

inùercalaçöee de meta-basitos (e.g., rrXistos 6. euart.zitos de
ErvaLrr: Fragoso Cesar et al., 1986), só recentemente tendo eeu
caráter de mifonitos , evoluídos sobre protolitos ígneos
reconhecido (Fragoso Cesar et al-., l-989).

Em síntese, as exposições do Conplexo pinheiro Machado e¡n

meio à massa granítica da SuÍte Dom Feliciano são interpretadas
cono restos preservados, en posições próxinas às originais, da
encaixante do Batólito Pelotas. A deformação apontada pelas zonas
de cisalha¡nento dúcti1 sub-horizontais que o afetarn é sugest,iva
de gue este compJ.exo é al-óctone, tendo se Ínstalado na região,
anteriormente às intrusões da Suíte Dom Feliciano, co¡no nappes,
co¡n os níveis de mais intensa defornação representados por rochas
miLoníticas diversas, por vezes com aspecto metassedimentar,
narcando a base das prJ-ncipais escamas tectônicas constituintes
destas. As estruturas prirnárias de fLuxo ígneo, partÍcuJ.arnente
identificadas nos Granitóides Porfíríticos, mostrarn-se
concordantes com as estruturas tectônicas indicando que parte do
complexo cristalizou durante o transporte tectônico,
possivelmente em seus estágios precoces, poÍs a foliaçäo
miLonít,íca com frequência mostra a destruiçäo da primária. Desta
forna, o Complexo Pinheiro Machado pode ser constituíclo por
plutonitos pré- e sin-tectônicos ao evento de nappismo, gerador
das estruturas 81, com os Granitóides Porfiríticos representando
corpos sín-tectônicos e, pelo rnenos em parte, os ortognaisses e

migrmatitos os pré-tectônicos. Por outro 1ado, .esta estruturaçåo
primária pode ser bem anterior à tectônica, bastando quê as
intrusões dos eranitóides Porfiríticos tenhan ocorrido en
arnbiente compressivo como, por exemplo, a região de retaguarda de
um arco magrmático onde eIe tende a cavalgar a bacia de retro-arco
ainda durante sua geração.
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Uma discussão ainda em aberto é a dlreçâo e eentl-do de

transporte tectônico do complexo Pínheiro Machado. Fernandes et,
al. (1989) e Philipp (1990), considerando as lineaçõee prJ-rnáriae
e de est,iranente mineral- cotnuns em eiuae; unidades, defendern que

este transporte ocorreu Êegundo a dÍreção NE-Sll obtida naÉí

lineações. Fernander et a1. (L989), no entanto, consJ-deraram os
Granitóides Porfirítico6 (Metagranito Quitéría, na terminoJ-ogia
destes autores) sin-tectônÍcos a um evento deforrnacional
posterior, D2, e a6 unidades gnáissicas associadas, então
denominadas CompLèxo GnáisEico Arroio dos Rato6, anteriores ao

evento D1 destês autores e, interpretaram o evento D2, em basê
principalmente ao estiramento nineral e líneaçöes primárias, como

transcorrente e de direção NE-SW. Porém, o evento DL, gue
acreditamos gerador das estruturas E1 acima discutidas, foi por
eÉtes autoreE interpretado co¡no responsáve1 por transporte
tectônico segundo a díreção E-VI. En trabaLho anterior (Fragoso
Cesar et aI., L989), considerando vergência de dobras precoces e

de sigmóides tectônicas em níveis nilonítícos e gnáissicos das

regiões de ErvaL e Pinheiro Machado, respectivamente,
visualizanos que o transporte cono nappes do Conplexo Pinheiro
Machado foi de SE para Nw. Quanto ao estíramento nineral , em

qualquer unidade do Conplexo Pinheíro l.{achado, ocorre em duas
direções principais, urna rnais abundante, entre E-Vl e NE-sw e

outra subordinada, entre N-S e NW-SE (e.9., rnapa de lineações de

Philipp, l-99o). Acredítamos que esta rl1tima, coerente con as

sigmóides e dobras precoces, registra o avanço das nappes para
NW, enquanto a outra está relacionada a um evento tectônico
posterior, gerador das estruturas 82, onde foram tarnbém formados
estira¡nentos nineraís e, possivelmente, transposta parte daqueles
da fase anteri-or.

As estruturas E^

U¡na das característícas mais notáveis do Batólito Pelotas é a

ocorrência de um complexo e entrelaçado sistema de falhanentos de
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díreção preferencial em torno de NE-SW, responsáve). pela geração
das eetruturaÊ E2 que, cono verèmoE em item posterJ-or, precederam
e aconpanharam a 5-nstalação ¡nul-ti-intrugiva da Suíte Dom

Feliciano.
No Conpl-exo Pinheíro Machado eetas

rel-acíonadas a milonitização vertical Êuperposta à anterior, sub-
horizontal , deformando esta en dobras abertas a fechadas con a

foliaçäo nilonÍtica ocupando posição pl-ano-axial e tendo irnpressa
J.ineações de estira¡nenÈo de díreção NE-SW, sub-horizontaía,
eviodenciando o caráter transcorrente destas zonas.

A níIonítização desta fase tardia gerou protonilonitos,
milonitos, ultranilonitos e filonitos, possuindo partícuIar
destaque nos li¡nites laterais do Batótito Pel-otas, como

exenplificado pel-a Zona de Cisalhamento DorÊal do Canguçu (Fig.
4.3), de rnovinentaçåo sinistral ( Fernandes et al., L989), onde

rochas ¡nilonitizadas foran confundÍdas, também, co¡n

metassedimentos (e.9., Picada, 1-971- i r"ragoso Cesar et al ., L986i
e em diversos outros trabalhos ) embora sejam rochas ígneas
transformadas (Fragoso Cesar, l-980t Fragoso Cesar et aL. , L989ì
Fernandes et aI ., 1989).

GEOCRONOLOGïA DO COMPLEXO Pf NHEIRO ItfÀCltADO

Estudos geocronoJ-ógicos no CoÍrplexo Pínheiro Machado são

devidos aos trabalhos de Cordani et aI . (J"974), Teixeira (L982a)

e Soliani Jr. (1986) que reúnem 26 análises Rb-Sr, alé¡n de

díversas K-Ar, todas tabuladas no úItirno trabal-ho citado. Por não

terrnos control-e de canpo de todos os afloramentos amosÈrados para
análise radiornétrica, seleciona¡nos as anáIises Rb-sr de

afloramentos visitados, ou sej a, as pLotadas nos diagramas

ísocrônicos das Figs. 4.4 A, B e D, com exceção da Fig. 4.4 c que

contérn anostras de locais que não. estuda¡nos. Para conplernentar
estes estudos fora¡n feitas oito novas aná1ises do CPGeo-USP,

cinco de granitóides porfiríticos e três de granitos isotrópicos
associados, anteriormente não ínvestigados (Figs. 4.5 A e B).

estruturas estão



Fig a.3 : Estruturas E1 e E, dos Granitóides Porfiríticos
(cP) do coÍrpIèxo Pinlieiro - Machado e dos Leucogranitos
Cordilheira (LC) na Zona de Císalhanento Dorsal do
canguçu, na região de Quitéria (extraído de Fernandes et,
aI ., L989, co¡n nodificações na terninologia e
hierarquízação estTutural ) .

A- Vista em pLanta da geornetria da zona de cisathamento;
B- Detalhes xnostrando as texturas de 51 nos L,c e GP;
c- Dobras isocfinais D., afetando S" do3 GP e LC;
D- Detalhes mostrando Ér, plano-axtal das Dr, nos Lc e cPt
E- Pequenas dobras isoclinãis D2 extrernanente cilíndricas
afetando S1 do LC.
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A lsócrona de referêncla da Fig. 4.4 À (Ftg. 33 in sollaní
JE., L986) contém anoÉtrag de encraveE máflcos (anflbotlto,
diorl-to e tonalito) coletadas ao longo da Br-392 entre Canguçu e

a ligação dest,a rodovia com Piratíni (análises 225 A e 226 c), e

na eEtrada que liga Pedro osórío a Arroio crande, junto à

Pedreira Mat'arazzo (análise 22o B). A isócrona aponta idade de

884 t 1,9 Ma e razão ínicial- g.a7 19¡86 (Ro) cle O,7o27 para estes
encraves.

A isócrona de afloramento da Fig. 4.4 B (Fig. 21 in Sotiani
Jr., 1986) foi construída com análises em três litotipos do

nigmatito afLorante em corte de estrada da Br-293 a 9 km a E de

PinheÍro Machado (anáIises ESJ-29 B, D e F) apontando geração de

seus protol.itos ou do evento de migrmatização a cerca de 861- + 38

Ma com Ro de 0,7062.
A isócrona de referência da Fig. 4.4 C (Fig. 24 ín Soliani

Jr., l-986) envolve anáLises em diversos típos litoJ.ógÍcos
(granitóides diversos, ortognaísses e nigllatitos). Algunas são de
afloramentos que estudarnos e pertencem ao Complexo Pinheiro
ùlachado e outras são de Locais ainda nåo investígados,
possÍvel-mente correlatas às dernais. A idade apontada é de 775 +
36 lqa com Ro: 017060.

con o auxíIio de Ivone Sonoki e Helen SonokÍ do cPeeo-usP

sel-ecionamos e pJ.otamos em diagrama isocrônico anáLÍses de

amostras de afl-oramentos estudados que representassem toda a gana

litológica do conplexo Pinheiro Machado (FiS. 4.4 D), obtendo
idade. de 865 + 24 e Ro3 O,7O53, concordante coÍr a isócrona de

afloranento da Fig. 4.4 B, porérn con Ro mais baíxo por influência
dos enclaves máficos.

As isócronas acirna discutidas, particularmente das Figs. 4.4
À, B e D, possiveL¡nente indican um evento - ou eventos - de
geração dos protolitos do Conplexo Pinheiro Machado entre 885-860
Ma, énvoLveàdo diversos tipos litológicos, mas não determínam -
apenas sugeren na Fís. 4.4 C - a idade de geração de suas
unidades tardias representadas pelos granitóides porfíríticos.
Dada esta limitação fora¡n feitas cinco anáIíses Rb-Sr en amostras
de granitóides porfiríticos, sendo quatro de um rlnico
aflorarnento, situado no acesso oeste da cidade de Pinheiro
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alt(n

È(/)

ttRb/ *s,
aEôcloves Mdlicos

OM¡qmolllo¡

x Orlogioi5ser A G.onil¿idcs Porfirílicos

ocronilóide3, o¡loonoissss a Migmolilor

Fig 4.4 : Isócronas Rb-Sr do Compfexo Granítico-Gnáissíco
Pinheiro Machado.

A- Isócrona de referência em encraves máficosi
B- Isócrona de afloranento em ¡nigmatitos;
C- Isócrona de referência en granitóides, ortognaisses e
rnigmatitos ;
D- Isócrona de referência do complexo Pínheiro Machado.

(Figs. A, B e C: extraídas de SolianÍ Jr., l-986t Fig. D:
isócrona recalculada co¡n dados contídos em SolÍani Jr.,
1986 ) .

Machado, a l-00 metros da Br-293. Na coleta foram selecionadas
a¡nostras nåo deformadas, apenas com estruÈuras prinárias. A ídade
ísocrônica obtida (Fig. 4.5 A) foi de 783 + 29 NIa com Ro: O,7O52.

ExcLuindo desta isócrona o ponto 6OA, para que se constitua

ItRb/ 86s, ttRb/tus,.

9Rb/86s,
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efet,lva¡nente em uma isócrona de afloramento, a ldade altera-ee
pouco, ficando 781 + 32 Ma e Ro igual , O,7O52. Fora¡n tanbén
analÍsadas três anostraE de uma pedreira em capão do Leão de
granito (s.Ê.) lsótropo róseo acizentado com tênue fol.l-açåo por
fluxo ígneo. Por constÍtuir un granito altamente diferenciado
todos oB pontos situaram-se ¡nuito afastados da origem, com

el-evadaÉ razões graT ¡g¡a6 " ¡58779¡86. De quarquer forma, quancto

plotadoÊ em isócrona apontaram idade compatível com os

granitóides porfiríticos, de 763 + 66 Ma e Ro muito elevada,
o,74g. Esta razão lnícía] ItaT ¡9¡46 não possui controLe dado o
grande afasta¡nento dos pontos em relação à origem, mas pode

indicar uma origem por fusão crustal- para estes granitos. Por
outro l-ado, pJ-otando estas anáIises junto com as dos granitóides
porfiríticos (rÍ9.4.5 B), obtem-se idade isocrônica de 790 ! 5 Ma

com Ro: or7o5o, sugerindo fortemente contenporaneidade destes
granitos con os granÍtóides porfiríticos, ísto é, íncluindo-os no

conplexo Pinheiro Machado.

lt>
rD

g)

v,

<n
¡--

Fig. 4.5 : Isócronas Rb-Sr do Complexo Pinheiro l.fachado.

d Groniró¡d$ Fofirílicos

A- Isócrona do afl-oramento DF-FC
incLusão da análise DF-FC 60 A).
FC 60 A) a idadê fÍca 78L + 32 Ma

B- Mesma isócrona íncluindo os
Pedreira Capão do L,eåo.

ttRb/t"s,

Gronilos is¡ilropos

24 na cidade dê PM (con
Excluído esse ponto (DF-
e Ro 0 ,7052.

granitos isótropos da

ItRb., 
"ts,
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E¡nbora 06 estudoa geocronológJ.cos no Compfexo pinhelro
Machado eejan ainda prellrninares, pois não foram precedidoe por
mapeanentos facío1ógico6 e estudoe J.itoquínicoE para garantir a

cogeneticidade das amostras anaLiEadas e Ëeparar conjuntos de

idades de sÍgnifÍcado geológico ¡nais apurado, oE dados existenteE
são bastante sugestivos de que o plutonismo gerador doa
protolitos deste cornplexo ocupou un Longo íntervaLo de tempo,
possivelmente da ordem de 100 milhöes de anos. As idadês obtidas
situa¡n-se preferencíalmente entre 885-860 lqa com Ro varláve1 de

O,7027 a O,7062 e envoLven, e¡l essência, os termos litológicos
rnenos evoluídos. Jás as idades isocrônícas mais jovens, entre
790-775 Ma e Ro em torno de 0,705, caracterizan o plutonismo
tardio do complexo, corn geração do6 granitóides porfiríticos,
concomitantes - ou ligeiramente anteriores - a intrusões de

granitos altamente evoJ.uídos,
sraT 1s¡a6 .

con eLevada razão inicial

LITOQUÍMTCA E ORIGEM DO COMPLEXO PINHETRO MACTIÀDO

Para caracterizar a evolução petrogenética, a fonte e o

arnbiente de fornração do Complexo Pinheiro Machado consideramos
seus principais aspectos quírnicos, petrográfícos, nineralógicos e

isotópicos.
Estudos litogeoguírnicos no Complexo Pinheiro Machado só foran

realizados recentemente e, exctuindo aqueles discutidos en

Horbach et aI . (L986) referentes ao Complexo Canguçu, onde näo

conseguirnos discriminar análises do complexo Pinheiro Machado de

outras unidades associadas, retringen-se aos trabaLhos de Philipp
(l-990) e Fígueiredo et al . (1990b), sendo o primeiro efetuado en

amostras da região de Monte Bonito, junto à extremidade oriental-
da Br-392, e o outro, de caráter regional-, em amostras que

coletanos ao longo da Br-293, particuLarnente na região de

Pinheiro Machado, Br-392 e outras localidades.
En rigueíredo et at. (1990b) dividirnos o Cornplexo PÍnheiro

Machado en duas unidades fundarnentais, una constitufda por
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encráves máficoB, ortognaisses e mignatitos e outra por
granltóides porfiríticos denoninadoce, adotando a terminologla de
Fragoeo CeÊar et al. (L986), Gnaieses Piratinl e Granltóides
Pinheiro Machado, respectivarnente. No diagrarna de Harker (1909)
observa-se que estaÊ unidades poderão eer subdivididas com nais
acuídade em trabaLhos futuros. AnaLisando-Ee os encraves máficos,

o2
Yl
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2z

^----Fq.o-ole

o\\\ \\3
IL

Fig a.6 : Diagrama de Harker (L909) de variação de óxidos
de elenentos maiores (ern peso 8) versus síIica para (A)
encraves rnáf icos, ortognaisses e Írigrnatitos e (B)
granitóides porfiríticos (extraído de Figueiredo et aI . ,
leeob).
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ortognal-ÊseÊ e nigmatitos conE tata-Ée que duas anoeitraei, dos
ternos mais sÍllceos, possuem teores consíderavelmente ¡naie

baixos de K2O (fig. 4.6 A), aIém de ligeiras quebra6 nos trends
de outros elenentos, como no CaO. O empobrecirnento de KZO deEtas
amostras é acornpanhado pelo de Rb (f.ig. 4.7 Ar, o que aponta
significado petrogenético e nã,o simplesrnente erro anaLítico. Nos

granítóides porfiríticos eituaçåo similar ocorre. Trêe amostras
(f"i-g. 4,6 B) distinguen-se por teores mais elevados de l1g e Fe

con boa coerência composícional sugerindo que estas, tarnbém,

possuem duas seqüências distintas, levemente diferentee, co¡t¡

Fig. 4.7 : Diagrama de variaçäo de elementos traços (em
ppn) versus síl-ica para (A) encraves máficos,
ortognaisses e migmatítos e (B) granitóides porfiríticos
(extraído de Figueíredo et al ., l-990b).

si 02 siq
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trends ben defÍnldos, mesmo em relação aos efenentos traços (Fl-g.
4.7 B), corn exceçåo de Nb e Y. O enriquecl¡nento em Rb e o

enpobrecimento em Sr e Ba, com o acréscimo de SiO2, sugerem un
aunento na razão K-feldòpato /pJ-agíoc1áeio durante Eua evolução,
Estas características do Complexo PinheÍro Machado sugerem gue,
entre os termos mais ácidos dos ortognaisses e migrnatitos,
ocorrem testemunhos de uma seqüência Iígeiramente mais prJ-rnitiva,
o mes¡no acontecendo entre os granitóides porfiríticos.

Com relação à razão cácio-álcalis versus sí1íca (Brolrn,
19A2) , a unidade de encraves máficos, ortognaisses e nígmatitos
(Fig. 4.8 A) apresenta um índíce ál-cali-cálcio (Peacok, 1931) de

I'ig 4.8 : Diagrama da razão câIcío/âLca1is versus síIÍca
(Brovm, L982) para (A) encraves náficos, ortognaisses e
mignat.itos e (B) granitóides porfiríticos (extraído de
Figueiredo et aI ., 1990b).

cerca de 58 enguanto os granitóides porfiríticos (Fig. 4.8 B) da

ordem de 53. Estes índices caracterizan os prímeiros corno urna

seqüência cálcio-alcal ina, com índice similar, por exernpfo, aos

granodioriLos tardios do Pana¡ná e ao Batólito ALaska Range (apud
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Brown, 1982), e oa granitóde6 porfirítlcos na falxa da6
eeqùêncías áLcali-cáIcJ.cas, cono exenìpLiflcadas por granJ-tóidee
do arco contÍnental da Nova cuiné (apud Brovrn, 1982).

PLotando nosEos dadoË (Figueiredo et âI., L99ob) com oE

contidos em Philipp (L990) no díagrama ¡nulticatiôníco RI-RZ
(Fí9. 4.9 A) de La Roche et aL. (L980) observa-sè que t.anto

FigLPredo Pftil'DP
el.ol.(1990) llæO)

En rores Mdf¡cos a o

Orlogno¡sses I M¡gmol¡los ¡l ô
Grohlló¡des Porfiríl¡cos + x

Fig 4.9 : Diagrana ¡nuLticatiônico R1 -R, (La Roche et aL.,
1-980) para (A) cfassificação de -roc-has igneas e (B)
adaptado por BatcheLor & BoT¡rden (l-985) para classificação
petrotectônica (dados extraídos de Figueiredo et âf.,
l-990b, e Philipp, 1990).

os ortognaisses e nigmatitos como os granitóides porfirítícos
caem essencialnente no carnpo dos tonalitos e granodioritos
enquanto os encraves ¡náf ícos no canpo dos gabros, dioritos e

¡nonzodioritos. os encraves máficos anaLÍsados por Philipp (L990)

e um encrave analisado en FigueÍredo et aI . (199ob), coletado na

pedreira Augusto dos Anjos, na área de estudo de Philipp (1990),

:. rord¡ - orosenico.flq$$É¿__ì,,
/\ xSin-colisionot

Rr"4 Si- ll (No+K)-2 (Fe +Ti)
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cae¡n à esquerda da línha limítrofe do diagrama, no campo dos
elenogabroe e circunvízinhança, podendo repreeentar uma unldade
náfica independente da6 de¡nais. Na adaptação de Batchelor &

Bol^tden (L985) do diagrana R1-R2 para classÍficação petrotectônica
caracterizam-se como pré-colisionais, isto é, com geraçåo
relacionada a B-subducçã.o, cerca de 7Og das a¡nostras anatlsadae
consideradas no diagararna, lncluÍndo encraves máficos (três
amostrae), ortognaisses & nigmatitos (oito amostrae) e

granitóldes porfiríticos (sete amostras), situando-se as

restantes, ern essêncía, no campo dos granitóídes de soerguirnènto
pós-colisional (Fig 4.9 B)

À classificação como pré-colisional para a rnaior parte das

anostras do complexo Pinheiro Machado é compatível com: (1) suas
razóeE iniciais gr87 1g¡a6 entre O t7o27 e o,7062, típicas de

magmatisrno de arcos magnáticos de nargtem cont.inental" ativa (I-
Cordilheírano de Pitcher, L982), como exenplificado nos BatóIitos
Peninsular Range (0,703 a OrTOg) e Sierra Nevada (O,7034 a O,7OB)

da Cal.ifórnia, UsA ( in Pitcher, L9a2) i (2) seus ninerais
acessórios, particuLarmente zircão prirnário, rnagnetita (nagnetita
granitos, fshihara, L977), esfeno e alanita ( Ivanova & Butuzona,
L968, apud Pitcher, 1979) , diagnósticos de granitos tÍpo-I
(chappell & Whíte, 7974) ì (3) suas anáIises petrográficas nodais
(FiS. 4.1-0) que os aIínham em um trend cáLcio-alcalino
granÈdíorítico (sensu L,ameyre & Bohrden, l-982) bem marcado pela
séríe grabro - diorito - quartzo diorito/tonalito - granodiorito
/granít-o em proporções sinilares às medidas em margens

continentaÍs atÍvas (l-5:50:35, de acordo com Pitcher. L979) ì (4)
seu trend no díagrarna ÀFM (Fig. 54, in Philipp, L990r , comparáveI
ao do Batólito Costeiro do Peru e (5) o intervalo cronológico que

elas abrangen, si¡nílar ao intervalo do pLutonismo dos Andes no

Peru, refletindo a longa duração da subducção da placa oceâníca
sob a nargern continental ativa (Pitcher, L979,1-982).

Por outro lado, seguindo o diagrana de Batchelor & Bo\^rden

(1985), algumas análises são referidas a plutonisrno devido a

soerguimento pós-colisÍonaI, No entanto, considerando que estas
anál-ises provêm de amostras texturaf, estruturaL e
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petrograficamente Éimil-area àque1a6 do canpo pré-coliÊLonaI , é
¡nais. razoáveI 6upor que elas sejan tanbém pré-coJ.lslonaie, porém
refLet,indo locus plutônico mal-s afastado da zona de Eubducção,
onde o rnagmatierno é. mais diferencíado e passível de confusão corn

Fig 4.1-0 : Díagrama QÀP de Streckeisen (L976) do Complexo
Pinheiro Machado nostrando seu trend calci-aLcalino
granodiorítico ( Laneyre & Bohrden, 1982) de diferenciação
(análises modaís extraídas de Frantz & Remus, l-986 e
Philipp, 1990).

produtos sin- a pós-col isionais , como exempJ.ificado por plútons
do Batólito Cordillera Blanca do peru (in pitcher, J,982). Neste

:..-,9.f't:ì
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anblente encontra¡n-Be tambén granLtoB colno os do Capão do Lêåo,
de elevada dJ-ferenciação, talvez refletindo fusåo parcfal da
crosta cont,inentaL do arco rnag,rnático induzlda pelo espessanento e
alto fl-uxo tér¡nico então reinantes.

coNcr.,usõEs

o complexo Pinheiro Èfachado é formado por uma suíte cáclo-
alcaLina expandida, variáveI de díoritos a granitoe, afetada por
metarnorfj.smo de facies xistos verde6 a anfiboLíto, localrnente
rnignatizada. Sua geração ocorreu entre 885-775 I{a em uma ¡nargem

continental ativa - tipo cordilherana. Suas atuais ocorrências,
como pendentes de teto, devern-se a eventos posteríores, adiante
discutidos .

OS LEUCOGRANITOS CORDIIJTEIRå,

A borda ocidental do BatóLito Pelotas no Rs é rnarcada pela
ocorrência de diversas sheets de leucogranitos defornados (¡napa

anexo e Figs. 3.1- e 5.2) denonínados de cranitos Cordilheira por
Picada (L963, in Tessari & Picada, 1966). Devido à sua inti¡na
associação de campo com granitóides porfiríticos, ortognaisses e

nilonitos do ConpLexo Pinheiro Machado (¡'iS. 5.2, ten sido
descrito cono cranito Corditheira 6¡ Migmatitos Associados (

Tessari & Picada, 1966). Sua separação das u¡idades gnáíssicas
associadas deveu-se a Picada (:-.971-). Outros trabal-hos envolvendo
estes granitos incluen PÍcada (L965, L969, t Tessari & Giffoni
(197O) e Ríbeiro (L977), Mais recentemente foram suscintamente
discutidos por Jost et a1. (L984), Frantz & Remus (L986),
Fragoso Cesar et a] . (L986) e Remus et a]. (L987) e descritos por
Horbach et a] . (L986) e Fernandes et al . (L989). Designaçôes
diversas têm sido usadas en sua referência: Suíte cranítica
Cordilheira (Fragoso Cèsar et al ., l-986), cranÍtóides Cordílheira
do conplexo canguçu (Horbach et al-. , 19A6), cranito Cerro Agudo
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(UNfSINOS, l-985 apud Renus et al ., 1-987 ) e Metagranl-to Arroio
Francisquinho (Fernandes et aI ., 1989). Por sua6 caracterfetlcas
mineralóglcas e petrográficas, como adiante discut,ldae,
correspondem aoa que na Llteratura lnternacional têm el-do
classificados como leucogranitos (e.g., Lameyre, l-966t Laneyre et
a1 ., L974i Le Fort, L973, l-981-, VÍdal- et aI., L982ì HarrÍE et
aI., 1986 e SearLe & Fryef, t-986) sendo adequado, portanto, do
ponto de vista descritivo, reunir estes corpos graníticos Eob a
designação Leucogranitos Cordílheira.

OE lêucogranitos Cordil.heira eão petrograficamente bastante
restritos, essencialmente sienogranitos e monzogranitos,
raramente granodíoritos. Termos de álcaLi-feldspato granitos são
comuns, porém com albita predominando sobre microclÍnio, como

apontado por Tessari & Picada (L966). Sua mineralogia essenciaL é

formada por quarLzo (>30 8), K-feldspato e pJ.agioclásio (albita e

oligocJ.ásio). A sub-essencíaL reúne, em teores þastante variados,
rnuscovita, biotita e turmaLina. Os acessórios såo apatita,
zírc,ã,o, ilnrenita e, ocasionalnente, granada.

Em função de sua nineralogia sub-essencía1 estes
leucogranitos podem ser descritos como muscovita granitos, 2-¡nica
granitos e turmalína granitos. Suas cores são sempre claras,
branca-amareladas, cinza-esbranquiçada ou leve¡nente róseas,
comunente com pontuações escuras devido à biotita e/ou turmalina.
A granulonetria varia de eqüigranular ¡nédia ou çtrossa a
porfirítica, neste caso com fenocristais de nicroclínio atingindo
até dois centÍmetros de diârnetro máxino. Corn freqriência contêm
encraves de metassedi¡nentos centimétricos a decimétricos (Fragoso
Cesar et âf., 1986) e associam-se a graisens e pegmatitos
quartzo-feldspáticos, localnente contendo berí1o, col-urnbita e

tur¡nal-ina (Picada, L965, L966a, L97J.i Tessarí & Picada, L966).

ESTRUTURAçÃO DOS I.'EUCOGR A.NITOS CORDTT,HE rRA

A deformação que afeta estes l-eucogranitos é, ern essência, a

mesma observada no conpl-exo Pinheíro Machado, produzida por duas
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faees prlncipaie, uma geradora das estruturae El relaclonadae a

zona6 dê clsalhamento sub-horlzontal e outra de eatruturas E2

Iigadaê a zonaÊ de cisaLhamento sub-vertical (FiS. 4.3). As

foliações ¡nil-oníticas (Scr e Sc2) então desenvolvidas foram
acompanhadas, segundo Fernandes et al . (1-989), de metanorfisno em

facies xietos verdee¡ superior durante a estruturação E, e xistos
verdès inferíor durante a estruturaçåo 82.

Às èstruturas El

A principal característíca de campo dos L,eucogranitos
Cordilheíra é sua relação com o Complexo Pinheiro Machado

condicionada à estruturação El (FiS. 5.2)t constitui sheets
i¡nbricadas tectonj.camente com as unidades do compJ-exo granítico-
gnáissico, seja em suas principaís áreas de exposl-ção ao longo da

Zona de CisaLhamento Dorsal do cangn¡çu ou en outras ocorrências
situadas no interior do Batólito Pelotas (e.9., entre Erval e

Pedro Osórioi nas pedreiras Brasileira e Conde ltfatarazzo, entre
Pedro Osório e Arroio Grande, apud Fragoso Cesar et al., 1989).
En todas estas ocorrências os leucogranitos apresentan foliação
¡nílonítica variável de tênue a intensa, gerando protomÍJ.onitos,
niLonitos e rnilonito grnaisses, estes últinos con estruturas
bandadas a oftal¡¡ítj-cas com porfiroblastos de K-feLdspato. Erl

ter¡nos gerais, a foLiação é rnarcada, como saLientado em Fernandes
et aL. (l-989), por orientação planar de micas, ribbons de quartzo
e feldspatos estirados.

AIén da rel-açåo tectônica evidente entre os Leucogranitos
CordiLheira e o compLexo Pinheiro Machado, e¡n diversos locais
poden ser observadas relaçöes intrusivas através de apófises e

díques leucogranÍticos finos que transectam a foliação de

ortognaisses e granitóides porfirÍticos (e.9., Fig, 2 in Fernandes
et â1 ., 19A9,, por vezes mostrando-se transpost,as por esta
folíaçåo, como observado na Pedreira Brasileira, próxímo a Pedro

Osório (Fragoso cesar et ã1 ., L989). Estas relações são

indicativas de que os Leucogranítos cordílheÍra são sin-
-tectônicos à estruturação E1 , isto é, intrudiram-se durante o
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transporte tectônico do Conplexo Plnheiro Machado ao l-ongo Cle

Eeuc planoÉ de foliaçâo, si¡nul-taneamenÈe crletallzando, sendo
deformados e tendo o contato orJ-gina1 intruslvo transposto
passando a tectônico marcado por Scl (Frago6o cesar et al.,
1989 ) .

De acordo com o acírna discutÍdo, a idade da estruturaçåo E,
deve aer, en parte, a ídade dos Leucogranitos CorediJ"heira. EÉta
ídade, no entanto, não foi ainda radiornetricamente definida,
principalnente pela dificuldade da obtençåo de amostras não
intemperizadas destes leucogranitos. De qual.quer forna, situa-se
entre a idade mlnina (< 775 Ma) do compl.exo Pinheiro ltachado, no
qual é intrusivo, e da suite Granítica Dom Feliciano (>s5O Ma),
que o intrude.

Às estruturas Eâ

As estruturas E2 que afetan os Leucogranitos CordiLheira
foran detal-fradamente estudadas na regíão de Quítéria ( Fernandes
et aI ., L989), onde a atividade da Zona de Cisalha¡nento Dorsal do
canguçu Ínprirniu-lhes diversas feições (Fig. 4.3), tais co¡no: (L)
intensa fo1íação milonítica sub-verticaL Sc2 (FiS. 4.3 D), (2)
dobras D2 aperbadas a isoclinais por vezes extrema¡nente
ciLíndricas de eixo sub-horizontal (Figs. 4.3 C e E) e (3)
estirarnento mineraL 20/S6OW.

De acordo com Fernandes et aL. (L989), esta a"forrnaçao
transformou en fiJ-onítos, blastomilonitos, milonitos e

ultra¡nilonítos porções consideráveis dos Leucogranítos
Cordilheira, dando-Lhes um aspecto metassedi¡nentar (e.g. ,
rrFornação Vacacaírr j-n Tessari & Picada, L966i rrcrupo Porongosrr in
Picada, L97I e Fragoso cesar et â1 ., 1986). Na região de
guitéria, estas rochas afloran e¡n faixas paralelas, de direção em

torno de NE-SVI e forte mergulho (> 7Oo) para Nw, de espessuras
variáveís desde algunas centenas de netros até cerca de 2 kn. São

constituídas pela alternância centi¡nétrica a métrica de quartzo-
-¡nilonitos rnaciços e nicáceos, guartzo-muscovita filonitos e

blastomi J-onitos , co¡no exenplificado pelo Cerro Agudo, ou por
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gradaçäo de milonito6 para ultraml-lonitoa da borda para
ínterlor da faixa, intercalando quart.zo-¡niLonltos (Fernandee
al ., L989).

ORTGEM DOS LEUCOGRÀNITOS CORDI IJIEIRA

Às características químicas (aIta sio, e baixo Mg, Fe e Ca

apud Fragoso ceBar et al ., 1,986), petrográficas (z-mica granitos,
¡nuscovita granitoÊ e turmal-ina granitos) e ¡níneralógicas
(muscovita, turmal.ina, granada e ilmenÍta) assiur colrro a6
tectônícas (granltos sin-tectônicos ) , forma de ocorrência
(estreÍta e alongada faixa de sheets graníticast vide Fig. 3.L),
encraves de metassedÍ¡nentos e associação com graisens e

pegmatitos, pernÍten Ínterpretar os Leucogranitos Cordilheira
cono gerados por fusão parciâl- de netassedimentos, similares a

leucogranitos da Faixa Lachlan ( Cinturão Tasnan) da Austrál-ía (S-
-granítos de Chappe1l & White, L974), do Maciço Aruroricano da
Europa ocidental ( Lameyre et aI. , L974) e do Cinturão Himalaiano
( Le Fort, 1"98! , 'J,986 t SearLe & Fryer, 1986 ) .

A fonte metassedimentar dos l€ucogranitos Cordíl-heira não

está ainda definída. No segmiento sul de sua faixa de ocorrência
(Fig. 3.1) rnantérn contato tectônico, ao Longo de cerca de 70 kn,
com o Terreno Serra dos Pereira (vide Cap. 06), essencialrnente
netapelítico de baixo grau metarnórfico, exceto em sua extremidade
setentrional (Metapetitos Cerro do Facão: Jost & Bitencourt,
1-980) onde o metamorfis¡ro crescente e¡n sentido ao Batólito
Pelotas ultrapassa a Ísógrrada da estaurolita (Jost, L982). Em

níveis ainda não exumados, estes metapelitos podem ter alcançado
condições de ultrametanorf ismo con produção de liquidos
Ieucograníticos. No seg-mento norÈe, os Lêucogranitos Cordilheira
ocorren próximos ou em contato tectônico com paragnaisses
(Gnaisses Chanã, vide Cap. 05), outra possíveI fonte. Fêrnandes
et aI . (L989) discutem as condições de metamorfisuro de

netapelitos dos Gnaisses Chanã, em base à coexistência de

cordierita com alnandina e K-feldspato na ausência de muscovita,

o

et
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como de aLto grau reEtrLto a um intervalo de preÊEões entre 4 e I
Kb e tenperatura acl-ma de 65ooc sob elevada pressão de HZA

eugerida pela presença de minerals hidratados como anfibóLioe e

micas, além de indícios de fusão parcial (mírrnequitos e textura
gráfica) ao longo de contatôs intergranuJ-ares.

A estruturação E1 destes leucogranitos, Ímbricados entre
escamas tectônicas do compLexo Pinheiro Machado e sin-tectônicos
ao transporte dè sua6 napper, inplica em u¡na gênese relacionada a
encurtamento e espessamento crustaL, levando unidadeE
¡netassedimentares subj acentes às nappes a condições de elevada
ternperatura e pressão l-itostátíca. sob a presença de alta pressåo
de H2O, a temperatura mínj-¡na necessária para o ínício da fusão é
rebaíxada e, com a adiçäo de boro no sistèma a ternperatura mínirna
torna-se consideravel-mente menor (ChorLton & MartÍni, LgTA in
searle & Fryer, 1986). À nineralogia do6 Leucogranítos
Cordilheira, particularnente micas e turnalina, nostra a

lrnportância de fases fluidas ricas en boro durante sua
cristalízação, caracterizando as condições que atuaram em sua
fonte metassedi¡nentar cavalgada pelas nappes do Compl-exo pinheíro
Machado.

E¡n trabalhos anteriores (Fragoso Cesar et aI., L982a, ]-9B2b,
L986, L987, 1989) desenvolvemos um modelo para a evoluçåo do
Cinturão Dom Feliciano gue envoLve um arco nagmático tipo andino
(Complexo Pínheiro Machado), a SE, cavalgando sua bacia de retro-
-arco ( Terrenos Serra dos Pereira e Cerro da i{rvore), a NW,

durante a colisão continental entre este cinturåo e o Continente
KaLahari do Lado africano. E¡n que pese a necessidade de

reformul-ações neste nodelo frente aos novos conhecimentos, e1e
mostra-se adequado para explicar os Leucogranitos Cordilheira,
então considerados sín-colisionais e gerados por fusão parcial da

segriências metapelíticas da bacia de retro-arco durante o

espessamento crustal causado pelo avanço das nappes do Complexo
Pinheiro Machado.
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A SUÍTE GRÀNÍTICÀ DOM FELTCIÀNO

O nagmatisno que define o BatóIito pelotas como uma est,rutura
regional extensiva do SE uruguaío ao SE de Santa Catarina é
repre6entado por urn conj unto ¡nuLti-intrusivo de centenaa - ou
¡nilhares - de pLrltons graníticos alongados eegundo a direção NE-
slll condicÍonados ås zona6 de cisal-hamento sub-verticais. Este
plutonisno foi píoneiramente estudado no RS e reportado por
Tessari & Picada e¡n conferência no núcleo do Rio crand.e do sur da
Sociedade Brasileíra de Geologia em l_963, Êend.o então designado
Cornplexo cranítico Dom Feliciano, denoninação èmpregada em

diversos trabalhos posteriores (e.g., Tessari & picada, Lg66,
Tessari & Giffoní, 1"97O, picada, 1_97L, Frantz et al ., LgB4).
outros termos usados em sua referência incruern suíte rntrusiva
Àrroio dos Ladrões (e.g., Moreira & Marimon, j-g82t IsÊtel , L}BA,
Horbach et aI ., !986 e outros trabalhos da equipe do proj eto
R.ADAMBRÀSIL), Granitóides de Fase 3 (Frantz & Remus, L986) e
Granito Serra do HervaL ( Fragoso Cèsar 6. callas, L97g, Fernandes
et ê1 ., l-989). Devído a sua honrogeneidade petrográfica,
IítoquÍrnica e isotópica que caracteriza a consangüinidade êntre
seus núItlp1os plútons redefínir¡os o seu conj unto cono Suíte
Granítica Dom Feliciano (Fragoso Cesar et al., 1986).

TexturaLmente os granítos da Suíte Dom Feliciano varía¡n entre
dois extremos: (L) biotita-granitos porfiriticos róseo-
- acinzentados e (z) granitos hololeucocráticos eqüigranulares
róseo-averrnelhados grossos. Entre estes dois extremos diversas
facÍes ocorrem: (1) granitos róseo-acinzentados finos con
fenocristais (<2 cn) esparsos, (2,) granitos finos róseos e
acinzentados, (3) granitos nédios rosados e (4) granitos grossos
a pegmatóides róseos. Apesar da díversidade, destacam-se os
granitos róseos de granuLonetria média a grossa com quart.zo be¡n

desenvolvido de for¡na a¡neboidal a arredondada, pobres em rnáf icos
( hololeucocráticos ) , correspondendo aos granÍtos que Picada
(197L) individualizou dentro do ConpLexo Granítico Dorn FeLiciano
como Granito Cerro Frio.

7T
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Petrograficamente (FiS. 4.11- ) a Suíte Dom Fel_iciano é

constltufda predornlnantenente por sienogranitos, subordl_nadamente
rnonzogranítos. Termos como K-feLdspatos granJ-tos e quartzo-
slenitos eão raroe, sendo alguns portadoree de anfíbóIlos
alcalinos (Frantz & Rêmus, 1986), podendo constituír peguenas
Íntrusõee de granitoe tardio6, já desvincuLados desta suíte, como

exernpll-ficado por intrusões granitícas e sieníticas da região de
Pinheiro Machado (fíg. 4.L). 06 acessórios destes granitos são

a
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Fig. 4.1-l- : Diagrarna
granitos da Suíte Don
Renus, l-986 ) .

biotita, em teores bastante
esfeno, rnagnetita, ilmenita,
ocasíonalmente f luorita.

QAP de Streckeisen (L97 6)
Feliciano (extraído de Frantz

variáveis, sempre inferiores a 1-0å,

apatita, zircão e alanita, contendo

de
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Encraves nestes granítoc¡, . enbora não seja¡n abundantes,
incluem: (1) encraves máficos rnicrogranulares de forrna arneboídal ,

por vezeÉ possuindo franja de reaçåo com a encaJ-xante,
fraturanento radlal nesta e englobando esparsos crletais
euédricos dê K-feldspato destai (2) encraves de biotita
mlcrogranitos e de biotita-anfibólio mlcrogranitos e (3)
xenólitos do Complexo Pinheiro Machado, partícularmente próxfino
aos contatos. Os encraves ¡náf icos microgranulares, não

coneíderando as incLusöes de K-feLdspato mecanícamente capturados
do granito encaixante, possuen conposição basáltica e,
possl-veLmente, representam pequenas intrusões básicas no magma

granítico durante sua cristalízação ( nagrna blebs), cuja
viscosidade já perrnite fraturamento e injeçöes de materiais
externos.

ESTRUTURÀçÃO DA SUÍTE GRÀNÍTÏCA DOM FELICIANO

Os granitos da SuÍte Dom Felicíano ocorrem como corpos
lenticulares al.ongados de diversos tamanhos, desde poucos

milhares de n2 até dezenas de kn2, faciologicarnente dístintos e

mostrand.o, con frequêncía, êvidências intrusivas de um tipo en

outro. Estes corpos ocorren condicionados às zonas de

cÍsalharnento sub-vertícais E2 e nostran-se afetados por estas,
desde incipiente e afastado fraturanento até j.ntensa

nilonitização. Nos corpos ineqüigranulares e porfiríticos as

estruturas de fluxo ígneo (e.9., orientação e ínbricação de

fenocristais, orientação de biotitas, etc. ) mostram folíação e

lineação primárias concordantes con as tectônícas, indicando que

pelo rnenos parte da suíte é sin-tectônica à estruturação E2. Por
outro lado, a justaposição de granitos com frágil catacLase con

outros fortemente folíados pode sugerir que os primeiros sejan
tardí-tectônicos. No entanto, podem representar apenas intrusões
com pequenas diferenças de idade mas importante distÍnção no

nível crustaL de alojanento, sendo o primeiro raso e, portanto,
rúptil e o segundo profundo, cristalizando e concornitantementê
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Eofrendo deformaçäo drlctiL. Como observa¡nos durante o napeamento
da regíão de Pinheiro Machado (FiS. 4.I), outra sltuação
rel-atívamente co¡nu¡n é a transição, ao longo de algurnas centenas
de metros, de graniÈos apenas rupt,iJ-mente fraturados até
ductifmente nilonitizados. Observou-se, tambén, que aÊ porções
mai6 preservadas, gue podem ocupar dezenas de krn2, assumem fornas
lentlculares círcundadas por porções mais defor¡nadas.
Sugrestivamente, en outras regíões mapeadas em semi-detalhe (e.g.,
regiåo de Canguçu, in Frantz 6. RenuÊ, J.986), esta é a for¡na dos
corpoÉí granítícos considerados tardioe, posteriores à

estruturação EZ.

Cono discutido anteriormente, tanto os mapas de síntese
regional (e.g., Carraro et â1 ., fg74ì Wi11ig et al ., J.g74ì

Horbach et al ., L986ì Santos et al . , I9A9) como de se¡ni-detalhe
(e.9., Frantz & Renus, l-986t Remus et aL., I9A7) subestima¡n a
proporção de granítos da Suíte Dom FelLciano dentro do BatóIito
Pelotas. De acordo co¡n os mapaÉ regionais, os granÍtos deÉta
suÍte ocupam cerca de 35 I da área do batólito no RS. Nossos

trabaLhos de campo perrnitem estimar em torno de 70 I esta
proporção. Identificanos duas causas principais desta distorção:
(1) textural e (2) estrutural , A primeira refere-se ao mapeamênto

da facies dos biot,ita granitoÊ porfiríticos róseo acinzentados,
co¡numente com estruturas de fluxo ígneo, como parte da encaixante
da Suíte Dorn Feliciano, devido à simílaridade destes con os
granitóides porfiríticos do complexo Pinheiro Machado, A seg'unda

é fruto da aplicação simplificada de análise estrutural durante o

napea¡nento, como exemplificado por granitos ¡nilonitizados da

Suíte Dom Felicíano confundidos com gnaisses do Complexo Pinheiro
Machado ou nesmo com netassedirnentos , simplesnente por conter
foliação.

Em síntese, os granitos da Suite Dorn Feliciano são sin- (a
tardi-?) tectônicos à estruturação 82, tendo sido fornados
durante a instalação de gTrandes zonas transcorrentes NE-s!í,
alojando-se nestas e sofrendo, de distintas formas, seja pelo
níve1 crustaL da intrusão ou pela posição relativa nêstas zonas,
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deformações que varÍam de fraturaÌnento à rnllonltização.

GEOCRONOLOGTA DA SUÍTE DOM FEI.,TCTANO

Entre 06 trabaLhos geocronológicos que abrangem oE trgranitos

tardi- a pós-tectônícosrr do leste do RS (e.9., Cordani et aI .,
1974t Halpern et aI ., I974i Teixeíra, L982ai Soliani Jr., 1986)
encontra¡n-Ee várias análises Rb-Sr de amostras obtídas em

granitoÉ da Suíte Do¡n FeLiciano. Uma Beleção desÈas anáIises já
foi feita por soliani Jr. (l-986, pçt. 81), agui adotada cotn

exclusão, apenas, da anál-ise 21-9 C, obtida em amostraB do cranito
Capão do L,eão gue, como discutimos anteriorrnente, pertence ao

conplexo Pinheiro Machado. Desta forma, para caracterizar com

segurança a idade da Suíte Don Feliciano, restaran nove anáIises,
sendo sete contidas em Cordani et a1 . (L974), una en Teixeira
(1982a) e uma en Hal-pern et al. (L974). Entre estas anáIises,
três são de urn único afloranento (2LS C, D e E), pernitindo a

construção de uma isócrona de afloramento, que apontou a idade de

547 + 17 l{a e Ro: O,7O9 (Fis. 4.1,2 A), obtida em pegmatitos e
granitos. Na Fig. 4.L2 B, graças ao auxílio de Helen Sonoki e

Ivone Sonoki, recalculamos todas as anáIises referentes à Suíte
Dom Feliciano, excluindo a análise 2O8, de elevadas razöes
p5877s¡86 (284) e grAT ¡5yA6 (3,026). A idade obtida de 550 + 6 Ma

e Ro: 017092 é consistente corn a anterior (Fig. a.l-z À). Se, no

entanto, for inctuída a análise 208, a idade passa para 572 + L

Ma e Ro: O,7078. Considerando a grande diferença de razões
sr87 ¡gv86 e nb877sr86 entre a anátíse 2oa e as dernais, esta
ísócrona co¡nporta-se praticamente como se contivesse apenas dois
pontos. Assin sendo, a idade em torno de 550 Ma con Ro de 0,709
deve ser mais representativa para os granitos desta Suíte.

LTTOQUÍMTCA DA SUÍTE DOM FELICTÄNO

Análises quínicas de granítos da Suíte Do¡n Feliciano foran
efetuadas pelo projeto RADÀMBRASIL, publicadas em Moreira &
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Fig. 4.12 :
FeLiciano.

fsócronas Rb-Sr da Suíte GranítÍca Dom

A- Isócrona de afLoramento
B- Isócrona de referência

(A- extraído de Soliani Jr., 1986t B- recalcuLado a
partir de dados contídos en Soliani Jr., 1986).

Marimon (1,982) e referem-se, en essêncj,a, aos seus termos mais
isotrópicos e não deformados. Frente a esta tinitação
selecionamos nove amostras represenÈativas das demaís facies
(principaJ.mente biotita granitos porfiríticos¡ subordinada¡nente
granitos cinza finos con foliação de fluxo ígneo e outros) para
anáfises litoquírnicas (Figueiredo et al ., l-990b).

Corno vj-rnos anteriorrnente (Fig 4.LL), os granitos desta suíte
são essencialnènte sienogranitos, subordinadamente rnonzogranitos.
Esta pequena variaçäo petrográfica reflete a variação
faciológíca: os termos rnais isotrópicos ¡nostran-se mais
enriquecidos em K-feldspatos, caindo no campo dos sienogranitos,
enquanto as facies porfiríticas, partícularrnente a rósea
acinzentada corn arcabouço de negacristais de K-feldspato (até 4

utRb/ tus',
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cm de dlânetro rnáxirno), no canpo dos monzogranl-tos, eugerindo una
nenor diferenciação para e6tas em relação àquelae. gufmicarnente,
esta diferenciaçåo pode e;er visualizada en algune diagramas
díscutidos em Figuelredo et al . (1990b). OÊ dl_agranaÊ de Harker
(1909) (Fig. 4,13 A) Eugere¡n que esta variação petrográfica e
textural pode corresponder a uma progressiva dÍferenciação de uma

mesma seqüência, com exceçäo doa teores de Ferort maíe elevados e
de cao leve¡nente nais baixo para a€r facies ¡nais isotrópicas em

relação às facies porfirlticas. fsto, contudo, pode 6er devido a
diferenças laboratoríais entre as anáIises contidas em Figueiredo
et al . (L990b) e Morej.ra & Marimon (l..982), pois as evidências de
campo mostram transição entre estas facies. Como apontado no
diagrama de Brov,rn (L982') (FiS. 4.13 C) , apesar de pequena
distinção nos trends ( petrogenética ou laboratorial?) o conj unto
mostra tendência álcal-i-cálcica. No diagraroa R1-RZ (Fig. 4.i.3 D)

todas as amostras analisadas caem no campo dos granitos tardi-
-orogênicos ( Batchelor & Bo\¡rden, 1985), que corresponden aos
granitos da série sub-alcalina monzonítica de Lameyre & Bonden
(1982). Por outro lado, a sirnilarídade das facies menos

diferenciadas, particularrnente a porfirítica rósea acínzentada,
con os granÍtóides porfiríticos do Conplexo pinheiro Machado,
causa de distorções em mapeanentos geológicos, não foi
aconpanhada pela distribuição de elementos traços, como pode ser
vísto na cornparação das Figs. 4.f3 B e 4.7 B. A facies
porfirítÍca da SuÍte Dom Feliciano nostra-se relativamente mais
enrÍquecida em Sr, Ba e Zr que os granitóides porfirít,icos do
Complexo Pinheiro Machado, Infeliz¡nente, os teores de Nb e y näo
defínen uma tendência clara, pois sua distribuição en patanares
con íntervalos regulares de LO ppm índicarn reduzida
confiabilidade para suas determinações .

ORTGEM DA SUÍTE DOM FELICTÃNO

O conplexo rnul-ti -intrusivo da SuÍte Don Felicíano,
quinícarnente sub-alcalino monzonítico, ocorre condicionado a
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zonas de cisaLhamento transcorrentes que o afetam de diversas
maneirae, sendo constituldo por granitos sin (a tardi?)-
-tectônícos à estruturação Er. As retações de campo noatram que
estes granitos intrudern aB unidades pré-collelonais (Comp1exo
Pinheiro Machado ) e sin-colisionais ( L€ucogranitos CordÍLheira)
do Cinturão Don FeLiciano gue ocorre¡n no Batólito peLotas Êendo,
portanto, posteriores ao evento colisional , isto é, tardf- ou
pós-col isionaís, o que é corroborado no diagrana Rr-R, de La
Roche et aI . (l-980) adaptado por Batchetor & Bov¡den (l-98S) para a
caracterização tectônica de rochas ígnea6 que os enquadram co¡no
granitos tardi-orogênícos.

Na tlpologia de granitos e ambíentes tectônicos de pitcher
(L982), a Suíte Don FeLíciano possui várias características dos
granÍtos do tÍpo I-CaLedoniano deste autor, quais sejam: (I)
granitos em contrastante associação com peguenos corpos de
hornblenda diorítos e gabros ( cabros passo da Fabiana; vide ite¡n
posterior), (2) biotita como principal_ ¡oineral acessórioi
il¡nenita e mag"netita como subordinados; (3) K-feldspato
geraLnente Íntersticial - exceto nas facies porfirítÍcas - e
frequentemente rico en quartzo,. (4) xenóIÍtos de diversos tipos;
(5) reLacionado a falhas verticais e transcorrentes i (6)
raranente mineralizado - con exceção de pequenas ocorrências de
fluorita e (7) razões íniciais g¡47 1g¡a6 relatívarnente altas
(-o,709).

AIén destas características, destacam-se: (1) sua Ínti¡na
associação com vulcanisrno ácido, seja através de alimentadores,
em parte sin-plutônicos, dos Diques Riolíticos Asperezas, ou de
supracrustais piroclásticas dos Tufos & Ignirnbritos Ana Dias e
(2) sua fonte crustaL, principalnente ígmea, reconhecida por
estudos de Sn-Nd (Mantovaní et âI ., I9AT), referida a um

ernl¡asamento antigo, do Proterozóico Médio e/ou Inferior.
Em base a estes elementos interpretarnos a Suíte Dom Feliciano

como tardi-colisional na evolução tectônica do Cínturão Dom

FelÍciano (Fragoso cesar et af., 1989). No nodêlo então
desenvolvido, a colisão continental responsável pelo avanço de
nappes no fim do Pré-Cambriano teria sua fase tardia, já no
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Fig. 4.1-3 : Diagramas litoquínicos de granitos da Suíte
Dom Feliciano (extraído de Figueiredo et aI ., l-99ob. ).
A- Diagra¡na de Harker (1909): óxidos de elernentos ¡naiores
(en peso 8) versus síficat
B- Diagrama de variação de eLe¡nentos traços (en ppm)
versus sí1" ica;
C- Diagrana da razão cálcio/áJ,calÍs versus sílica (Brovrn,
L982i
D- Diagrama multi-catiônico Rt-Rz (La Roche et âl .,
t-980 ) .

Cambriano, representada pela estruturação E2 com a passagem de
faLhas de cavalgarnento para falhas de ernpurrão de aLto ângulo corn

conponente transcorrente e, finalmente, a instalação de grandes
zonas de cisalhamênto sub-verticais transcorrentes, afetando a

s¡ o¿ Si02
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crosta duplicada do evento anterior. NestaÊ condições, ae; zonas
de cisal-ha¡nento atJ.ngiran níveía Lítosféricos profundoe
provocando, por deecompressão, fusõee parcials no manto superfor
e crosta inferior. O produto da fusão parcial no ¡nanto superior,
tema do itern seguinte - cabros Pa6so da Fabiana -, transferiu
calor para a base da crosta au¡nentando suas condiçõee de fusão.
como resultado, volurnosas porções de magma granÍtico forarn
geradas por fusão crustal con, talvez, contribuição mantél5-ca, e
ascenderan através das zonas fraturadas concomitantenente ao
movl-rnento transcorrente dèstas e crietalizando em condíçõee sJ.n-
cinemáticas em distintos níveis crustais propíciando a forrnação
do grande complexo granítico multi-intrusivo da Suíte Dom

Feliciano.

OS GABROS PASSO DA FABTANA

Em diversas regiões do Batólito Pelotas ocorrem corpos de
rochas básicas en exposições varíáveis desde poucos milhares de
¡n2 até vários km2, suscintanente discutidos em Fragoso cesar et
al . (1986) quando foram apontadas as ocorrências próxi¡nas às
cidades de Pinheiro Machado e Dom Feliciano. Nesta rlltina, foram
descritas por Tessari & Picada (1-966) (... ) rnassas de rochas
escuras de conposição nais básica (op.cit., p9.54) e incluídas no
Complexo Granítico Don Feliciano destes autores. As ocorrências
de Pinheiro Machado fora¡n investigadas pela equipe da CRpM/porto
Alegre, verifÍcando em campo o signifícado de anomalias
nagnéticas derívadas de fontes superficiais, descobrindo que

constituem corpos básico-ultrabásicos estratiformes onde gabros,
predominantes, íntercalam-se com anortosítos e rochas
uftramáficas (Cilberto Ramgrab, inf. verbal , 1988). Estas
ocorrências forarn napeadas, estudadas e extensivamente anostradas
por nossa eguipe para análises nos laboratórios da Éco1e des
Mines (Paris/ França), no monento real-izadas pelo cofega Rubens

L. Monteíro. As principais observações e conclusöes disponíveis
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(Montelro et, aI ., em prep. ) serão agul sintetizadas, j untarnente
con aE conclusões sobre os dados aeronagnetornétricos do Batóllto
Pelotas obtidos peJ.o convênio DNpM/cpRM e tratados por co6ta et
a] . (19e0).

Estes corpos básico-ultrabásicos estratifornes possuem fornas
grosseirarnente lenticulares (Fig. 4.L4) e ocorren invariavel-mente
no íntêríor da Suíte Granítica Dom Feliclano, eendo afetados por
apófises de granitos finos indicativos de sua anteriorLdade
cronológica, o que caracteriza estes corpos como nega-encraves.
Destas ocorrências, uma particularnente representativa do
conjunto aflora acerca dè 7 kn a sul de pinheiro Machado (Fig.
4.L4) ao longo do rrPasso da Fabianatr, eleit,a cono localidade
típíca destes corpos básicos, aqui designados cabros passo da
Fal¡iana.

Os Gabros Passo da Fabiana, de acordo com os dados
petrográfÍcos de Monteíro et al. (en prep. ), são constituidos por
oIÍvÍna gabros que se associam, e¡n proporções subordinadas, a
olivina gabronorítos, anortositos, piroxenÍtos, peridotitos e
anfibolol-itos, en tons escuros de cinza e verde, com exceção das
bandas anortosíticas, cinza esbranquÍçadas. possuern granulornetria
nédia a grossa cuja mineralogia prirnária é for¡nada por olivina
(Fo-90), clinopiroxênio (augita Ti), ortopiroxênio (enstatita),
plagioclásio (Àn79_gg), anfíbólio e ¡níca ( floqopita/bÍotita ) corno

principais e opacos como acessórios, os minerais secundários
tardios sâo sericita, clorita, serpentina, talco, epídoto,
carbonato e l-eucoxênio. Texturalnente sobressaen as
caracterÍstícas de cumulatos de (i-) OI+Cpx, (Z) Cpx+Opx+p1 e (3)
Cpx+PI , com anfibóLio como o intracumulado mais comu¡n e,
subordinadanente, o plagioclásio. As principais relações
texturais entre as fases ninerais rnostram: (L) 01 inalterada+Cpx
cumuláticos e anfibóIio Íntracumulado, (2) Cpx+Opx+PI cumuláticos
e anfíbólio intracumulado, (3) transfornação parcial de Cpx erTr

anfibólio, (4') anfibóLio intersticial em trama de pI , (5)
anfibóLio preenchendo fratura de PI , (6) nica bordej ando
anfibólío e (7) corno produto de alteração direta de Cpx.
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Conforme diecutido em Monteiro et at. (em prep. ), a seqüência

de cristalização ortomagmática compatÍvel com esta evolução
texturaL é a eeguinte: (1) olivina, (2) ortopiroxênio, (3)
cllnopiroxênio, (4) plagioclásio, (5) anflbótlo e (6) mica. A
seqüência inicial (1, a 4) é característÍca de crístal-l-zação de
magmas l¡asálticos sob regirne de baixa pressão a aeco (creen &

Ringwood, 1"967 i HaLL, L978i De Paolo, L979t Hugheê, !982, que, no
entanto, foi gradativanenbè evoluindo para condições de pressåo
parcial de fluidos crescentemente e1evadas, como indÍcado peLa
presença de anfibóIio e mica intracu¡nuláticos. Como os maglnas

basálticos são essencialmènte anidros (creen, L973i Cox et al .,
L979), não possuindo pressão de fluidos suficiente para gerar
mineraiÉ hidratados (5 e 6), necessita de uma fonte externa para
prover estes fluídos durante sua cristalízação. Uma fonte externa
evidente é a massa granÍtica que envoLve os nèga-encraves
gábricos, nas inpJ-ica e¡n uma quêståo fundament,at: se os granitos
são mais jovens, de acordo com as relações de campo, como poden
ter infLuenciado a cristalÍzação ortornagmática dos gabros ? A
resposta possíve1 é que, embora os gabros tenharn crístalizado
antes dos granitos, a diferença de idade entre eles é mínirna ou
inexistenùe. Em consegüência, a interpretação é que os gabros
representarn Íntrusões básicas no magma granítico, antes de sua
solidificação. Desta forma, con o rebaíxanento de tèmperatura os
gabros iníciara¡r precocemente sua cristalização, sendo
Ínfluenciado, no decorrer desta, pelo magra granítico ênvolvente
contendo fluidos. CoÍr a solidificação dos gabros, houve
fraturamento ao longo de suas bordas peruritindo injeções de
apófises da massa granítica circundante ainda em cristalização.
Em outras pal-avras: os cabros Passo da Fabiana são sin-plutônicos
aos granitos da suíte Dom Feliciano.

ESTRUTURAçÃO DOS GABROS PASSO DÀ FÀBIANA

Para discut,ir a estruturaçäo dos cabros Passo da Fabiana
serão analisados três pontos: (l-) sua estruturação prináría, (2)
sua estruturação tectônica e (3) sua estruturação em níveis
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Fig. 4.L4 : Esboço símptificado da geologia da região de
Pinheiro Machado destacando os cabros Passo da Fabiana.

LEGENDA : 1- Suíte Dom Feliciano, Diques RÍol_íticos
Asperezas e p]útons diversos indiferenciados i 2- cabros
Pasro da Fabíana com locaLizaçåo de ocorrência tipo (área
dentro do trapézio)t 3- Conplexo PinheÍro Machado; 4-
principais falhasi 5- Cidade de pinheiro Machado r 6- BR-
293ì 7- estrada de ferro.
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crustaÍs profundos. Este rllti¡no ponto em base às consl-deraçõee
geofí61cas levantadas por Costa et aI . (1990).

Durante o mapeamento da reglão de Pinheiro Machado verifLcou-
-6e uma relaçâo direta entre o tamanho dos corpoe

índividual í zados e Êrua cornposição J-ito1ógica, relaçåo esta
constante em outras ocorrências investigadas, co¡no as da região
de Donr FelÍciano, . ÀIto A1egre e Erva1 . Nos corpos maiores, em

torno de 6 + 2 kr2, o caráter estratifor¡ne é evidente, com

bandamento ígneo sub-horizontaL representado por intercalações
contínuas e nÍtida6, de espessuras níIinétricas a decimétricas,
de olivina gabronoritos e anortositos com níveis rnais espessos,
métricos e decamétricos, de olivina gabros. Em outros corpos, co¡n

áreas ta¡nbém mensuráveis em kmz, ocorre apenas olivina gabros con
porções subordinadas, não necessaríamente organi-zadas e¡n bandas,
de oIÍvÍna gabronoritos. Já nos corpos menores, com áreas
inferiores a l- kn2, chegando a poucos milhares de m2, os oLivina
gabros associa¡n-se a piroxenítos, peridotitos e anfibololitos,
sendo que nos de áreas mais restritas predornínan, ou são

exclusÍvos, os ternos ultra¡náficos.
Esta relação entre tamanho e composição litológica pode nåo

6er acidental-, e sim reffetir distinções co¡nposicÍonais en função
do nível de exposição de corpos de tananhos sirnilares, bastando
que a for¡na destes seja de diápiros. Assim, nos níveÍs basais,
adelgaçados, concentram-se os minerais mais densos, como olivina
e piroxênios, o inverso ocorrendo no topo, onde acentua-se o teor
de plagioclásios.

A estruturação tectônica destes diápiros é a nesna

ídentificada na Suíte Dom Fel-iciano envofvente, variando de

fraturamento até intensa foliação vertical gerada nas zonas de

cisalhanento transcorrentes.
o comportamento en profundidade destes compl-exos básíco-

-ultrabásicos foi objeto de rnodelamento por costa et 41, (1990) a

partir dos dados nagnéticos constantes no trabalho de Ànjos &

Mourão (1987). As anornalias lineares observadas no mapa de

componente regional (FiS. 4.1-5 A), conforne interpretação da
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Fig. 4.L5 : Mapa nagnético e Êruas anonalLas referidas ao6
corpos básico-ultrabásicos profundos do Batólito Pelotas.
À- napa nagnétÍco de componente regionaLi B- mapa de
anornalías e C- disposição do BatóLÍto Pel-otas (extraído
de Costa et al ., L990).

Fig. 4.15 B, expressam-se cono faixas alongadas na dÍreção N 50o

- 600 E concordantes co¡r a díreção geral do Batólito Pelotas,
domínando sua borda ocidental . Apresentam comprimento de onda da

ordem de 20-25 km, com fonteq situadas a grandes profundÍdades.
As faíxas não são contínuas, sendo interrompidas por
deslocarnentos NW-SE, resultando em padrão escalonado. Para o

modeLanento destas anomalias, costa et af. (l-990) extraíra¡n
perfís de vários setores do batólito, localizados na Fig. 4.1-5 A.

os resultados do modelanento (FiS. 4.L6) caracLerizan estas
anomalias como geradas por corpos tabulares profundos, como regra
inclinados para SE, com espessuras estírnadas en torno de 15 kn e

topo a profundidades da ordem de Lo krTr. A inclinação destes
corpos, exceto o do perfiL c-Ct, é para SE e varia de 3Oo no

+..
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extremo sudoeste da área até 8oo na porção nordeste. O perfll c-
C', destoante dos demaJ-s, tem seu alto da anomalia próxJ.mo ao

l-Í¡nite da área investigada, podendo não refLetir a realidade de

sua forma e merguLho, na6 Eim distorção por efeíto de borda.
Neste sentido, os perfis B-8, e D-D, r .gue apresentarn
posicionamento mal-B adequado para modelamento, lndÍcararn corpos
mergufhantes de, respectivamente, 560 e 650 para SE, podendo-se

ad¡nitir urn rnergulho médio de 6O0 para os corpos modelados. A

susceptibiLidade magnética definida en 0,005 e.m.u. ao J.ongo das
faixas anô¡nalas sugerem natureza básica e/ou ultrabásJ-ca para
estes corpos (Costa et aI ., L990).

ORIGEM DOS GABROS PASSO DA FABÏANA

os cabros Passo da Fabiana têrn origen mantéLica evidencÍada
por suas características petrográficaË. No entanto, a época e a

causa de sua extração do manto nåo são ainda conhecÍdas. . Sua

idade pode ser ínferída cono cambriana en funçåo do caráter sin-
-pJ.utônico de seus corpos com os granitos da Suíte Dom Feliciano,
o que é conpatíve1 com os escassos dados K-Ar disponiveis.
Teixeira (L982a) apresenta três análises K-Àr, una (LK-l-Lz)
obtída em gabro afl-orante a cerca de 25 km a NE da cidade de Dom

Fe1íciano e outras dua6 (cF-371- A e B) na região de AIto Alegre,
entre Pel-otas e Pinheiro Machado, descritas como norito (cF-371-

À) e anfibolito (cF-371- B). As idades obtidas variarn entre 600-
450 Ma, sendo a cF-371- B medida e¡n 553 + L6 Ma.

Urna possível- causa para a extração destes gabros do manto - e

sua atual situação cono diápiros sín-plutônicos aos granitos da

Suíte Dom Feliciano - foi apontada por Fragoso Cesar et al .

(1989) como queda de pressão no manto litosférico dêvido aos

cisaÌhanentos transcorrentes tardi-colisionais E2 que seccionara¡n
a crosta espessada do evento anterior, sin-colisional (nf). No

nodelo então sugerido, estes cisalhärnentos permitiran fusão
parcial no nanto e intrusões básíco-uftrabásicas na crosta
inferior, aumentando as condições de fusão aLi reinantes e
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Fig. 4.1,6 : Perfis nagnetométricos e modeLamento de
corpos básico-uLtrabásicos profundos do Batólito Pelotas,
Vide Fig. L5 A para localização dos perfis (sirnplificado
a partir da Fí9. 4 de Costa et, aI ., 1990)
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geração doe magmag granftl-coE eub-alcaLinos da Sufte Do¡û

Feliciano, que en sua ascensäo sin-tectônlcâ ao longo das zonae
de cisalhamênto transportaram, graças a Eua elevada vlscosidade,
pequenoe corpoÉr básicos en procec Bo de diferenciação.

E6ta hipótese foi reforçada pelo modelamento de corpos
tabuLares básl-co-ultrabáEÍcos profundos para expllcar 06

1lnea¡nentos magnéticos dê direção NE-SÌ{ do BatóIlto PeLotaE
efetuado por Costa eÈ aI. (1990), permitindo uma melhor
visualização do processo. De6ta forma, estae grandes l-ntrusõee
tabulares concordanteE con as zonaE¡ de cisalha¡nento não apenas
aumentaran aei condJ.ções térnicas na crosta infêrior para a
geraçåo dos granitos da Suíte Don Felícíano, co¡no tambérn

llberaran pequenos díápiros básicos englobados pelo magna
granítico entåo fornado e por e6te transportados abé sua6 atuais
posições.

GRÀNITOS ÀI,CALINOS & OUTROS PLI'TONS

Na bibliografía dÍsponível sobre o Batólito Pelotas no RS

encontran-se cítaçöes de ocorrências de rochas graníticas
alcallnas (e.9., Franù2. & Remus, 1986) e de plútons com ldade
ordoviciana, posteríores à Suíte Don Feliciano (e.9., Fragoso
Cesar et al-., l-986t Soliani Jr., L986), ainda nåo invest.Ígadâs.
No napeamento da região de Pínheiro Machado (FiS. 4.1)
conseguinros individualizar alguns destes corpos tardíos,
representados por pequenos (1) stocks graníticos e (2, plugs
sieníticos.

, 
Os stocks graníticos são circunscritos, com áreas de

exposição variáveis de Or5-1 ,5 kmz, e ocorrem intrudidos em zonas

de falhas en condições pós-tectônicas, sendo indeformados,
apresentando apenas diáclases de espaçamento nétrico, adequadas
para a sua extração em blocos de várl-os m3. Na região de PinheLro
Machado foram mapeados quatro destes corpos, 6endo o maior
denominado Cerro dos cachorros e sobre ele instalada urna pedreíra
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para extraçåo de rochaB ôrnanent,als. Suas relaçóes de canpo
¡noetran que eLes ocorren intrudindo granitos da Sulte Dom

FelLcl-ano e o Co¡npLexo PlnheLro Machado. Petrograflcamente eão
pertlta granl-tos com teores muito baixos de biotita, conr

granulonetrla ¡nédÍa a grosÉ¡a. Possivelmente oE (... ) anfJ-bóIios
alcalinos em termos grraníticos ieolados cltados por Frantz &

Renug (1986, p9.936) pertençan a granltoE deste tJ.po.
os plugs sieníticoe são maie raros e de exposlções ainda

menores, de algumas centenas a poucoe ¡níLhares de m2, tendo doie
corpoe destes sido lndivlduallzadoE na regl-ão de Plnheiro Machado

(Fig.4.L). São porfiríticos co¡¡r fenocrietaie de plagiocláslo,
biotita, restos de clinopíroxênJ-o, anfibóIio e titanlta em rnatriz
quartzo-feldspática fina ríca em clorÍta e naterial sericítico.
Ocorren, assin, como os stocks granít.icos, intrudídos en falhas
em condÍções pós-tecÈônicaE .

- A Ídade destes corpos näo foi aÍnda defínida, colr exceção de

uma isócrona de afloranento j unto à ViIa Conde Matarazzo, ao suI
de Pedro OsórÍo, ondê rochas granítlcas apontaram a idade de 446

+ 69 I{a e Ro: 0,7073 (Solianl Jr., L986), evídenciando Eua gênese

Já no estágio póe-colísíonal do Batólito Pelotas, relacionada a
rÍfteanento e fusão da base da crosta e, possivelrnente, nanto
superior, em condições pós-orogênicas ou mesmo anorogênicas,
características dos granitos tipo-A de Pitcher (f9A2, 1987).

HIPOABISSATS & EFUSTVÀS DO BATóLITO PEIOTAS

A atividade hipoabissal e efusiva do Batólito PeLotas,
excluindo diques básicos mesozóícos e outros possivelmente
correl-atos aos Gabros Passo da Fabiana, cle difíciI distínção,
restringe-se a três unidades: (1) sienitos e rochas básicas
associadas, (2) Diques Riolíticos Asperezas e (3) Igninbritos &

Tufos Ana Días, sendo a primeira de ocorrência limitada co¡no

intrusöes pré-orogênicas ern encraves de tnármores, e as demais

relacj.onadas aos granitos da Suíte Dour Felíciano.



90

SIENITOS & ROCHAS BÁSICAS ÀSSOCIÀDÀS

Na regl-ão entre Pedro Osório e Arrolo crande, na porção
Êudeste do Batólito PelotaE, ocorre¡n egcamaE tectônicae de

¡nármore (MárnoreE Matarazzo, vlde lte¡n poeterJ.or ) Lmbricadas

durante El coln granítóldes porflrítlcos do complexo Plnhelro
Itlachado, aftorantes êm duag pedreiras: pedreira BraEileira e

Pedreira conde Matarazzo. Durante trabalhos de campo de nossa

equipe na regiäo descobrimos nestas pedreiras pequenas intrusöee
na forna de soleiras e diques dê Êienitos e rochaÉ básLcag

associadas pré-tectônicas, afetadas pelas defornações El
conjuntamente com oÊ már¡nores e sua encaixante tectônica. A

anostragem então feita nestas intrusívas fissuraÍs foi objeto de

análises petrográficas e de química mineral nos laboratórios da

Universidade París 6 è École des Mines de Paríe, estando as

principais observações e conclusões publ.lcadas em sallet et aI.
( l-989b) , aqui sintetÍzadas.

os síenitos e rochas básicas associadas ocorrern na forna de

díques e solelras de espessuras centímétrica a métrica, co¡tt os

slenitos truncando as rochas básicaE indicando a anteriorídade
destas. Texturalmente os sienitos possuen granuloiretria fína a

média, localmente desenvolvendo facies pegrrnatítÍcas. A cornposição

mineralógica varía de facies sienítica com clinopíroxênio,
anfibóIio e titanita a facies quartzo-sienítica co¡n anfibólio e

biotita. os mínerais acessórios são apatita, opacos, zircão,
epídoto e carbonato. Aparece como feição textural marcante a

transformação subsolidus do cIínopiroxênio em anfibó1io, com

quartzo e carbonatos associados. Nas rochas básicas foram

observados três tipos de textura: (L) con foliação rnetamórfica,
constituída de anfibóLio e plagiocJ.ásio, com quartzo,
microclínio, tit,anita, zírcão, apatita e opacos como acessóriosi
(2, com textura egúigranular fina a média, seru foliação, co¡n

feição cu¡nulática a plagioctásio e clinopiroxênio e (3) co¡tr

textura do tipo intersertal , com plagioclásio, anfiból-io e

biotíta, tendo quartzo, feldspato alcal-íno, epldoto, carbonato e



opacoE cono aceÉ¡sórioB.
A lnteração dos slenltog e rochaE básicas aesociadae com oB

mármoreg encaíxantee deu orlgem a conplexas frentes
metassonáticas do tipo skarn observadae e¡o trêe eituaçõee: (1) no
contato doE sienitos com os mármores, (2) no contato de xenólitog
de forna elipsoidal de carbonatos no interior dos elenltoe e (3)
Êob a forma de sulfetog maciçoe, no contato de rochas báEicas com
oE¡ márrnores, sendo que nestes, distal¡nente aoÉ¡ contatos, oÊ
Êulfetos ocorrem tanbém dLseernLnadoe.

De acordo com aE¡ observações nas pedreiras Brasileira e Conde
liatarazzo, os slenitos e rochas básicas associadas afloran de
duas formas: (L) como intrusivas fissurals fraturadas a folladas
e (2) cono rrbrechasrt corn aspecto sedírnentar no interior dos
mármores dobrados. EsteE mármores, aLén de dobras abertas da
estruturaçäo F,2t possuen dobras isocLinais llocJ.J.na1mente
redobradas coaxlalmente ern padräo Ícabo de guarda-chuvar, co¡r¡

eixo de direçâo em torno de NE-SW e plano-axial sub-horízontal,
relacionadas a estruturação El resuLtante de sua inbricação
tectônica entre granÍtóides do Complexo pLnheiro lqachado. euando
a estruturação El nos nárnores com ]tbrechas sieníticasr é
didática, vLsualiza-se que estas representam restos de soleiras
fínas brechadas durante a deformação em função da diferença de
conpetência entre os nár¡nores e as soleíras, poís as porções
brechadas aconpanhan sisternaticamente o aca¡nadamento prinárío
(So) daqueles indicando que eran intrusões concordantes rígídas
que foran rrquebradasrr durante o dobramento que afetou sua
encaixante plástica.

Destas observações evídencia-se que os sienitos e rochas
básicas associadas são intrusôes pré-tectônicas, anteríores à
estruturação E1 r possivelmente en condições anorogênicas, quando
os rnármores eram ainda calcários durante a evoJ.ução de sua bacia.

DIQUES RIOI-,Í TICOS ÀSPEREZAS
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Um dos destaques topográficos do BatóIito pelotas é feito por
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eerraniae suetentadae por enxames de dlquee rlolltLcoe, coltro

exempllfJ.cado peLa serra dag ÀsperezaÊ (tr'tge. 4.I e 4.2) de
direção NE-SVI que pas6a cerca de 10 km a leste de plnheiro
Mact¡ado, utíIlzada como referência para a designaçåo dos
trRlolítoe Asperezasrr por FigueLredo Filho & Salgado (L964 apud
Tessari 6r Giffonl , I97Or. Trabalhoe abrangendo e6tea dfques
riolítícos incluem Tessari & Giffoni (LgZO), picada (Lg7Lr,
Ríbeiro (1977), Fragoso Cesar et al . (t-986), Horbach et aL.
(1986), FernandeB et al. (l-989), Santos et aL. (L989) e outroB.
Iltílizamos aqui o terrno Diques Riotíticos Asperezas porque define
seu caráter hípoabÍesal e evita confusöeE com supracrustals de
igual conposição.

oE Diques Riotíticos A6pereza6 ocorrem em toda6 as porçöes do
Batólito Pelotas cono unidades isoladas ou como enxanes de
dezenas a centenas de diques de dlreçöes variáveLs entre NE-SW a

NW-SE, predomínando a rlltima. Destes enxamês destacan-se oe da
Serra das Asperezas (Figs. 4.! e.4.2), Piratíni, pedras Attas e

Serra do Herval-, todos esque¡natizados no napa anexo baseado em

Santos et al. (1989). Seus corpos posauê¡n espessuras que varÍam
de poucos centímetros até dezenas de metros e conprinento que

atinge até a1gìms quilômetros nos nais espessos.
Texturalnente são porfiríticos ou eqüigranul-ares afaníticos.

06 porfiríticos possuem matriz afanítica a vÍÈrea de cores
rosadas a escuras (preta a amarronada ) e fenocristais de quartzo
(rrquartzo pórfiroslt) ou quartzo, ortocLásio e plagioclásio, este
bastante subordinado. Ao rnicroscópío, de acordo com Horbach et
aL. (l-986), o ortocLásio é euédrico, por vezes pertítico; o

quartzo é euédrico con faces be¡r limitadas, só interrornpidas por
írregularidades causadas por corrosãoi o plagÍoc1ásío (aIbit,a-
-oLigocIásio) é anédrico com bordas corroÍdas pela ¡natrÍz e

granulornetria inferior aos demaís fenocristaís. A matriz é

for¡nada por intercrescimento de quartzo, plagiocJ.ásio e feldspato
alcalino. cono acessórios ocorrem pontuaçôes de opacos e escassos
grãos de zircäo e apatita; biotita intacta é rara, est,ando cono
regra transformada em Lamel-as de clorita.
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De for¡na restrita aseocfan-Ee a diqueE de granitos flnoÉ,
pegmatitos e apll-tos. L,ocalmente intercalam-se com diques báelcoe
(e.9., norte de Pedrae Altas).

F:struturâcão rìos Dlr¡rres plol f tl ¿':¡rc À<riêr.êrâG¿

OB Díque6 Riolíticos ÀÉperezag afetam dLvergas unidadeE do
BatóLito Pelotas naE ocorre¡n, preferencialmente, fntrudidoe noe
granitos da suíte Don Felíciano, onde re organlzan em grandeE¡

enxames de diques, co¡no os anterlormente citados. Suas direçõee
principaís NE-sw e NW-SE, apèsar da conslstêncLa litológica,
possuem notáveis dístinções estruturaie: os diques de dJ-reção en
torno de NVI-SE ocorre¡n indeformados ou con tênue brechação; oe de
direção NE-sIf, a1éur destas características, locahnente apresentarn
até foliação nilonítica bem desenvolvida, destacada por pequenoe

porfíroèLaatos de quartzo e feldspato alcalino, por vezes com

segregação de fínas fitas de quartzo. Esta estruturação é a mesna

observada en sua encaixante preferencial , os granitos da Suíte
Dom Feliclano, com os quais apregenta, por vezes, reJ.ações
Lntrusívas cornplexas, intrudindo granitos e Eendo íntrudidos por
filoneteE graníticos derivados da encaixante, o que os
caracterÍza como sin-plutônicos. Na Serra das Asperezas
observamos que a milonitização que afeta os granitos da Suíte Dom

Feliciano nanifesta-se com igiual intensidade nos diques,
possuíndo estes formas sigmoidais sugestivas que sua intrusão foi
concomitante ao cisalhanento dextral e em zonas de atívio de
tensão transversais às falhas e defornadas por estas (Fig. 4.1).
De acordo com vitório Orlandi (inf. verbal , LgBB), a nesma

relaçäo entre forrna dos diques e zonas de cisalha¡nento
transcorrentes é observada na região de Píratini. Estas relações
e aquelas entre diques e granitos indica que os Diques Riolíticos
Asperezas també¡r são sin (a tardi? ) -tectônicos às zonas de
cisalharnento E, sendo, portanto, conternporâneos à Suíte Dom

Feliciano, o que explica o caráter sin-p1utônico localmente
observado entre seus diques e granitos encaixantes, como
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didatica¡nente expoBto en pedrelra à 12 kûr a sE dê Canguçu.

PêIaE refaçöeE estruturafs aclma dlscutidas, a ldade destee
dlguee riolltlcoÊ deve ser a mesma obtlda noe granitoe da Suite
Dorn FeÌiclano, ieto é, em torno de 550 Ma. Embora apenas três
anáIises Rb-Sr destee dlques estejam disponfveis (Teixefra,
i.982a), duae de conposição riolítica (GF-330 e GF-453.3) e uma

quartzo monzonítica (GF-453.1) , todas da regiäo de pLnheíro
Machado, elas apontarn para a idade de 560 + 12 Ma e Ro: O,7L4
(Flg. 4.L7), corroborando o prognóstíco esÈruturaL.

Tdade drrÊ Dir¡rrac Rlol lf I r':oc, ÀÊÌìêr.êrzaßr
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Fig. 4.17 : Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência dos
Diques RioLíticos Asperezas na regiäo de Pinheiro Machado
(extraído de Soliani Jr., 1986).

87Rb/86s,.

O Riol¡los a Quorlzo monzonllo



A origen destee diquee é a mes¡na dos granltoe dâ sulte Dom

Fellciano: nagma gerado na croeta inferior na faÊe tardl-
-coLisional (82) e aEcensão ao longo dag zonaE de cLsalhanento. A
questão que fl-ca é expllcar 6eu caráter eln-p1utônico aoa
granÍtos, isto é, a conternporaneldade dos diques co¡n a encaixante
granítlca. A resposta exÍge fratura¡nento no granito antea de Bua

conpleta crJ-stallzaçäo e injeçäo de pulsoe de magma ao longo dae
fraturas recén-forrnadas, cristallzando cor¡o díques. E¡0 baÉe a
experfunentos e observações de carnpo e nicroscóplo, Hibbard &

Watters (1985) postularam um modelo para tais s j.tuaçõee,
considerando a reJ.açäo entre fundido e cristais no mag:na

granítico, Êendo a proporção de 7oZ de cristals a mfnima
necessária para que o granito inicie a fraturar paraleJ.amente ao
stress prlncipal máximo, permitindo injeção de diques oriundos do
fundido ou da porção onde o teor de cristais é inferior a 7OZ.
Este modelo, esquenatizado na Fig. 4.L8, consídera o resfriamento
de um pJ.rlton granÍtico e, en cada porção deste, a proporção de
cristaís e fundídos (líquidos + gases). O fraturanento e ínjeção
de diques, segundo estes autores, ocorre en três estágíos: (1)
fraturanento paralelo ao stress principat náximo nas porções do
pl-úton onde o têor de cristais é superior a 7o3 , (2) fnjeção de
fundídos e dilataçäo da fratura e (3) extensâo do fraturanento
por pressão hidraúlica do fundído e acesso de nai.s magrma

expandíndo o dique. A evotução deste processo Ínterioriza no
pJ.titon granítico a formação de diques progressivanente mais
j ovens .

Nos Diques Riolíticos AEperezas as direções de stress
príncipais máxímas são duas: NE-SW, coincidíndo com aE¡ zonas de
transcorrências de acesso do magma granítico, e NIrl-SE, as de
aIívio de tensão entre zonas transcorrentês.

Or.loem dos Dlcues Rl o l f tl r:oc ÂÊñê?.ÂrâÉ
95
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Coberturas pLroclástfcas no Batóllto peLotas Eåo bastante
restrítas no RS, posaulndo maior destaque en Santa Catarlna
(e.9., Tufos Carnbirela, ín Basei, L985) e no Urugual ( Fornaçåo
Sierra de Los Ri.os, in Precíozzi et aI., L985). No RS, suag

TUFOS & IGNTI,ÍBRITOS ANA DIAS

Froluros precóces dos eslógios lo3

Gronilo cristol¡zodo

Crislois >7Oo/"
Fundido <3Oo/o

Fundido >30o/o
Cristois <7O"/"
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Fig. 4.18 : Fraturamento e forroaçäo de diques en granito
parcialnente cristal-izado (modifícado de Hibbard &
Watters, 1985 ) .

ocorrências conhecidas localízarn-se na região de euitéria e a

norte de Erval, sendo Iítologicamente símilares. Na região de

Quitéria fora¡n denomínadas |tRiolitos Ana Diasrr por pinentel &

Paín (l-978) e trsuíte Vulcânica Ana Diastr por Fernandes et al.

Estdgios le2 /
Eslógio t -t--
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(1988, 1989), onde e6tåo englobadas tanto aE plrocláEtlcae cono
dlques asEociados (Diques Rlollticoe Aeperezas). No presêntê
trabalho lndlviduallzamos â porçåo supracrustal dae hlpoabissaie,
en baee às 6uas lltoJ.ogias princlpai.s, deslgnando-a Tufos &

fgninlrrLtos Ana DLaB.

EBta unidade é constltufda por tufoa a crletal e ignimbritos
de compoelção riolltica a riodacltica ( Fernandea et a1., 1988)
formando ocorrêncfas sub-horizontale de poucas dezenas de ¡netros
de espessura, intima¡nente assocíadas aos DJ.ques Riolíticos
Asperezas que representan os alimentares destas efusões ácidas
êxplosivag.

A ldade deetes tufoE e igninbrítos do Batólito petotas no RS

nåo foí ainda investigada radionetricamente. No entanto, dada sua
associação de campo com o6 Diques Riol"it,ioos Asperezas e, destes
con os granitos da Suíte Dom FellcÍano, sugerLndo que
representa¡n, respectivamente, a atividade vulcânica, hipoabissal
e pLutônica da fase tardí-colisÍonal (E) t esta deve, tanbém,
situar-se en torno de 550 lÍa. Os Tufos Canbirela de Santa
Catarina, na nesma associação vulcâníca-hipoabissal-plutônlca do
Batólito Pelotas en SC, foram datados por Basei (l9BS) e

apontaram ídade de 552 + L7 lrla com P(oi 0,724, a mesma obtida nos
granítos da suíte Dom Feliciano ê nos Diques Río1ítl-cos
Asperezas.

supracrustaisrr ) ocorrem como xenólitos (Xenólítos de
Paragnaisses) e escamas tectônicas (Már¡nores Matarazzo e Ritmítos
cerro Chato), estas restritas ao Complexo pinheiro Machado.

Encraves ¡netassedirnentares no

ENCRAVES METAS SEDII\.TENTARES

Batólito PeLotas ( ttseptos



No interLor do complexo pLnheiro Machado os encraveÊ eåo
relativamente comunÉr. ÀJ.guns de derivaçäo fgnea e cornpoeição
diorftfca a tonal-ltica, apesar de poseuírem deforrnação nale
conpLexa, deixam drlvidas sobrê Érua origrern: Eê representam
xenólltos de unídades plutônicas rnais antígas ou sâo autóIltoE do
próprio cotnplexo. Outros, no entanto, säo evidentemente xenóLitoE
pois, alén da discordância eetrutural, säo derivados de rochae
sedimentares, principalrnente cáIcio-si1ícáticaE. E6taE foram
identificadas no mapearnento da região de pinheiro Machado e, por
Phílipp (L990), na reglão de Monte BonLto. phíllpp (1990)
descreveu-os cono incomuns, com fornas arredondadas a sub-
angulosaa, tamanhos centimétricos a decimétricos e contatoe
nítidos com limites curvo6,. cores claras en tons esverdeados e
com forte bandamento gmáissico ¡nilinétrico narcado por níveís
féIsícos quartzo-feldspáticos e máficos enriquecidos em

dÍopsldÍo.
Na regíão de Pínheiro l,fachado, conforme esguematicarnente

representado na Fig. 4.L, foi encontrado uru mega-xenóIito; com

vários n2 de exposição; inerso na suíte Dom Feliciano,
constituído por gnaÍsse polideformado com bandas ¡riliurétricas
contínuas narcadas por níveis félsÍcos dorninantemente quartzosos
e máficos enriquecidos ero biotita e granada, considerados como de
orlgem metassedirnentar. Na região de euitéria, Fernandes et a1 .
(L989) cítam xenólitos sirnilares no interior do CompJ.exo pinheiro
Machado.

A irnportância destes xenólitos, ainda nâo investigados
radiometricanente, é apontar que o ernbasamento pré-brasiliano do
Batólito Pelotas possuía unidades supracrustais corn deforrnações
anteríores às nais antigas reconhecidas nos plútons brasilianos
mais precoces. Em outras palavras: a atÍvidade plutônica iniciaL
do Batólito PeLotas, como exemplificado pelo Conplexo pinheíro
Machado, ocorreu em área continental cujo embasarnento já havia
sofrido deformações de ciclo(s) anteríor(es) ao Ciclo Brasiliano,

XENóI,TTOS DE PARÂGNAISSES
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ou eeJa, una marge¡n continental tlpo cordllherana, conforme Já
dlscutldo, en função de outros dados (Iitológicos, Litoqufinlcoe e
isotópicos), em ítern anterior.

OS },IÁRMORES MATARÀZ ZO

Na regl-ão da LocalLdade de Conde Vlat-arazzo, eqüldístante das
cidades de Pedro osório e Àrroio Grande, afloram ocorrências de
¡nármores no BatóLito pelotaB no Rs (vide mapa anexo),
partícularnente bem expostas nas pedreiraE de Conde Matarazzo e
Brasileira, onde sâo afetadas por sienitos e rochas básicas pré-
-orogênicas. Possuem cores branco-acinzentadas e organizam-se e¡n

bancos ¡nétricos de márrnores dolomíticos com nívels de rneta-
margas.

Esta6 ocorrências constl-tuen esca¡naÉ tectônicae de espessuras
decanétricas l¡nbrlcadaE entre granítóides porfirítlcoÊ do
Comp]-exo Pinheiro Machado, estando estes, nas zonas de contato,
rnilonitÍzados e inbricando escamas menores, de espessuras
centimétricas, raranente nétricas. A defornação gue afeta os
márnores é a mê6ma observada nos granitóídes porfiríticos e
refere-se a El e E"2t estando a inbricação tectônica de suas
esca¡nas reLacionada a El que, devÍdo à distinção de cornpetência,
refLete-se nos márnores como dobras isoclinaÍs de eíxo NE-SW e
plano-axial sub-horizontal, localmente redobradas en pâdrão rrcabo

de guarda-chuvar' (Tipo 3 de Raxnsày, Lg67), e nos granitóides cono
foJ"iação ¡nílonítica.

Co¡no discutído adiante (Cap. 06), estes márnores representarn
a cobertura de urna nargen continentaL passiva - tipo At.tântica -
relacionada à abertura de un¡ oceano proterozóico (Oceano
Àda¡nastor), constituindo parte do miogeossinclínio instalado no
ínício do ciclo de evoÌução do Cinturão Don FelÍciano (Fragoso
Cesar et aI ., 1989). DenÈro deste nodelo, estas exposições de
nármores, embora pequenas, denonstram que durante E1 ,
Ínterpretada como referente a urna colisão continentaL, restos de
um arco rnagrmático - conplexo pinheÍro Machado - calvalgaran una
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cobertura calcárÍa que até e6te evento não havla Ëofrido qualquer
defornação de destaque, exceto fraturamento ê Íntrueõeg
hipoablseaJ-s anorogênicas de Ej-enitos e rochae básicas
associadas, discutldas em ltem anterLor.

OS RITMTTOS CERRO CIIATO

En trabalho recente (Fragoso Cesar et al ., L989) apontanog a
ocorrêncla de rít¡nitos areno-peLíticos anquímetamórficos na
regíåo de Cerro chato, a cerca de 10 k¡n a norte de Erval (vide
mapa anexo). São ritnítos formados pela Lntercalação miLl¡nétrica
a centinétrica de areia fína a nédia e pelitos. Oa níveis
arenÍticos, maLs espessos que os pelítícos, são naciços ou
granodecrescentes, e os pelítícos plano-paralelos. Estas
estru.turas prinárias e a perslstente cont,inuidade Lateral de suas
ca¡nadas sugerem deposiçåo por correntes de turbídez. O

anquirnetamorf isno e a defornação que oE afetan lurprinÍu-J_hes
clivagem ardosíana sub-horizontal- paralela ao So e concord.ante
co¡n a folíação gnáissica e rnilonítíca do Complexo pinheiro
Machado aflorante inediata¡nente a sul. Defornações tardias,
relacionadae aos císal-hanentos verticais NE-SW (82), refletem-se
nestes ritnítos corno clivagem de fratura sub-vertical NE-SW e
dobra¡nentos da clivagem ardosiana.

A deformação que afeta estes rLtmÍtos turbidítícos reflete as
estruturações regionais El e E2t distintas das observadas no
Complexo Pinheiro Machado apenas peJ.o grau rnetamórfico
acompanhante. Embora o contato entre os Rítnitos cerro chato e os
¡nilonitos do Cornptexo Pinheíro Machado não tenha sido observado
em campo, em parte devÍdo às coberturas vulcânica (Tufos &

Ignirnbritos Äna Dias) e sedinnentar ( Formaçäo Rio Bonito)
posterÍores, o mergulho geral- para SE, tanto dos rit¡nitos co¡no

dos nilonítos, suçtere que estes cavalgan aqueLes. Se confirmado
este contato, considerando a sedimentação terrígena turbidÍtica
dos rit¡nitos e seu rnetamorfisrno de grau nuito baixo, então pode-
se interpretar os rit¡nÍtos como depósitos sin-tectônicos ao
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avanço dae nappea do Co¡nplexo Pinhelro Machado, tendo eEtas sldo
transport,adas en condições en parte eub-aéreas, expostaa à
erosão, ern parte eub-aquosae, permitindo a eedimentação da carga
terrígena orÍunda dos a1to6. A evoLução do procegao de tectonieno
e sedlmentaçåo, refJ.etl-ndo a novfunentaçåo epieódlca dae nappes,
acaba por lmbricar como escamas tectônlcas os depósitos entåo
fornadoe, conconítantemente irnprinindo-lhe clivage¡n ardosl-ana sob
condiçõee anquimetamóf icas.

sfNTEsE HISTóRICA Do BATóLTTo PELoTÀs

As unidades pLutônicas, hipoabissais e supracrustais do
BatóIito Pêlotas refletem sua Longa e conplexa história durante a
evolução do Clclo Brasiliano no RS. Sintetícamente conjugra os
Eeguintes eLementos: (1) existência de um embasamento continental
pré-brasiLiano sugerJ.do por xenóLitos e por dados 1Íto1óg1cos,
Iitoquímícos e ísotópicos do CompLexo pínheíro Machado i (2,,

cobertura carbonática neste enbasa¡nento (Márnores ylal.,arazzo),

possivelmente representando testenunho de uma cunha rniogeoclína1
da fase.'inlcial da evolução do cinturão Dom Fellciano 'e do
desenvolvímento do Oceano Adamastor ¡ (3) íntrusões anorogênicas
de sienitos e rochas básicas associadas nesta cobertura
carbonátl-ca, evidenciando plutonismo cratônico, pré-orogênicor. do
Ciclo BrasiLiano no Rst (4) instaJ.açåo de u¡n arco rnagmático
cordilherano entre aa5-775 Ma (conplexo pinheiro Machado ) a SE da
região do batólito e transporte tectônico na forrna de nappes até
esta; (5) encurta¡nento e espessamento crustais advindos do avanço
das nappes e forrnaçäo de S-granitos ( Leucogranitos Cordilheira)
evidencíando que as nappes en parte cavalgaram seqüências meta-
pelíticas, testenunhadas en encraves de rneta-pelitos nos
leucogranitos, fonte parcÍalnente fundida para a geração destesi
(6) sedímentação terrígena turbidítica (Ritnitos Cerro Chato),
provavelxûente í¡nbricada entre nappes do Complexo pinheiro
Machado, sugerindo que o avanço destas ocorreu en condições
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parcialnente sub-aéreaa e parcialnentê sub-aquoE asi (Z) evoluçåo
dag falhâE de cavalganento da estruturaçäo El para tranepressåo e
instalação de grandes zonaa de cisaLhanento transcorrentee
durante E2 que seccLonaram a crosta anterl_ormente espessada
atingindo o manto litosférlco e gerando, por gueda de pressão,
fusão no manto superior e crosta inferl-or e resuLtando em

complexo plutono-vulcanis¡no tardi-colieional durante o Carnbriano,
com fornaçäo de cornplexoe básico-ultrabáeicos ( GabroE paêso da
Fablana) e plutono-vulcanisrno Eub-alcalino (Suíte cranítlca Don

FeJ.iciano, Dlques RioLlticos Asperezas e Tufos e lgnl¡nbrltos Àna
Dlas) há cerca de 550 Ma e, f J.nalnente, (B) enrijecimento e
resfríamento do batóIito acornpanhado, em 6ua fase terrninal , pós-
colísional , oür ¡nesmo, anorogênica, por Íntrueões de pequenos
stocke e plugs de granitos alcatinos & outros plútons.



CAPÍTUI.o 05

A regíão de EncruziLhada do SuI se¡npre se destacou na
geologia gaúcha por sua grande diversidade de rochas plutônicas e
pelas mÍneralizações de estanho e tungstênio contidas en algumaÉ
de1as, obj etivo de váríos estudos e trabal-hos mineiros,
particutarrìente na prLneira netade do 6éculo (Teixeira, Ig37,
Franco, L944ì T-eínz, 1945t Leinz & pinagel, Lg4S, aIén de
outros). E¡û una segunda etapa foi sistematicaroente napeada,
inlcial¡nente na escala 1:25O.OOO (TessarÍ 6r picada, L966,) e,
posÈeriorrnente, en se¡ni-det,alhe de L:50.0o0, principalmente por
estudantes de geología en Trabalhos de craduaçäo da UFRGS e
I'NISINOS, alén de pesquisada em áreas de particular interesse
científico e/ou econôrnico para o desenvoLvimento de teses de
doutoramento (e.9., For¡noso, L972) e díssertaçôes de mestrado
(e.9., Frant.z, L983). Para uma arnpla divulgação de todos estes
trabalhos. u¡n nú¡nero considerável de artigos tên sido publicados,
tornando acessíveís as príncipais infonnações geológicas que
servirão de base, juntamente con os estudos de campo do autor,
para as discussões do presente capítulo.

A caracterização geotectônica dos conplexos plutônicos e
gnaisses associados dest.a região foi pioneira¡nente ensaiada pelo
geólogo Rubens Picada en publicação póstuna (picada, L?TL),
quando . interpretou-a como o antigo embasamento, profusanente
afetada por intrusões graníticas, da enÈão definida
fntrageossinc]-inal Encantadas do pré-canbriano Superior. Entre os

O BÀTóI.,ITO ENCRUZII,HÀDÀ DO SUL
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trabalhos poaterioreÊr destacan-Ee: Cordanl et aI . (Lg74) obtendo
dadoa Rb-Sr e K-Ar de 6uas unfdades granÍticas, denostrando a
idade braeLllana destas e incrulndo-ae na grande eatrutura
granÍto-gnáissica braslliana denorninada Regf-äo Orl-ental do
Eecudo Sul-R:lograadenee i Hasui et al. (L97S), que então deffnlra¡n
a Intrageossincllnal Encantadas co¡no parte do Sistema de
Dobramento Tijucas; Ribeiro & Fantlnel (1979) que a vieuatizara¡n
dentro do denominado Uaciço Granítico do leste e FragoEo Ce6ar et
aL. (l-986) gue definiram este macíço cono Batólito pelotas,
incluÍndo a região de EncruziLhada do SuI.

Nestas proposições tectônicas pode-se notar duas l_inhas
distintas: u¡na, j.nÍciada por Picada (L97I) e seguida por Hasuí et
aI . (L975), que separa a região de Encruzilhada do SuL de sua
vizinha do leste (Cráton Don Feliciano in picada, L971t Macíço
Pelotas Ín Hasui et aI. , L975) con a zona de Fraturas profundas
da Dorsal do Canguçu (picada, L97]-)t outra, que subestina a
importância desta rrzona de fraturastt como fronteira tectônica,
proposta por Cordani et aI . (L974) e adotada por Ribeiro &

Fantinel (1978) e Fragoso Cesar et al. (1996), reunindo suas
unidades plutônÍcas e r¡etamórfícas em uma mesna estrutura, seja a
Regíão oriental do Escudo Sul-Riograndense, o Maciço Granítico do
l,este ou o Batólito pelotas. Esta dicotonía foi reavaliada,
congiderando novos dad.os, em trabalhos recentes de nossa equipe
(Fragoso Cesar et aJ.., 1-989) quando concluí¡nos que esta rzona de
fraturasrr (Zona de Cisalha¡nento Dorsal do Canguçu t vide Fig. 3.1)
Limita dois batóLitos com narcantes díferenças 1itoLógicas,
estruturais e cronológicas, o Batólito peLotas, então
redj.nensionado, e o Batólito Encruzilhada do sul , então
individuaJ"izado, sendo este 1i¡nite reconhecído corno importante
descontinuídade crust.al e¡n modelamento gravirnétríco efetuado por
Shukowsky et a1. ( l-99L ) .



A partfr do rnapearnento regJ.onal do Batóllto Encruzilha do SuI
efetuado por Tessari & Picada (1966), quando foram separadaE Éuas
prlncipals unidades, os estudos seguintes (e.9,, picada, Ig66b,
L967, L97Li FormoBo, L972, Frantz, 1983t Frantz & ilo6t, 1983t
Frantz et al-., L984i ilost et aI., 1985t Vielra ,fr. et al .r1989i
Fernandes et â1 ., 1989; Vasqueg et al., 1989) aprirnorararn o
quadro geológico então levantado e caracterizaram com rì¡aior
profundidade suas 1ítologias e inter-relações. Cono atuaL¡nente
entendido, este batóLito é fonnado pel-as seguintes unidades, em

ordem estratigráfíca (fígs. 5.1- e 5.2): (L) Gnaissee Chanã, (z)
Anortosito Capivarita, (3) lfonzogrranito Pitang'ueiras, (4) Suíte
Granítl-ca Encruzilhada do Sul, (5) diversos stocks granlticos
tardios de pequeno porte (e.9., Granitos Carnpinas, Arroio Braço
do CapivarÍta, Arroio Garlcho, Pinheiro e outros) e (6) o Sienito
Piguiri.

À inter-reIação destas unidades, sua disposição espacíal e

típos de contatos con outras litoeEtruturas do escudo mostram que

o Batólitq Encruzilhada do Sul possui forna aflorante triangular,
sendo coberto a norte pe].a Bacia do Paraná e limitando-se a sE,
através da Zona de cisalhanento Dorsal do Canguçu, com o Batólito
Pelotas e a oeste, através das faLhas Passo do Ìlarinheiro,
Canpinas e Piquiri, com os Terrenos Cerro da Árvore e Serra dos
Pereira e, em seu extre¡no setentrional , colr os depósitos basais
da Antefossa Camaquã (Fig. 5.1-). As relaçôes de canpo mostran que

sua unidade rnais antiga ( Gnaisses Chanå ) ocorre na forma de
grandes septos netamórficos sustentados como pendentes de teto na

massa granítica nais j oven (Fragoso Cesar et al., 7-986, L9A9ì
Fernandes et aI . , L9A9), possivelmente associada ao Anortosito
Capivarita (Frantz et al-. , 19A4), e intrudida por granitos pré-
-cambrianos ( lÍonzogranito fitangueiras ) e cambrianos (suÍte
Granít.ica Encruzilhada do SuL), ben como por Eienitos ( Sienito
Piquiri ) e granitos tardíos (e.9., cranitos Arroio Braço do
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Fig. 5.1 : Esboço geológico sirnplificado do BatóIito
Encruzilhada do SuI : Unidades vizinhas ao batóLito: TSp
- Terreno serra dos Perreírai TCA - Terreno Cerro da
Árvore i TSE - Terreno Serra das Encantadas i AC
Àntefossa canaquã. principais Falhas: FpM - Falha passo
do Marinheíroi Fc - Falha canpinasi Fp - FaLha piquiri.



CapivarLta). OE outros
CampLnas, PLnheiro,
EncruzfLhada do sul
1i¡nftrofes ocidentaie.

I

ro7
pequenoÉ¡ stocks granltlcoe (e.9., Granl-toe
etc. ) afeta¡n essenclal¡nente a Sufte
lntrudindo-ee ao J.ongo de ÉruaE falhas

As rochas netanórficas de aLto grau da regíão de Encruzil-hada
do Sul foram correlacíonadag à rrFonnaçåo Cambalrr de coñi (L962,,
por Tessari & Picada (1966) sendo então consideradas eguivalentes
nigmatízadas da Forrnação Vacacaí, termo generalizado para
seqüêncías metassedimentares do escudo cunhado por Goñi et aI j'
(]-962). Picada (1971), adotando a redefinição de ilost & Vi1lwock
(1966), empregou o termo tlGrupo Cambaír para designá-1as, por
entender que formava¡n o enbasa¡nento da rtFormação Vacacaírr. En
diversos trabalhos posteríores, estes gnaisses foram descritos e
napeados sob a desigmação trCarubaítr, independente da hierarquia
estratigráfica utilizada, seja como fornação, grupo ou subgrupo
(e.9., Subgrupo Cambaí in Willig et al. , Ig74r. nos trabalhos
mai6 recentes, dada a possibilídade de completa desvinculação
desta região con a porção ocídental do escudo, onde localiza-ste a
secção-tipo da Fornação ou Grupo canbaí, outras designações tên
sido utilizadas: suíte Gnáissica Arroio Chanã (Frantz, 1984 apud
Jost, 1984), complexo Metanórfico Várzea do Capivarita (Frantz et
aI., 1984) ou Suíte l.{etanórfíca Vâlrzea do Capivarita (Fernandes
et al ., 1989). Por entender¡nos que o termo rtvárzea do Capivaritarr
é inadequado pois pode levar a confusões com o Ànortosito
Capivarita ( Forrnoso & Carraro, ]-96?), nome já consagrado na
bibliografia geológica do RS, temos utíLizado a deslgnação
Gnaisses chaJrã, basêada na Suíte Gnáissica Arroio Chanä cítada
por Jost (1984).

Os trabalhos mais detaLhados nos Gnaisses chanã são devidos a
Frantz et al . (L984) e Fernandes et a1 . (1999), am.bos

reconhecendo gue constituen uma associação essencial¡nente
rnetassedirnentar afetada por metanorfisrno de alto grau e
associados a subordinadas inclusões de ortognaisses.
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FÍ9. 5.2 : Esboço geológico da região de Quitéria-CaplvarÍta (simpJ.ificado e ¡nodíficado de Fernandes et
aL., 1989) ¡nostrando o li¡níte entre o BatóIito PeloÈas e
o Batólito Encruzílhada do SuI através da Zona dê
Cisalharnento Dorsal do Canguçu.

Legenda : 1- Cobertura fanero z6icaí 2- cranitos Arroio
Braço do Capivarita; 3- Tufos & Ignimbritos Ana Dias e
Diques Riolíticos Asperezasi 4- Suíte Granitica Dom
Feliciano; 5- Monzogranito PítangueÍrasi 6- Iêucogranitos
Cordilheira i 7- cranitóides Porfiríticos e 8-
OrtognaÍsses do Complexo Pinheiro Machado t 9- Ãnortosito
Capivarita; 1O- Gnaisses Chanåi l"l-- Zona de CisaLhanento
Dorsal do Canguçut L2- pLanos de caval-gamento,. 13- faíxas
catacLásticasr 14- atitude das foliaçöes.



OE princlpais tipos 11toJ.ógicos que caracterLza¡n aa
supracrustaf.s de aLto grau dos Gnaíseee Chanã são gnalsses
aluninosos, cáIcio-eíl-icatados e quartzo-feldspátícoe, com lentes
de mármoreg e anfibolitoE assocl-ados (Frantz et ê1 ., t9g4t
Fernandes et al. , I-989).

De acordo com as descrfçöes contidas em Frantz et al. (L994)
oa gnaiEises aluminoEos são forternente bandadoci, com granuJ_ornetrla
fina a médía e cornposicionalnente formados por (1) andatusit,a-
eíLlmanlta-biotita gnaisses, (2, sÍlinaníta-bÍotita-p1agiocJ.áslo
gnaisses e (3) espiné1lo-cordierita-silimanita-granada-bfotlta
gnaisses; os gnaisses cácio-siLicatados possuem coloração verde
c1ara, bandamento incipiente, granulação nédia a fina e

conposicional-mente são (1) quartzo-díopsídío-X-feldspato-
plagioclásío gnaisses, (2) carbonato-escapolita-hornblenda-
diopsídío-glossulária-plagloc1ásio gnaisses e (3) olivina-
gLossuLária-diopsídio-plagiocJ.ásio gnaisses, com lentes de
mármores assocÍadas, e os gnaisses quarÈzo-f etdspáticos possuem

forte bandarnento gnáissico, granulonetria fina a ¡nédiâ e
composicionalmente variam de (1) blotita-k-feldspato-
-plagioclásio-guartzo gnaisses a (2) anfÍbóIio-biotita-K-
-feJ.dspato-plagÍoclásío-quartzo gnaisses, comurnente contendo
granada.

As paragêneses observadas nos gnaisses alunínosos, tais como

(1) andalusíta + Eilímanita + biotita + K-feldspato + quatrzo,
(2) silirnanita + biotita + plagÍoclásio + K-feldspato + quartzo e
(3) espinélio + cordierita + sili¡ranita + granada + biotita + K-
feldspato + quartzo, apontam para condições metamórficas de
facies anfíbolito superior (Frantz et aI ., 'tg84r. Fernandes et
al . (L989), tambérn discutindo o metanorfismo destes gnaisses
aluminosos, j.nterpretam-os como produzÍdos sobre seqüências
pelítÍcas e, considerando a coexistência de cordierita con
al¡nandina e K-feldspato na ausêncÍa de nuscovita, caracterizam-os
como fornados sob condições de alto grau (65OoC), baÍxa a

OS PÀRÀGNÀISSES
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lnte¡nedlárLa preesão (4 â I Kb) e poeeuindo indícloe de fusåo
parciaL ao longo de contatoe Lntergranul-ares (mirnequltoe e

textura gráfíca), indicativos, Junto con minerais hldratados
(anfíbóJ-io e nícas), de elevada PHZO.

OS ORTOGNÀÏSSES

fnclu6ões de ortognaissee¡ nas unidades rnetassedímentares
aclma discutídas fora¡n observadas e descritas por Frantz et al .

(l-984) como possuindo composição granodiorítica a tonalítíca, com

biotÍta e anfibóIio sub-essencíaLs e granulometria fína a ¡nédia.
Sua foliaçäo é ¡narcada pela orientação de biotiÈae e anfibólios,
l-ocaL¡nente evoluíndo para bandamento gnáissico. Frantz et aL.
(L984) destacam, apeÉar da falta dè estudos 6obre o metamorfismo
que afetou estes ortognaisses, que a presença de biotita de cor
vernelha e pert.itas de exsotução poden representar condições
elevadas de metamorfismo, como aÉr que afetam a encaixante
metassedinentar.

E STRUTUR.AçÃO DOS GNATSSES CHAN.ã,

Os napas geológicos do BatóIíto Encruzilhada do sul (Figs.
5.1 e 5.2) mostram que os Gnaisses chanã ocorrem cono trnanchasrl

irregruJ-ares en três regiöes, duas maiores, de centenas de krn2,

una â. sul da cidade de EncruziLhada do SuL e outra a norte, na

região do Cerro Partido, constituindo, como pendentes de teto., o

soerguinento e desagregação do enbasanento do batóIito durante as

intrusões granítícas. À terceira, ¡nenor, ocorre na porção
nordeste do batóIito, na região da Várzea do Capivarita, e

estrutura-se cono uÌna escama concordantemente à folíação do

granito sin-tectônico encaixante (Monzogranito Pitangueiras, vide
itern posterior) .

A organizaçäo estrutural ínterna destes gnaisses foi
Ievantada por Frantz et a1. (L984) e Fernandes et aI . (L989). Na

ocorrência de paragnaisses da Yârzea do Capivarlta, Fernandes et
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al . (1989) apontam que a estrutura planar malÉ evidente é o
bandanento conpoeicional co¡n e6pes6ura variáveL de mfll¡nétrica a

métríca, sendo lnterpretada co¡no uma feição cornposta entre o

acamadamento sedl¡nentar e Eua prlneíra deformação D1 acrescJ.da
por proceE sóE de segregação ¡netanórfica eob condLçöes dê aLto
grau. Quanto ao caráter orÍginal prirnárlo deste bandamento,
destacam a ocorrência de finas bandas eacuras rnarcadas por
concentração de ¡ninerais opacos na porções mais quartzosas,
interpretadaÉr como relictos de estruturas sedimentaree, marcada
originalrnente por níveis de concentração de mínerais pesados.

O prJ.meJ.ro e principal regine defornacionaL Dl que afetou os
Gnaisses Chanã ocorreu sob condiçõee de alto grau metamórfico
produzindo u¡na fábrica |tL-srr que mostra uma lineaçåo de baixo
ânguJ-o de caimento afetada por diversas estruturas coaxiais
precoce6 co¡n trend geral E-Iù, interpretadas como narcadoras da
principal dÍreção de transporte tectônÍco en bace à observação de
indícadores cinemáticos de espessas zonas de mílonitos originadas
na fase tardia desta deformação ( Fernandes et aI ., 1989). Às

estruturas E, observadas noe; paragnaisses e atrfbuídaE a este
regíme de deformaçäo constituem, de acordo com esÈes autores: (1)
oríentação de cristais de síLi¡nanita e anfibóJ.ío, (2) boudins e

augens assimétricos de rnaterial quartzoso e quartzo-feldspático,
(3) granadas deformadas, (4') dobras intrafoliaís con limbos
boudinados e charneiras disruptas com orientação E-W semelhantes
a da6 outras estruturas lineares e (5) zonas de milonitos com

espessura de centenas de metros.
Conforme já iliscutído para as unÍdades precoces do Batólito

Pel-otas (e.9., Complexo Pinheiro Machado), o regime deformacíonal
D1 e sua estruturação E, relacíonan-se ao transporte tectônico de

massas rochosas colno nappes em sentido NW. A discussão levantada
por Fernandes et aI. (L989) para os GnaÍsses Chanã pode levar à

mesna j.nterpretaçäo, isto é, que constituan restos, seja co¡no

pendentes de tdto, escanas ou xenóIitos, d.e uma estruturação co¡no

nappes con transporte de direção E-!1, suspostamente para lil,
consÍderando o merguÌho preferencial para E de sua foliação 51.
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Neste sentldo, eetee autoreg dLscute¡n que a geonètr1a das dobras
El aponta para condlçôes de alta ductlbllfdade e fluxo pláetico
segundo a direção E-W e que o narcante paraleLlsrno de EuâE¡

charneirae co¡¡¡ as de¡naLe estruturas lLneares, bem corno a preaença
dê lndícadoreE cinemáticos naa Becções XZ - perpendicuLaree à

foliaçåo S, e parale1aE à lineação L, - doe tectonitoE augerem
que aE¡ charneiras das dobras e demaia elementos l-lneares foram
rotacionadoe para uma direção paralela ao elxo X do ellpsóide de
defornação.

ALén desta estruturaçäo El. r gùê interpret,amoe como

relacl-onada ao mesmo evento de nappieno que afetou o compLexo

Pinheiro Machado do Batótíto PeJ-otas, os Gnaisses Chanã sofreram
díversas deformações posteriores, principahnente dobramentos
tardios de direções diversas: E-W, N-S, NW-SE, NE-SÍV, cornpondo

dobras abertas de pLano axial enpinado e corn cJ.ivagem plano-axiaI
espaçada, predonLnando as dobras de eixo sub-horizontal-s de
díreção NW-SE ( Fernandes et al ., i.999).

ORTGEM DOS GNAISSES CIIÀNÃ,

Apesar da ausência de dados litoquímicos e çteocronológicos é
possível levantar algumas inferências sobre a origem e evoluçäo
geotectônica dos Gnaisses Chanã considerando suas litoJ.ogias,
inter-relações e estruturação.

Suas litologias dividem-se em dois tipos - paragnaisses e

ortognaisses. Os paragnaísses são fornados por: (]-) gnaisses
alurninosos con siJ-inanita, (z) gnaisses cáLcío-silicatados corn

lentes de rnárrnores magnesianos e (3) gnaísses quartzo-
feldspáticos e quartzosos com níveis de opacos. Àbstraindo o

met,ar¡orfis¡no esta associação provavelnente represenÈa uma

següência marinha de margen continental passiva - tipo Atlântica
-t un shelf formado, repectivamente, por (L) seqüências de K-
pelitos, (2) åeqüências calcárias e margas associadas ê (3)
seqüências si 1ícic1ásticas, incluindo depósitos litorâneos com

níveis de ¡ninerais pesadoÊ.
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EBtâ assoclação rnetassedlmentar reúne as mesmae seqüêncfas

sedimentaree que deflnLmos como Mlogeoclfnlo Laval1eja ( Fragoso
cegar et aI., 1989) do Cinturão Dom Fel_l_ciano, part.lcular¡nente
bern expoefo no Depart,amente de Lavalleja, UruguaL. A poslção
geográfica dos cnaisÊe6 Chanå, na zona ocidental do clnturão, é a
¡nesna do rniogeoclínio, assín cono a das ocorrênciaE e¡nbutidaE no
Terreno serra da Encantadas (víde Cap. 06), tornando viável sua
correlaçäo. À grande diferença reside apenas no meta¡norf 1s¡¡o:
enguanto no Uruguai predoninam condições de balxo grau, na regiåo
de Encruzll-hada do SuL estas atingem alto grau. por outro Iado,
aB características lito1ógicas e estruturals dos ortognaisses
sugerem forte sinrÍlaridade de equivalentes do compLexo pínhelro
Machado, Ínterpretado como restos de u¡n arco nagmátíco
andinotipo .

Se corretas estas correlações e ínterpretações, entåo os
Gnaisses Chanä constituem testemunhos de uma antiga margem
continental passiva que sofreu subducção de um l-ítosfera oceânica
e superposição de outra paleogeografia: um arco nagmático tipo
Cordilherano. Às rel-ações estruturais sugerenr que â superposição
destes tipos de nargens continentais ocorreu a leste dê sua atual
sJ.tuação, tendo chegado até esta como nappes e/ov escamas
tectônicas. Esta sítuação aLóctone é a nesna observada no
Conplexo pinheíro Machado e en grande parte do Miogeoclínio
Laval-Ieja, ambos interpretados como etapas evoLutivas do Oceano
Adamastor e seus reflexos na estruturação do cínturäo Dom

Fel iciano .

O ANORTOS ITO CAPTVARTTA

A designação, definição e príneira descriçäo do
Capivarita devem-se a Formoso & Carraro (L962). En

trabalhos posteriores foran mantidas a denoninação
originais aLternando-se, contudo, as idades

Anortosito
todos os

def inição
posiçäo

que sua

e

e
estratigráfica supostas. Vários autores concluíram
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geraçåo havla ocorrldo no ciclo BraElllano, alguns vlnculando-o
ao crupo Porongos (e.9., Tesssari & Plcada, 1966t Jackson et
al ., 1973) e outroE anaLisando-o como um plúton do BatóIito
PeIotaB (e.9., Fragoso Cesar et al ., 1986t Soliani Jr., 1986t

Fernandes et al., 1989), Divereoe pesqulsadoree, no entanto,
defenderam que este anortosíto é pré-braslliano, conetítuLndo uma

exposlção do embasamento antigo, do Pré-ca¡nbriano Médtio ou

Inferlôr, relacíonando-o ao crupo caDbaf (e.9., FornoËo, I9'I2i
carraro eÈ aI . , !974) ou considerando-o independente desta
unldade gnáissica (e.9., Picada, 1971t wilLíg et aI ., 1974t Nardi
& Hartmann, 1979t Frantz et aL., 1984).

Considerando a reLação de intrusão de6te anortoeito noe

Gnaísses Chanã postulada por Frantz et al-. (l-984) e a possÍve]
correlaçäo da porção metaesedimentar destes gnaisses com o

MiogeocJ-ínío Lavalleja, aIén de escassos e incipientes dados

radiométricoE (Formoso, L972ì cordani et al ., 1972t Halpern et
aI., 1"974i Teixeira, L982a), adnitimos que sua idade seja do Pré-
Canbriano Superior e que constitua uma das unidades plutônicas do

Batótito Encruzilhada do suL.

o Anortosíto Capívarita ocorre na porção nordeste do BatóÌito
EncruzÍLhada do suI (Fig 5.1) en contato com os Gnaisses chanã e
sofrendo intrusões graníticas. ÀIguns trabalhos (e.9., Tessari 6.

Picada, l-966i Frantz et al ., !984i Horbach et aI. , L986i Santos

et al-., 1989) mostran em seus mapas que este anortosito ocorre
fragmentado no interior dos Gnaisses Chanå. No entanto, Fernandes

et aI. (1-989), ao mapearem sua borda leste (Fig. 5.2) registraram
a continuídade destes corpos, o que nos levou a esquenatizá-Ios
em uma única e grande ocorrência anortosítíca, co¡tt área de

exposição superior a 170 kn2 (Fig. 5.1 e mapa anexo).
De acordo con os pesquisadores que estudaram o Ànortosito

Capivarita, em particular Formoso (I972r, eJ.e é maciço,

localnente bandado por intercalações anfibolíticas, tendo sofrído
diversas intrusões de diques de anfibolitos. Possui cor branca-
-acinzentada com pontuaçôes escuras, granulometria ¡nédia a

grossa, excepcÍonalrnente pegmatóide e textura eqüigranular,



115

raranente porflrltica. Sua mLneralogfa é for¡rada baelcamente por
plagloclás1o (> 908), com Êrubordinada partlclpaçåo de dJ-opeldio e

hornblenda, tendo quartzo, esfeno, granada, ¡nicrocllnio e

escapolita co¡no acessórioe e gerLcita, carbonatos, epfdoto e
clorita co¡no secundárl-os. o plagiocì.ásio, anédrlco a subédrico,
possui inclusões de quartzo, hornblenda, biotlta, epídoto e

esfeno. Sua geminação mais comuro é a polísslntética da Albita,
sendo A1bita-Perl-c1ina e Albl-ta-Carl6bad bastante subordinada. O

teor de anortlta é bastante constante, como regra entre ÀnS3 e
Àn'tr exceto nos anortositos com granada que sre J.ocalizan junto
aos díques de anfibolitos, onde este teor é bastante superior
(Ang¿). Pêtrograficarnente, portanto, constLtue¡n en essência
labradorita anortositos e, excepcionalmente, bitownita
anortositos co¡n granada. Os anfibolitos associados, seja como

bandas ou dl-ques, possuen contato brusco a gradacÍona} , cor cínza
escura a preta e são forrnados por anfibóIio, píroxênio e

plagiocLásio.
O meta¡norfismo que afetou estes anortosltos foí em facles

anfibolíto (Frantz et al ., L984t Fernandes et aI ., L989). No

úIti¡no trabalho cítado os autores argrrmentam que sua textura
granobJ.ástica e granoblástica poIígonal indican reorganização sob

condiçóes de alto grau metarnórfico e que a substituição do

piroxênío por anfibólío atesta facies anfibolito. Frantz et aI .

(L984) discuten gue a facies anfÍbolito está registrada e¡n suas

bandas e intrusöes anfibolíticas pela paragênese hornblenda+
pLagioclásio+diopsídio.

ESTRUTURAç.ÃO DO ANORTOS TTO CAPTVAR]TA

Evídências de que o Ànortosito Capivarita foi deformado
conj untamente com os Gnaisses Chanã durante D, são apontadas por
Fernandes et aL. (L989): (1) dobras apertadas marcadas por
encraves náficos e por bandas de anfiboÌÍto, (2) faixas con

textura granoblástica poligonal fina a rnédia de espessura métrica
e oríentação N-S e (3) bandanento conposicÍona1 centinétrico a

deci¡nétrico. E6tas evidências, como apontado pelos autores supra
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cltadoË, Êão bastante restrltae devido à textura groe¡sa e à

composlção dos anortoeLtoe que propLclam alta vlEcosidade de

fluxo no eetado eól1-do durante a deformação.

Ernbora apenas l-ocalmente evLdenclada a estruturação El no

Ànortosito Capivarita - como regra ele poeaui aepecto isotróplco
-t eIa indica, asÉtím como o ¡netamorfiemo de alto çtrau, uma

hl-stória comun com os Gnaisses Chanã. Desta forma pode-se
interpretar este anortosito co¡ro un corpo âLóctone, tendo sido
transportado até sua atual posição durante Dl , conj untamente com

a nappe ou escamas tectônicas dos Gnaisses Chanã.

A TDADE DO ANORTOSTTO CÀPIVARTTA

Os dados radio¡nétricos disponíveis 6ä0 pelo método Rb-Sr e K-
Àr. Pelo método Rb-Sr, Halpern et al . (L974) analisaram três
anostras cujos teores extrenanênte bal-xos de Rb não permitiran a

construção dê isócrona, sendo as razões pyaT ¡9¡46 erempre

lnferLores a o,oL, praticamente j unto ao eixo sr.aT /sra6. Desta
forna, como salientado por Solíani ;Ir. (1986), as razões
sr87 ¡sr86, fJnþre o,7o27 e o,7o33, determinam, na prátíca, a razão
inicial gt87 19¡86 , sendo esta ígual ou ligeiranente ínferLor a

O,7o27. Embora estes dadoÊ não contríbuan para a deter¡ninação da

idade, a razäo gyaT 79¡46 aponta uma origem ¡rantéllca para o
anortosito. Pelo nétodo K-Ar estão disponíveis quatro análises:
(1) uma en plagioclásío, efetuada por Formoso (L972), apontando
idade de 568 + 28 Ma, (2') duas em anfÍbólios dos anfibol-itos
associados, com idades de 65L + 32 Dta e 680 + 150 Ma referidas e¡r

Cordani et al-, (L974) e (3) uma en bíotita, ta¡nbém de anf iboJ-ito,
realizada por Teixeira (l-982a) e con idade de 610 + 18 Ma. Estas
idades, situadas entre 570 e 680 Ma, dadas as características do

rnétodo, refLete¡n apenas as idades de resfriarnento, seja após o
rnetamorfismo de alto grau que afetou o anortosito ou após o

aquecírnento provocado por intrusôes graníticas não definindo,
portanto, sua idade, apenas confirnando o que já se sabia pelos
dados de campo, de que é pré-carnbriana.
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À ORIGEM DO ANORTOSITO CAPIVARITÀ

ÍIerzg (1969), Vlindley (L984) e outros autores ao diBcutlrern
oÉt corpos anortoÉítlcoÉi maciços lnoBtram que, e¡n uma reconE trução
intercontinental- pré-derlva, eles ee organLzam en dolE cl-nturões
lineares de ocorrênclae: (1) u¡n no lremiefério norte e (2) outro
no hernisfério sul, com o Ànortosito Capivarita narcando a

ocorrência mais ocidental deste rllti¡ro (Herzs, l-969); Descreven
estes anortositos como tendo idades entre 17OO a LLOO Mâ,

aflorando em áreas variáveis de 1OO a L0.000 km2, de cornposlção
rel.ativamente sódica - andesina a labradorita anortosLtos -, com

lntrusivas básicas associadas e geneticarnente relacionadas a

rifÈs continentais onde ocorrem preferencial¡nente íntrusivos ao
longo da interface e¡nl¡asamento - cobertura.

Formoso (L972), ao comparar o Ànortosito Capivarita con
outros discutldos na Literatura internacional-, nostrou a forte
similarídade petrográfica, quírnica e estrutural- com

representantes tanto do cinturäo do he¡nísférío norte (e.9.,
Noruega, U.S.À. e Canadá ) como do sul (e.9., Madagascar),
concluÍndo que eIe constitue um anortosito do tipo maciço análogo
aos outros destes cinturões interconÈinentais.

Em ternos de lectônica de Pl-acas é difícíI relacionar estes
cinturões anortosíticos co¡n cinturões orogênj-cos, uma vez que sua
dlstrlbuiçäo nundial e suas idades não nostram correJ.ação com os

eventos e direções orogênÍcas das LocaLidades em que É¡e situam.
Una possibilidade altamente especulativa é que este evento
anortosítico do Proterozóico Médio reflita anomaLias termais do

manto desta época, pernitindo intensa geração destes ìnaglnas en
deterninadas regiões ao longo de um determinado alinhamento, e

que suas ocorrêncías refJ.itan, ao longo destas regiões
preferenciais, tectonísno tracional (rifts) pernitindo seu acesso
a níveis crustaís. Este tectonisno pode ocorrer vinculado ou nåo

a determinado ciclo geotectônico e, se vinculado, en qualquer
estágio deste ciclo, desde a fase iniciaL de abertura de un

oceano até a instalação de bacías transtensj.onaís pós-
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colislonaiE, bastando que auae fraturae seJan profundas e

eltuen-ee eobre este manto rtespecialrr.

No caso do ÄnortoÉito capLvarita, eata eepecuLação Leva a una

outra: que a porção netaesedi¡nentar dog GnaÍsses Chanã, atén de

uma cobertura tipo sheJ-f ( calcário-arenito-K-pe1íto ) , for¡nada

durante a expansão oceânlca, contênha tanbé¡n reÉtoE da cobèrtura
da fase anterior (fase rift), do início da abertura de um oceano,
lltologicamente conposta por arcósl-os e peIltos, cujos
equivalentes netamórficos poden ser representados pelos gnaissee
quartzo-f eldspáticos con granada descrj.tos por Frantz (1984), e
que a intrusão anortosítica restrinja-Ére a esta unidade. Desta
forma, urna hipotética evoluçäo histórica do conjunto Gnaisses
chanã - Anortosito Capivarita poderia ser assim resumida: (1)
instalaçào de un rift continental da fa6e inicial da abertura do

Oceano Adamastor, (2, sedinentaçäo sin-tectônLca arcosiana e
pelítica neste rift, (3) ascensão de magma anortosítico ao longo
das fraturas do rift e intrusão en seus depósltos (> 1,1 Ga), (4)
expansão do assoalho oceânico e sedJ.nentaçäo de calcários,
arenl-tos e K-pelitos en sua margem continental passiva, (5)
subducção do assoalho oceânico sob esta margem com geração e
intrusão de granodioritos e tonalitos em seus depósitos (-885-775
Ma), (6) colísão continental , netamorfismo de alto grau e

transporte tectônico cono nappes e escama do conj unto até seu

atual sítio.

O I'{ONZOGRÀNTTO PITANGUEIRAS

No extremo nordeste do Batólito Encruzilhada do suI ocorrern
rochas graníticas foLiadas que foram incluídas por Tessari &

Picada ( L966 ) na trFormação Carnbaírr , por Pícada ( l-971- ) no rtcrupo

Cambaítr e por Frantz et at. (1984), en parte, no 'Conplexo
I'Íetamórfico Yârzea do Capivaritart. Apenas recentemente foram
individualizadas sob a denonínação lrGranito Pitangueirasrr por
Fernandes et aI . (1988, l-989) que o descrevera¡n como (... )
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monzogranitoa eqüigrranularee finoe. e porff-rftlcoe que apresentam
uma foliação dfscreta marcada por orientaçåo dl-mensLonal de
feJ-dspatos, bl-otitas e agrregadoe de guartzo ( Fernandes et aL.,
l-989). Devido a sua cornposlção petrográflca homogênea optamos
pela deEignação Irfonzogranito PitangueLras (Figs. 5.L e 5.2).

E S TRUTTJRAçã,O DO MONZOGRÀNITO PITANGUEIRAS

FernandeÉ et, aI. (L989) consíderarar¡ este nonzogranito
follado cono tardi-cinemát1co em relação ao segundo regfune
defornacíonal- D2 por possulr características de que Eua intrusão
ocorreu durante o soerguimento da regiåo relacÍonado a D2, tais
cono: (1) o caráter nais heterogêneo e menoe; intenso da

deformaçåo, restrita a zonås de cisal-hanento de poucos metros de

espessura e (2) a substituíção da biotÍta por epídoto e clorÍta
e¡n porçõeE milonítizadas. No entanto, como já diecutido no
capítulo anterior nos ítens referentes aos granitóídes
porfiríticos do Complexo Pínheiro Machado e aos Leucogranitos
Cordilheira, a concordância regional da ttfolÍação discretatt deste
monzogranito con a foliação principal sl e/ou Sc1 das unidades
circunvizÍnhas (e.9., Gnaisses Chanã, Ànortosito Capivarita,
etc. ) sugere que sua intrusão tenha ocorrido aínda durante o
prineiro regime deformacíonal , possivelnentê em sua fase tardia,
já corn o arrefecímento metanórfico e soerguimento orogêníco do

batóIito, podendo ser definido como tardl-Dr.
Observando o mapa da Fig 5.2, sirnplificado de Fernandes et

al . (1988), nota-se que a foJ-iação do Monzogranito Pitangueiras
possui direções bastante variáveis, entre NE-SW e Nü¡-SE, e que o
rnergulho, com cainento tanto para NVü como para SE e para NE e SW,

respectivarnente, varia de sub-horizontal (< 3Oo) a sub-vertical
(> 7Oo), predorninando mergulhos inter¡nedÍários . Isto indÍca que

esta foliação originalmente era sub-horizontal e foi dobrada
pelos eventos posteriores, particularmente durante D2, gerador de

irnportantes cisalha¡nentos verticais transcorrentes, cono
exenplificado pela Zona de Cisalhanento Dorsa1 do Canguçu,
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Ilmftrofe entre oE BatóIltoE Encruzl-l-hada do SuI e peLotas,
separando o MonzogranLto Pltanguelrae doe Leucogranltos
cordl lheira .

As reJ.ações concordantes entre este rnonzogranito e oE

GnaisseE Chanã e Ànortoslto Caplvarita mostra¡n que sua lntrusåo
ocorreu durante a estruturação E1 r enquanto suae caracterlsticas
tardl-cinenáticas mostran que 6eu alojamento finaL e

cristalízaçåo deu-se Jâ nael fase6 termínais do traneporte
tectôníco corno nappes daquelas unLdadee. Como conseqüência, aGt

unidades metamórfLcas envolvidas ocorrem como encaixante com

apófises graníticas (Ànortosito Capivarita), como grandes escamas

tectônicas (e.g., encrave vâtzea do capivarita dos Gnal-sses

Chanã) ou como pequenos encraves tectônicos e/ou xenóIítos (e.9.,
diversas ocorrências de mármores no interior deste monzogranito).

IDADE DO MONZOGRÀNITO PITANGUETRÀS

Nos primeÍros trabalhos geocronológicos regionaiÊ no RS

(Cordani et a1 . , !974, Halpern et a1 . , L974) foram coletadas e

analisadas diversas amostras de Itgranitos sin-tectônicosrr da
trRegião OrientaL do Escudo SuJ.-Riogranden6ert. Comparando o mapa

de localizaçäo destas anostras com o mapa geológico de Fernandes
et al-. (L988) constatamos gue cínco anáLises foram obtidas no

lfonzograníto Pitangueiras. Estas análíses (2AO, 2A3, 285, 287 e

288) estão listadas em soliani iIr. (L986) que as considerou como

representantes do ItCompJ.exo Metamórfico Várzea do Capivarítart
organJ.zadas na trlsócrona f rr, que (..,) corresponde ao nais antigo
evento geo]-ógicco deÈectado no Bloco Encruzilhada, definindo uma

idade de 6L9 + 11 lrla, com Ro= Or7o79 (op. cit., pa9s. 84-85).
com a ajuda de Helen Sonoki e Ivone sonoki do cPGeo-UsP

lançarnos estas análises en diagrama ísocrônico (Fig. 5.3) obtendo
Ídade de 6!7 + L6 Ma e Ro: O,7O79, similar à obtida por SolÍani
ilr. (f986). Esta idade é particularrnente importante pois, aIém de

datar a cristalização do Monzogranito Pitangueiras, situa em

torno de 620 Ma a fase terminal da eStruturação E1 r isto é, do
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Fig. 5.3 : Isócrona Rb-Sr de referência do l,fonzogranito
Pitangueiras (Dados extraídos de Soliani Jr., l-986).

evento de nappismo e, por extensão, o término da fase principal
da colisão continental que afetou o Cinturão Dom FeLicíano.

A ORIGEM DO MONZOGRÀNTTO PTTANGUEIRAS

A ausência de dados petrográficos e litoquímicos dificulta
avent,ar uma hipótese sobre a origem deste nonzogranito. Sua

estruturaçäo e relação de canpo, aliadas å freqüencia de encraves
¡netassedimenteres , sugere parcial fonte metassedinentar fundida
durante a fase final do avanço das nappes. No entanto, sua razão
ínícial- relativa¡nente baíxa (-o r 7oB ) pode estar apontando
contribuição mantélica. Nelson Vieira Jr. (inf. verbal , !997),
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atual¡nente eatudando eÉrte nonzogranLto, dlecute gue Beu magnna é

fruto de niÊtura de fusäo crustal e dlferenclados báelcog.

A SUÍTE GRÃNÍTTCA ENCRUZII-,HADA DO SUL

En Eeu napa geológico pre1irnlnar da zona eEtanffera do Rs,
Leínz (L945 ) denominou de Granito Encruzilhada a um grande corpo
de conposição granÍtJ-ca que se estendia a leste da regÍão
estudada. Teaaari & Picada (1966), delimltando regJ-onalmente este
corpo e verificando sua grande variação faciológica, optaran por
redlfÍní-Io como Complexo Granítico Encruzilhada. Nos trabalhos
posteriores alguns autores mant,ivera¡n a designação original- de

I-einz (e.9., Pícada, 1971t Jackson et aL. , 1-973, Wil1lg et al .,
L974, e outros adotaran o concêito de conplexo Encruzilhada do

SuL (e.9., Jost. et a1 ., I9A4, Frantz et aI., I984i Horbach et
al., L986i Santos et aI., L989). Recentemente, em síntese sobre
os corpos graníticos do leste do RS, considera¡¡os que esta
variação facioJ.ógica não justificava o empreçto da desJ-gmação

estratigráfíca complexo e sin suíte (vide Petri et aI ., 1986, pgt.

38o), redefinindo esta unídade como Suite cranítica Encruzilhada
do SUI (Fragoso Cesar et al ., l-986).

A Suite Encruzilhada do Su1 é fornada por várias facies
texturais reconhecidas já por Tessari & Picada (1966), sendo
estas, en ordern de irnportância: (L) facies porfirítíca çtrossa,
(2') facies eqüígranular grossa, (3) facies eqüÌgranular nédia,
(4) facies pegmatóíde e (5) facies porfirítica fina, todas
possuindo cores cinza-esbranquiçada a cinza-rosada, Iocalmente
rósea-avermelhada. Seus contatos, exceto em zonas de fa1ha, são
gradacionais, sendo observado erì campo, com maior destaque, a

transição entre a facies (l), (2) e (4). Localmente, como exposto
no acesso leste da cidade de Encruzilhada do Sul , a facies (3)
eqüÍgranuÌar ¡rédia é rósea-averneLhada, tomando o aspecto geral
dos granitos da Suíte Don Felíciano. Isto levou nossa equipe, em

uma prineira instância, a acreditar que constituísse uma intrusão
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granítica da Sufte Don FeÌiciano na Sulte Encruzllhada do SuI
(Fragoso Ceaar et â1., L986), vlsto que em outrog locaiE
observanos lntrusões tardias de granitos róseo6 sLml-lares (e.9.,
eul da l-ocalldade de plnheiro: GranLto Pl-nheiro de vasquez et
al . r1989) afetando esta Euíte. No entanto, eafndo desta
ocorrência em sentido NI{, ao longo da estrada que vaJ- para o

cerro Partído, observa-se em secção geológica a transição entre o

granJ-to róseo-avermelhado e a facies porfirítica grosaa cinza-
-rosada através do gradacional Lncre¡nento de fenocristais (até
eeLe centínetros de conprinento ) de nicrocllnio euédrlcos branco-
-aclnzentados aconpanhados por u¡ acréscimo da granul"ometria da

rnatri z .

A facies (1) porfirltica grossa é a mais J.mportante da sufte
Encruzilhada do Sul , ocorrendo ampÌamente em toda sua extensão e

constituindo, pela sua textura e cor, uma facies exclusiva e

caracteríetica desta suíte. Recentemente fol estudada na reglão
da LocaLidade de Pinheiro por vasques et al. (L989)r 9uê â

desÍgnararn cranito Arroio das Pedras e apresentaran a descrição
aquí su¡narÍzada. Petrograf icanente såo sÍenogranitos e

monzogranÍtos: quartzo (30-358), mícroclínio (3o-4ot),
plagÍoclásio-oligoctásio (L5-20&), biotita (5-108), localnente
nuscovita e acessórios: apatita, zírc,ã.o, esfeno e opacos (< 3*).

Regíonalmente a variação petrográfica, em essência, mantérn-se

esta descrita por vasquez et aI . (i-989), com varÍações locais
para ternos mais potássÍcos (K-feldspato granito) nas facies (2)
eqüigranular grossa e (4) pegrmatóide e, mais raramente , para
granodiorítos .

ESTRUTURÀçÃO DA SUÍTE ENCRUZTLHADA DO SUL

A nìassa granítica da suíte Encruzilhada do sul (FiS. 5.1)
ocupa área superior a L000 km2 do batólito homônirno,

tectonicamente Ii¡nitada peLa Zona de Cisalhanento Dorsal do

canguçu a l-este, e pelas falhas Passo do Marinheiro, Canpinas e

Piquiri a oêste. À Falha Passo do Marinheiro, transcorrente e
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slnistrat (Picada, L97L), desloca para sul a porção sudoeste
desta eufte, com transporte l-ongltudinal de cerca de 30 km
(Picada, L97L,, individualizando duas ocorrênciae litologicamente
idênticaE. A atlvidade tectônfca destes cisalha¡nentos linítrofee
regJ.stra-se en aeus granitos através de fntensa rniJ.onitizaçåo nas
zonas de falhas até cataclase e espaçado fraturamento fora
destae, de maneira análoga à observada na Suíte Dom Fel_lcl-ano.
DeEta forma, estes granitos moÉtram-se afetadoe e ì.lmítados pelas
faLhas da estruturação 82, não apresentando deformações
anteríores (E1 ).

Entre aei estruturas prÍmárias doE granitos desta eulte
destacam-se: (1) orientação preferencíal e ínbricanento de
fenocristais, (2) autó1ito6 de bordo e (3) veios e digues sin-
-plutônicos. As estruturas de fluxo indicativas de escoamento
mag"mát.ico , e¡nbora inconuns , säo retat.l-vamente abundantes j unto às
bordas do batólito e na proximidades Clas pendentes de teto
gnáíssícas. Junto aos falhamentos tranÊcorrentes linítrofes elas
são maíE evidentes organizando-se em lineações sub-horizontais,
l-ocalnente con ínrbricação dos fenocristais, e direção concordante
aos cisal-hanentos vÍzinhos, seja N-S (borda oeste) ou NE-SVü

(borda Leste). Esta concordância das estruturas tectônicas e
priÍrárias é sugestiva que a intrusão ocorreu paraleì.amente ao
stress principal. da região e de que este era definido pela
atívídade dos cisal-hamentos transcorrentes E2. Desta forna, estes
granitos podem ser definidos como sin-82, possivelmente
contemporâneos aos da Suíte Don Feticiano do BatóIito pelotas.

Autólitos de bordo foram estudados junto ao li¡nite ocidental
da Suíte Encruzilhada do sul na regíão de pinheiro por Vasquez et
al-. (1989), onde ocorre¡n como encraves e megaencraves da facies
(5) porfírítica fina na facies (1) porfiritica grossa, com aguela
representando a borda resfriada da intrusão posteriornênte
englobada por esta. O caráter de autólito de (5) em (t) foi
tesÈado por estes autores através de estudos tÍtoquínicos que

sugerem forte¡nente sua cogeneticidade.
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Entre os diques e veLoe que afetam a Sulte Encruzllhada do

Sul-, aLgunE moÉtran claranente gue Êuas Lntrusõeg ocorreran antes
da cornpleta cristal-1zação de seu6 granltoe, eeja por evl_dênclae
de fntrueões nìltuas ou por partlLharen fenocristaLe da
encaixante. Estes elementos, caracteríetlcos de diquee sJ.n-
plutônicoE (vide Hlbbard & Watters, L985), têm levado alguns
pesquÍsadores do Rs a confundf-loe com evidências de rnetamorfÍs¡no
sobre esta suíte. Por exemplo, Horbach et af. (l_986), ao
díscutire¡n estes diques escrevem que: (... ) Em muitoa
afloramentoa observan-Be corpos ta.bulares, pouco espeseoe, de
ml crogranÍtos e aplitog pobres em máficos, oe quaLs, recortando
os granitos porfirobl-áeticos, ocasíonalmente mostram-Be tanbén
afetados pela blastese feldspática que sobre. esta6 rochas se
desenvolveu. TaÌ blastese, aliás, aparenta se haver desenvolvido
en diversos estágios, notando-se, amiúde, fenoblastos deslocados
por fraturas e címentadoe por fenoblastos de nova fornação (op
cit., p9.L25). Nesta descrição, apesar da equívoca interpretação,
são evidente€r as características apontadas -por Hibbard & Watters
(1985) de fraturanento e Íntrusões de diques em granítos não
compJ.etanente cristalizados, bastando que a razäo
crlatais/fundidos seja superior a 7O/3O, cono já discut,ido no
capítulo anterior (Fig. 4.18 ) .

Em síntese, as estruturas da Suíte Encruzilhada do Sul
¡nostran gue as íntrusões de Êeus granitos ocorreram condicionadas
e concornitantes às zonae¡ de cisalhamento transcorrentest
constituindo, portanto, plútons sín-82. Os autóLitos e diques
sin-plutônlcos evidenciam, nestas intrusões, aE conpfexas
relações entre díferentes níveis de cristalizaçäo, desde completa
e englobada como encraves até ínconpleta e injetada por diquee.

GEOCRONOLOGIA DÀ SUÍTE ENCRUZ I I-,HADA DO SUL

As relações estruturais acíma díscutidas sugerern que a idade
dos granitos desta suíte seJa a mesma da estruturaçã,o f.2t e por
extensåo a mesma áa suíte Don Feliciano, o que é corroborado
pelos dados radÍonétricos contl-dos e¡n Cordani et al. (L974) e
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Telxel-ra (1982a). EBtes dadog foram dfecutl-doe e Lançados e¡¡t

diagrana leocrônico por Sollanl ilr. (1986), utitizando, doe
autores antes cítadoB, aÊi anáLisee 278 (A, B e C), 28!, 286, LK-
l-94 e LK-L99. O 6egîento leocrônLco apontou idade de 559 + 5 Ma

coÍr Ro de 0,7L6, sendo que, p]-otando apenae as anállses 278 A, B

e C para a construção de uma Leócrona de af J.oranento, a ldade
obtida foi pouco inferior, 551 I 7 Ma com lgual. Ro de 01716. Para
a construção da isócrona da referência da Fig. 5.4 com o auxflio
de Helen Sonoki e Ivone SonokJ., foram selecionadas seis anáIises
das compiJ-adas por Soliani Jr. (1986), extraídas de amostrae de
afl-ora¡nentos já estudados por nossa equipe e que caracterlzam a

variação faciológica da Suíte Encruzilhada do SuL. Esta seleçåo,
a nesma efetuada por Soliani Jr. (1-986) con exclusåo da anáÌl_se
286, de amostra coletada na regíão do Monzogranito Pitangueíras,
envolve duas análiseÊ (281- e U(-L94) da facies (3) eqüigranular
¡nédía rosa avermelhada aflorante no acesso teste da cidade de

Encruzilhada do SUI e outras, regíonalmente dlstribuídas, das
demais facies, incluindo intrusões desta suÍte no Anortosito
Capivarita (278 A, B e c). À idade calculada, 552 + 9 Ma com Ro =
017165 é, en essência, a me6ma da isócrona de afloranento. Desta
f orrna, índependente da isócrona discutida, a idade desta suÍte
situa-se em torno de 550 Ùfa co¡û Ro de 0,716.

LITOQUÍMICA E ORIGEM DA SUÍTE ENCRUZ I I-,HADA DO SUL

Como vi¡nos nos itens anteriores, a Suíte Encruzílhada do Sul
possui aspectos fundanent,ais análogos à Suíte Dom Feliciano,
particularmente a identidade de estruturação E2 - ambas são sin-
-cinenáticas à instalação de falharnentos transcorrentes - e ¡nes¡na

ídade Rb-Sr - 552 + 9 Ma e 55O + 6 Ma, respectivarnente. No

entanto, as razões iníciais sr87 ¡sr86, fundamentaic na

caracterização da fonte, são marcadanente dístintas: - Or7O9 na

Suíte Dom Feliciano, e bem mais elevada, - O,7).6, na Suíte
Encruzilhada do suL. Esta6 diferenças isotópicas, que registram
distÍnções nas áreas de extração de seus magmas, registrarn-se em
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Fig 5.4 : Tsócrona Rb-Sr de referência da Suíte Granítica
Encruzílhada do Sul (dados de Cordanl et al. , L974 e
Teixelra, I982a, compílados en Solianí Jr., L9g6).

suas característícas litoquÍrnicas (Fragoso Cesar et al., l9B6;
Vasquez et aI ., L989ì Figueiredo et a1., 1990b): no diagrama de
Ilright (L969, Fig. 58 in Fragoso Cesar et aI., L986r Fig. 8 Ín
Vasquêz et al-. , L9a9) distinguen-se, sendo a suíte Don Fellciano
intenediária entre cálcio-a1calína e alcalina enquanto a Suíte
EncruziLhada do Sul, co¡n poucas anáIises no campo cálcio-
a1calino, tem tendência ¡naís alcalína. Nos diagra¡nas de Harker
(l-909t Fig. 4 ín Fragoso cesar et aI ., L986i Fig. 2 in Vasquez et
â1 ., 1989), estas distinções são nítídas em todos os óxidos
considerados, sendo a Suíte Encruzilhada do SuI fortenente mais
rica e¡n Na2o, K2O, Cao, Ferotr, MgO e AL2o3. En Sio2, embora o
teor seja nrais elevado na Suíte Don Feliciano, mostra-se restrito
(-72-77&), enquanto na Suíte Encruzilhada do. Sul é bastante
expandido (-62-75*).

Estas características, associadas â outras (nineralogia,
mineralizações, texturas, etc.), levam à classificaçóes distint.as

T.552 t 9 Mo

Ro.O/ 165
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87Rb/ 86s,
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quanto à fonte: I ou S (ChappelL & Vlhlte, I974r. Co¡no dlecutldo
no capltulo anterior, predoninan rochas lgneae de origem crustâI
e, t-alvez, mantélLca na fonte da Suíte Don FeLiciano. por outro
lado, na Sufte Encruzllhada do Sul , diverEos parâmetros apontan
predomínlo de uma fonte crustal , talvez en parte rnetaseedl-mentar:
(1) razão fnlcial 5ta7 1g¡a6 bastante elevada (-o,7L6), (2) facles
pegmatlticas bem desenvoLvidae e (3) graisene e veios
¡nineralizados a Sn e Í{.

Às considerações acírna l-evantadas perrniten conclulr que a
gênese da Sulte EncruziLhada do SuI fol tectônlca e temporalmente
igual a da suíte Dom Fel-icl-ano, porém com derivaçåo de fonteg
crustais distíntas què refleten, ínclusive, diferenças
fundanentais entre o Batólito Encruzilhada do suL e o BatóLito
Pelotas regístrando a irnportância como fronteÍra tectônica da
Zona de CisaLhamento Dorsal- do Canguçu. Desta forna visuaLlzanos
a Suíte Encruzilhada do SuL originada por fusão crustaL en nlvel-s
onde ocorrian metassedímentos (Gnaisses Chanã e/ov sreu

enbasarnento ?) durante o evento tardi-coLisional 82, quando

instalaram-Ee zonas de clsalhanento seccionando a crosta
anterior¡nente espessada catalizando a fusão nestês níveLs e
perrnitindo o acêsso dos nagmas então formados para nlveis
superiores .

STOCKS GRÂNfTÏCOS TARDIOS

Nos trabalhos mais recentes efetuados sobre o Batólito
Encruzilhada do suL (e.g., FraniLz, l-983t Frantz & Jost, l-9g3t
itost et a1 ., l-985t Vasquez et al., L989ì Fernandes et al ., L989)
começaram a ser siste¡natica¡nente individualizados pequenos
pIútons graníticos tardios que, com exceçäo dos Granitos Campínas
(Leinz, L945ì picada, Lg6s -, Tessari & picada, Lg66), eran
indistintarnente englobados no Complexo Granítico Encruzifhada do

Sul . Estes ocorren cono rtstocksrr de dimensões reduzLdas ( <

L5km2) tendo sido, até o momento, rnapeados quinze corpos (fiS.
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5.1) dÍetrlbuldoe en quatro áreas prLncipals: (1) reglåo de
Carnpinas, Junto ao rlo canaquå, no extreno eudoeste do batóIlto,
constltulda por quatro trstocketr de blotlta t muecovlta
leucogranltoe (Paulista, Cerro Branco, Campf-nas e TaboleÍro) e um

de luxulLanito (Frantz & Jost, 1983) conJ untamente deelgnados
Granito Campinae por Plcada (1965)r (2) regLão de pinheLro na
borda oeste do batóLito con cinco l-ntrusões de 2-¡nlca
leucogranitoe denominados Granito Pinheiro (Vasquez et aI .,
L989)t (3) regfão nordeste do batólito onde Fernandes et al .,
(1988, L989) reuniram três etocke de pertlta slenogranitos (+
anfibóLlo + biotlta) eqüigranulares çtrossos sob a denoninação
Graníto Arroio Braço do Capivaríta e (4') região em torno do
Sienito Plquiri onde Jost et aL. (1985) citam duas pequenaE

ocorrências granitícas, uma a sudoeste do síenito - turmaLína
Granito Arroio caúcho - e outra a nordeste - granada craníto
Cerro Feio.

Destas ocorrências, só as dos cranitos Campinas e pinheiro
possuen descriçöes petrográficas e títoquínícas disponiveis en
trabalhos publlcados (Frantz & Jost, 1983t Vasquez et a1 ., 1989).

O cranito PínheÍro, conforrne o texto de Vasquez et aI .
(1989), é egüigranuLar nédío de cor avermelhada, modalmente K-
feldspato granito a sÍenogranito, constituído por quartzo (25-
358), microclínio en duas gerações (35-458), plagioclásio
oligoclásio, tambén em duas gerações (5-l-OB), biotita vernelha
(s-Lot), muscovita ígnea e hidroternaL (s-Loå) e esfeno, apatita
e zircão como acessórios (58). Quimica¡nenÈe é peraluminoso e
alcaLino. Dê acordo con estes autores, a presença de muscovita
ígnea, corindon nornativo, graisenização, turmalÍnizaçäo e

caráter peraluminoso sugerem gue sua origen relaciona-se à fusão
de netassedimentos, classifícando-o como um granito tipo-S de

Chappell & Vlhite (L974).
o Granito Carnpinas, conhecido por suas mineralizaçôes en

estanho desde Franco (1944) e Leinz (l-945), foi detal-hadanente
dissecado por Frantz (l-983) e Frantz & Jost (1983). Segundo estes
autores, é eqüigranular fino, localrnente porfirítico, de cor
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clnza clara. ModaLmente predomLnam ocr granodLoritoe fornadoe por
pIaglocláslo, ¡nicrocllnlo, quartzo e subordinadamentê blotita,
por veze6 tarnbém muscovita. SeuE aceÉEórlos conpreendem epfdoto,
apatita, zJ.rcão, llnenl-ta, rutilo, clorita e, rara¡nente,
fluorita.

O eËtudo litoguírnico efetuado sobre estea leucogranitoa por
Frantz & ifost (1983) apontou, entre dlversaE outraE
caracterlstlcas quínicas, que eles são peraluminosos, possuen
coríndon normatlvo variáve1 de 1 a 48 e que a razão r"eo/Fe2}3t
superior a 2t8, perrnÍte classificá-Ios como rtl"lmenita granftostr
de acordo con os critérios de IÉhihara et aI . (L979). Estas
características aliadas às observações nicroscópicas (e.g.,
caráter de xenocristais de diversos grãos de quartzo, andesina,
biotita vernelha e muscovita) e de canrpo (e.g., associação cor¡¡

graisens e turnallnítos), entre outras, levam os autores a

concluir que a gênese do cranito Campinae eetá relacionada à
(... ) fusåo parcial da crosta, efetuada a moderadas profundidades
e sob regime de saturação em voláteís (op. cit., pg. 59),
classíficando-o como do tipo-S de Chappell & WhÍte (1,974).

Alén dos Etocks graníticoÊ agrupados sob aÊ denomlnações
Campinas e Pinheiro, que nodalxûente varían de granodJ-oritos até
K-feldspato granitos, as outras duas ocorrências situadas
próximas à borda oeste do Batólito EncruzíIhada do SuI , Granitos
Àrroio caúcho e cerro Feio (ilost et a1 ., 1985), possiveJ.rnente
tambén representam granitos tipo-S devido à sua mineralogia sub-
-essencial a turmalina e granada, respectivanente. No entanto,
as ocorrências da região nordeste do batóIito reunídas no craníto
Arroio Braço do Capivarita ( Fernandes et aI ., l-989), por sua

níneralogia acessória a anfibólio e biotita dificitmente poderá
ser enquadrada nesta classificação, sendo maís prováveL
constituírem granitos tipo-I , ou mesno tipo-A, carecendo ainda de

estudos petrográficos e J.itoquímicos para sua definição.
Com exceção dos stocks do Granito Arroio Braço do Capivarita

inj etados no Monzogranito Pitangueiras e no Anortosito Capivarita
(Fiqs. 5.1 e 5.2) e do granada granito próxino ao Cerro Felo que
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afeta oE cnaiseee Chanå, todo6 oB de¡naiE ocorrem lntrudldoe na
Suíte cranltlca EncruziLhada do SuI junto à borda ocl-dental do
batóLito ho¡nônino. Nos trabaÌhoe ¡naLe detalhadoe envovlendo estes
etockg (Frantz 6' iloÉt, 1983t VaBquez et al., f.989) está
evidenciada a fntÍ¡na relação entre suaE ocorrêncfae e aË zonas de

clsalhanento li¡nltrofee do batótito. Frantz & Jost ( 1993 )
descrevem que os stockã do Graníto Carnpinas ocorrem dentro de u¡na

zona de cisaLhamento ( stocks Canplnas e cerro Branco) ou en Êuâ

marçte¡n ( stocks TaboleÍro e Paulieta), o meslt¡o sendo apontado por
Vasquez et aI. (1989) para oE etocks do granLto pinheiro,
cataclasados naÉ¡ zonas de clsalhamento que mllonítLzan sua
encaixante.

Frantz & Jo6t (i-983 ) apontan una série de evidêncLas
estruturais diagnósticas para a caracterização tectono-temporaL
destes stocks granfticos: (1) por um lado, alteram
hidroter¡nal-mente (nuscovitÍzação, caolinízação, graisenÍzaçåo e

tur¡nalinização ) sua encaíxante (Suíte Encruzilhada do suL) e a

unidade metavul-cano-sedir ent,ar ( Terreno Cerro da Árvore )

tectonicanente justaposta pel-a ação da zona dê cisalhamento
(Fal-ha Carnpínas), evl-denciando que sua lntrusão foi tardía ou
posterior à nilonitização resul-tante do novímento tectônico; (2,
por outro, estes stocks e produtos hidroter¡nais associados
evidenciam deformações na for¡na de foliação e Iíneação de

estiranento mj.neraL sub-horizontal na periferia dos stocks,
xíetificação local em graisens e dobramentos em turmalinitos
bandados, regÍstrando gue durante a íntrusão, cristalização e

ativídade hidrotermal dos stocks as zonaÊ de cisalhamento estavam
ainda com movínentação transcorrente. A soma destas observaçöes
evidencia que as intrusões graníticas são tardi-cinenáticas aos

cisal-hamentos transcorrentes podendo, portanto, ser cl-assíficadas
como tardías na estruturação E, do BatóJ-ito Encruzilhada do Sul ,
isto é, tardí-Er.

A relação tectônica tardia destes stocks graníticos com as

zonas de cisalha¡nento E2 e seu caráter intrusivo, particularmente
na Suíte Encruzil-hada do Sul , cuja isócrona Rb-Sr de referência
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(flg. 5.4) aponta Ldade de 552 È 9 Ma, lndlca gue Bua geração
deve ter ocorrldo no Cambrlano Tardlo, cert.arnente apóe 550 !la. No

entanto, os dados Rb-Sr, obtldos por Teixelra (l-982a) e SoLianl
Jr. (1986), plotadoÊ en diagrarna lsocrônico (Fig. 18 in Solianl
Jr., 1986), nediram ldade de 785 t 103 Ma e Ro: 0,'1L47 para oÊt

stocka do Granito CanpLnas. Mesno conslderando o elevado erro (+

1-O3 Ma), sugerindo idade ¡níni¡ua de 682 Ma, chega-se a u¡na cifra
J-ncompatível com os demais índicadores geológicos. Urna expJ.icação
plausivel é que a ldade mencionada reflita uma tl¡nísturatr êntre a

ldade da fonte de extraçäo e da crístalízaçäo do nagma.

Com exceção dos stocka do Graníto Arroio Braço do Capivarita,
os de¡naiB säo claramente crustais, derivados de una fonte onde
predoninavam oÉ netassedirnentos e cujo acesso aos níveis
epizonais deveu-se à atividade ÈardÍa de falha¡nentos
transcorrentes. O caráter peraluminoso destes pl-rltons sugere a
presença de netapelÍtos em Êua fonte, o que é cornpatível con a
conposÍçåo Iitológica dos terrenos metamórficos tectonicanente
justapostos à borda oestê do Batól-ito EncruziLhada do SuI (Fig.
5.1) .

O STENITO PIOUÏRÏ

O termo Piguiri foi pioneiramente introduzido na literatura
geológica do RS por Lêínz (1945) em referência a andesitos (sic)
aflorantes próxinos ao vértice noroeste do Batólito Encruzílhada
do SuL - Àndesito PÍquíri -, redefinido como SÍenito Gnáissico
Piquiri por R.S. Picada em conferência no núcleo do Rio crande do

SuL da Sociedade Brasileíra de Geologia en l-963, conceito adotado
no napeanento l-:250.0o0 do grau de Encruzilhada do SuL (Tessari &

Picada, 1966) e em aLgn¡ns trabalhos posteriores (e.g., Formoso,
1972, WiTIig et al . I L974'). Outras denoninações para esta unidade
incl-uen: Lamboanito Piquiri (e.g., Pícada, L966b, I97L), Sienito
Piguiri (e.9., Jackson et al . , L973i Carraro et a1 . , !974ì Jos1c

et al. t L985ì Fragoso Cesar et aI ., L986i Horbach et al., I986i
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Santoe et al ., L9A9) e Macl.ço Sienftlco de Plgulri (Vielra Jr. et
aI., 1989). Adotanos, por aua slmpllcldade e cárater defLnidor, a

deslgnação Sl-enLto Píqulri, confor¡¡e sugerlda por Jackson et al .

(le73).
O Síenlto Píquiri constituL duaE intrusõeE no Bató11to

EncruzíIhada do SuL (Ftg. 5.1): (1) uma maior (-l-3okurz), en forrna
irregular que lembra una ferradura (Jo6t et al ., 1985), aflora no

extre¡¡o noroeste do batólito, e (21 outra menor (<3kn2) acerca de
4 kn a nordeste da cidade de Encruzilhada do SuI. A íntrusão
princlpal , exteneivamente estudada por Jost et al . (1985) e

Vl-elra Jr. et al . (L989), conpõe um corpo heterogêneo, rico em

estruturas prinárias de fluxo ígneo, litologicamente forrnado por
K-feldspato síenitos e, subordínadamente, K-feLdspato quartzo
sienitos que localmente transicionan para Kjfeldspato granitos
pobres en guartzo (< 252). Possui cor casÈanho-avernelhada,
granulonetrla variáve1 de fina a grossa e textura eqüigranular a
porfírítica, A granulometria é função direta da organÍzação deste
corpo intrusÍvo, sendo fina nas bordas, caracterl-zando uma rnargem

resfriada com larg'ura de al-gumaa centenas de netros e baixo teor
de fenocrístais (<5*) de K-feldspato, e gradando, e¡n sentido ao

centro, para grossa.
Conforme descrito por Jost et aI. (L985) sua mineralogía

esencíal , em ordem decrescente de importância, conpreende
ortoclásío e anfibólio e/o! piroxênioi quartzo, microclínio,
plagiocLásio e biotita são acessórios comuns en teores variáveis,
por vezes constituindo minerais sub-essenciais, ou nes¡no

essenciais no caso do quartzoi esfeno, íhnenita, apatit,a e zircão
são acessórios pouco freguentes. O ortoclásio ocorre como

cristais euédricos, ripifornês e pertíticos com até 2 cn de

comprimento e o microcl-ínio, localmente acompanhando o

ortocJ.ásio, como cristais anédricos, maclados, com dimensöes

inferiores a or1 mm, em posição intersticial formando agregados
com o quart,zo. Inclusões de píroxênio, anfibólio uralítíco,
esfeno, ilurenita, plagioclásio, biotita, apatita e quartzo
gJ.obular såo co¡nuns no ortoclásio. O anfibólio, que j untamente
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con o píroxênlo for¡nam oe máflcoE caracterlstlcos deste eienlto,
ocorre em criEtals euédrLcog a gubédrLcog de dimensões variáveie
desdê frações de ¡nn até X cri de cornprirnento, em geral co¡n

lnclusõeE poiqullítlcas de quartzo.
EncraveE microgranuJ.ares, no geral concordanteÊ con a

foliação ígnea do sienlto, Eão comuns e podem eer clagsiflcadoe
em trêe tipos (Víeira Jr. et aI ., 1989): (1) xenólitoE
provenientes das rochas encaíxantes, compreendendo milonitos,
gnalsses, guartzo leltoso, etc. i (2) mlcroeíenitos e tragul-tos
resultantes da reabsorção dae margens resfrladas e (3) encraves
essexíticos a Êienodioríticos representando trbo1hastr ( magna

blebs ) do nagma prinitivo parental . os tipos (t) e (z) predominan
nas porções mai6 externas do sienito e apresentam formas
angulosas dispondo-se aleatoria¡nente en retação à fotiação 'fgnea

enquanto o tipo (3) possui fornas elipsoidaís se¡npre concordantes
con a foliaçäo e lineação prinárias e ocorre predominantemente
nas porções nais internas da intrusão.

ESTRUTURÀçÂ,O DO STENTTO PIQUIRI

O corpo principal do Sieníto Piquiri, o único estudado con
detalhe até o momento, ocorre en regiào bastante tectonizada onde

se conj ugarn (Fig. 5.1): (1") falhamentos transcorrentes, (2) os
GnaÍsses chanã, (3) a Suíte Granítica Encruzilhada do sul e (4)
os depósítos turbidíticos basais da Àntefossa Carnaguã, mantendo
relações intrusivas com todas unidades citadas e tendo ascendido
en parÈe nas zonas de falhas e em parte ao l-ongo do6 contatos
entre estas unídades.

À estruturação deEte sienito, excluindo fraturas derivadas de

reat,ivações tardias dos falhamentos encaixantes, é gerada, en

essência, pela própria intrusão, seja no eEtágio magnnático
(foIiações e ì.ineações de fluxo ígneo) ou jâ sólido (juntas
longitudínais, transversaj-s, oblíquas e de alívio) relacionado ao

resfriamento da intrusão (Jost et aI ., 1985).
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Entre a6 eÉtruturaE do estágio magnático destacan-se (ifost et

al., L985r Vlelra Jr. et al., 1989): (1) orlentaçåo siste¡nátlca
de cristals tabularee de K-feldapato e (2) alinhanento
dí¡nensl-onal de encravee máficoe (tipo 3), crJ-ando, Eeg.undo Vleira
Jr. et aI . (L989), uma fábrlca planar (S >> L) Eub-vertlcal ao
longo dae margens do corpo onde, como teqra, o nergulho é > BOo e

apenaE localmente 1 7Oo, que translclona para uma fábrica ns-[tr
ero direção ao interior. os encraves rnícrogranulares, de acordo
com o úLtino trabalho citado, possuen fornas elipsoldais
concordantes colt a foliaçåo ignea, sendo gue o elxo maior, de
dl-mensões varíando de 10 a 80 c[r Lnvariavelnente narca a

lineação rnagmát.ica. Estes encraves, cujas relações pararnétricas
entre os três eixos são, en ¡nédia 3a2r!, asau¡nem, Í¡enos
frequenternente, formas de nstr ou possuen reentrâncias
lrregulares .

Como visto, a estruturação do Sienito eiquírl é, em essêncía,
prí¡nária e relacionada à própria atividade nagmática - foliações
e lineações lgneas - e ao seu resfríanento - juntas dJ.versas -,
sendo J.nsigniflcante a superposição de estruturas tectônicas a

estas. Neste sentido, cono apontado por Vieira Jr. et at. (L989),
a organizaçåo espaciaJ. das estruturas prinárias, esquemat,icamente
alinhadas na Fig. 5.1-, e en particular a presença de schtierens e

encraves defornados com varÍações de geometria na proximidade dos
bordos, sugerem que o canpo tensional exístente foi controlado
pela própria intrusão, sen participação de atividade tectônica
contemporânea. Desta forma, é inevÍtáve1 concluir qr¡e o Sienito
PÍquiri constitui uma tÍpica intrusão pós-tectônica, certamente
posterÍor à estruturação tardi-colisional- E2r isto é, sua gênese

está desvincuLada dos evèntos colisÍonais El e EZ sendo,
portanto, un

anorogênico.
plúton sienítico pós-colisional , ou nesno

QUAL É A IDADE DO STENTTO PTQUIRI ?

Una questão freqüentemente levantada e ainda não defínÍda é a

idade do SienÍto Piquiri. Picada (1966b), considerando sua
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conposlção relatlvanente rara e Eua estruturaçåo enÈåo

vieuaLizada como gnálEsica, J.nterpretou-o como um rnlgmatlto
catazonal- deflcíente ern sí1ica, un trLanboanLtorr pertencente ao
embasanento antJ-go, de idade pré-cambriana inferlor ou ¡Trédia.

TesEari 6¡ Picada (1966) ioncLuíram por sua lntercatação
eetratlgráfÍca no Grupo Porongoa e admitlran idade no pré-
Canbriano Superior, Postèriormente, Cordani et al . (L924) dataram
por K-Ar anflbóIio de uma amostra (293) deste elenito medl-ndo sua
idade em 58O + 25 Ma e Sol-iani Jr. (1986) aprêsentou quatro
análiÊes Rb-Sr (291 , 292, 293 e 2941 devidas a Halpern et al .

(L974') que não propiciaran a construção de um diagrana isocrônlco
de boa qualidade, corn al,inhamento precárío redundando em elevado
erro analítico e idade de 6l-5 t 99 Ma e Ro: 017063.

Destes parcos elernentos, a idade mais confiável e gue te¡n
eido adotada en diversos trabathos (e.9., Jost et aI ., L984,
1985t Fragoso Cesar et aI., !985, 1986t SolianL ilr., L9B6i VieÍra
Jr. et al ., 1989) é a de 580 125 l{a levantada por Cordani et aI.
(1974r. Cono trata-se de K-Àr en anfibóI1o, ern prlncÍpLo reglstra
a idade da rocha no monento em que a tenperatura do plúton en
resfriamento ultrapaÊsa a tenperatura crítica de retenção do Àr40
na eßitrutura cristatina do anfíbóIio (-45OoC). Cono o plriton em

questão é epizonal , pois intrude sedinentos da Antefossa ca¡naquã,

a diferença de ídade de sua cristalizaçåo até a registrada pelo
anfibóIio deve ser pequena. Conseguentemente mostra-se uma idade
nínina confiável.

No entanto, apesar de confiáve1 , dificihnente a ídade de S8o

t 25 IrIa possuí relação co¡n a idade do Sienito PiquJ-ri, pois entra
em confronto com diversas análises Rb-Sr de sua encal_xante
príncipal (Suíte EncruziLhada do Sul) e com sua relação geológica
e tectôníca dentro do Batólito Encruzithada do Sul. Senão,
vejamos: (J-) o sienito é intrusivo na Suíte EncruzíIhada do Sul
que possui idade Rb-Sr de 552 + 9 Ma, (2) a suite EncruziLhada do
Sul- é fortemente rnílonitizada pela Falha Piquirí que, no sienito,
manifesta-se apenas como . fraturamento espaçado registrando
reativação tardia e fraca e (3) enquanto a estruturação prinária
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da Sufte Encruzilhada do sul foi condiclonada pelo catnpo
tensl-onal reglonal tectônlco destee falhamentoe, o que define
seue¡ granltos como sin-cine¡náticoE a estee, a estruturação
prinária do sienito foi controlada peLo canpo tensLonal da
próprla intrusão, o que o qualifica como póe-cinemátlco.

Em base a ertaÊ consideraçöeB torna-se evidente que a idade
do Sienito Piguirí é inferl-or - ou muito inferior - a bso Ma,

devendo constituir uma intrusão do CambrLano tardlo ou mesno
ordovlclano, podendo por suas característJ-cas geraJ-s, representar
o magmatisrno termínal- do BatóIÍto EncruzÍlhada do sul-.

ORIGEM DO STENITO PIQUIRI

Após o ¡nodelo de Picada (1966b) que postulava u¡na orlgen por
netamorfísmo regional sobre rochas argilo-calcárlo-dolonlticas
seguldo por met,assomatisrno alcalino e geração de um nigmat,Íto
catazonal deficiente em síIlca ( rrlamboanitorr) , apenaE¡

rêcentenente estudos petrográficos, estruturaíE e litoqufnricos
trouxeran bases sóIídas para avaliar a origen do Sienito plquiri
(Jost et a1 ., 1985i Vieira Jr. et al., 1989), sen haver alnda, no
entanto, consenso.

ilost et aI. (l-985), em base a quarenta análíses de elementos
maiores e menores aliada aos dados petrográficos e de canpo,
caracterizaram a riqueza em álca1is deste sienito. restrito ao
campo alcalino no diagrama Ä-FM, cujo coeficíenÈe agpaítlco
(Na+K/41), variáveI de O,74 a l-,10, aponta caráter miasquítÍco e
a razão K2O/Na}O ) !,7 caráter alcalino alto potássio. Outros
parârnetros, entre os quais norna CIPVü das anostras analisadas,
onde foi apontada a presença localízada de acmita e nefelina
nornativas, e a variação mineralógÍca e textural da borda para o

centro do pIúton, Ievararn estes autores a classificar o Sienito
PÍquÍrí cono una intrusão alcalina diferenciada zonada que, pelos
aspectos estruturais, alojou-se no interior de um falharnento
(... ) no decurao da fase de arqueamento e extensåo crustal do
final do Ciclo Brasiliano (op. cit., pg. 75).
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Vielra Jr. et al-. (1989), eetudando a reologJ-a e evoluçåo

nagnátlca do Slenlto Plquirl, com ênfase nos encraveE
rnlcrogranuJ.ares ¡náflcos (tlpo 3), petrograflca¡nente (... )

lamprófJ.roe calci-alcalinoe ou, maie especfficamente, dLopsfdeo-
llinette (op. clt., p. L88), conclulram que esteE constituem um

magr¡na parental lanprofírico da intrueão, estando caracterizadoE
nos diagramas de variaçäo dos eLenentos naíores e traçoÊ versus
sfllca pelo trend contínuo durante a dlferencfaçäo, com excelente
coerência geoquímica. Por outro lado, Ievantaram a poseibílldade
deste rnagma parental larnprofírico calci-alcalino estar 1igado a
magmatisno shoshonítico, cono o reconhecldo na regiåo oeste do
escudo, no granito L,avra6 do Sul- e vulcânicas associadas, por
Nardi & Lima (l-985). Neste sentido, realizaram spidergrame de
elementos traços e menore€r do Sienito piquiri e das rochas
granítícas e vulcânicas da região de L,avras do Sul que

apresentaran extrema slmilaridade de padrões, indicando retação
genética (sensu Latu) entre seus magîas, conclulndo,
prelininarnente, que o nagimatisno shoshonítico da região oeste do
escudo está representado no Batólito EncruzíIhada do Su1 pelo
Sienito Piquiri.

As questões Levantadas por este autores, somadas ao problena
da ídade, mostran a complexidade envolvida no entendinento da
gênese deEte sÍenito, chegando-se a duas possiblJ-idades
prlncipais! (L) o sienito eiquiri representa una intrusão
aLcalLna pós-orogénica - ou rnesmo anorogênica - ou (Z)
shoshonítíca altamente diferenciada no BatóLito Encruzilhada do
Sul . A hipótese 1 (Jost et a1., 19gS) tem a seu favor o caráter
alcalino miasquítico da intrusão, sua situação claramente pós-
-tectônica no Batólito Encruzithada do SuI e a idade Joven (<550
lfa ou << 550 IIÍa ) que o posiciona no encerramento - ou após - da
evolução do cínturão Do¡n Feliciano. A hipótese Z (Vieira Jr. et
al ., l-989) é contrariada por estes aspectos e, em especial , por
6ua correlação cronológica con o magmatismo shoshonitico
orogênico da região de Lavras do sul situado en torno de s7o Ma.

Esta correlação feita por Vieira Jr. et at. (L989) baseou-se na
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preeunlda idade K-Àr do slenlto, descartada no ltem anterÍor.
Frente a esteg elementos assuml_mos a hlpóteee de lntrusåo
al-caLlna pós-orogênica - ou anorogênica - defendida por Joet et
aI . (1985), meE'mo porque é dlfícil quaLquer correlação deste
sl-enlto corn o plutonismo da reglão ocídentaL do escudo situado en
outra unldade geotectônica, o Cinturão Ríbeíra, exceto, t.alvez,
com o plutonismo e vulcanismo alcaLíno ordoviciano, poseivelmente
anorogênico, que afeta aquela região, conforne verenoa no Cap.
lt .

SÍNTESE HISTóRICA Do BATóLTTo ENcRUz TIJIADA Ðo sUL

Enbora ainda não caracterizado no Batólito Encruzilhada do
SUI un enbasa¡nento antigo, pré-brasiliano, sua existência é

claramente visualizada através dos protolitos sedimentaree
clást,icos dos Gnaisses Chanã, particularmente dos gnaisses
alurnínosos e quartzo-fe.Idspáticos, ÍncluÍndo possíveis pacotes de
neta-arenítos quartzosos con níveis de minerals pesados (vide
Fernandes et âI ., L989), evídentemente derl-vados da erosão,
transporte e sedinentação de áreas emersas de constltuição global.
ttgraníticarr, posteriorrnente netamorfizados. À partir da

constataçã.o do pretérito embasamento continental interpretamos a

evoLução das unidades deste batólito à luz da Tectônica de pLacas

como segue: (1) arqueamento do embasamento antJ.go induzido por
bo¡nbeamento de mag as básico-ultrabásico na interface crosta-
nantoi (2) fraturanento da croÉta e fornaçåo de rifts
contínentais con instalação de sisÈemas de leques aluviais e

lacustrÍnos e consequente deposição arcosiana e pelítíca; (3)
fracionamento e assentamento gravitacíonal no magma básico-
ultrabásico infracrustal con eLevada concentração de
plagioclásíos no topo, junto à interface crosta-¡nantoi (4)
ascensão ao longo das fraturas e intrusão de nagma anortosítíco a

labradoríta associado a diques básicos nos depósitos arcosíano-
-pelíticos dos grabens (>L.LOO Ma)r (5) evoluçâo dos rifts para
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oceano franco por derl-va contlnentaL e lnstalação, na margem

contfnentat, de bacia niogeocllnal com sedlmentação calcárJ.a,
margoEa, ellicicláetíca e pelftLca do Miogeoclfnio LavalleJa; (6)
inversäo dae condlções motorag do manto e aubducção da litosfera
oceânica sob esta nargen continental com instalação de arco
rnagmático andinotípo e intruÊöes de tonalitos e granodioritoe no
conJ unto sedi¡nentar e anortosítico anterlor¡nente fornado (-gg5-
775uta), (7) evolução do processo até a consequente colisão
contÍnental com deformação El e metamorfismo de alto grau
afetando oÊr depóeitoe arcosianos e pelíticos da fase ríft;
margosos, calcários, sil,lcl-ásticos e pe1íticos miogeocllnais
(paragnaisses Chanã), intrusivas anortosíticas (AnorÈoslto
CapivarÍta) e granodiorito-tonalítlcas (ortognaissee Chanã), (B)
transporte tectônico para oeste deste complexo netamórfico co¡¡o

nappes gerando encurta¡nento e espessanento crustal_ com forrnação,
en suae fases terninaíÊ, de sheet granítica por fusão crustal ,

con possíve1 contríbuição manùélÍca (Monzogranito pitangueiras),
concordantemente Íntrudida ao longo da foliação S1 (-620 Ua)r (9)
evoluçåo parâ a fase tardi-co1íEional Ez cor¡ J-nstalaçåo de
falhanentos tra¡iscorrentes e magmatisrno de fusão crustal sln-
-cínemático intenso da Suíte Granítica EncruzÍlhada do SuI (-S5O
Ma)t (10) nnovinentação tardia dos falhamentos transcorrentes com

a indívidualização final do Batól-ito Encruzilhada do SuI e
intrusöes diversas de pequenos stocks graníticos, alguns
míneral-izados a Sn (Granito Canpinas), como regra do tipo-S e ao
longo dos cisalhanentos transcorrentes (<SSO IIa) t (11)
encerramento do CícIo Brasiliano no BatóLito EncruziLhada do Sut
e intrusåo, junto a falharnentos, do Sienito pÍguiri (<<550 Ma),
cujo significado não é claro, se pós-orogênico - ou anorogênico -
na evolução do Cinturão Dom FeLiciano.
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CAPÍTUI.o 06

O I{TOGEOCLf NTO I..ÀVALI,EJÀ

EOS

TERRENOS SUSPEITOS

DA

FAIXA TTJUCAS

NO

RIO GR.A,NDE DO SUL

INTRODUçÃO

Uma unidade funda¡rental em um dado cinturão orogênico é sua
paleogeografia rniogeossinclínal que constitui o parârnetro de

referêncfa entre as demaie paleogeografias e a área cratônlca.
Esta paLeogeografia referencÍaL para o Cinturão Dom Feliciano é

constituída pelo Hiogeoclínio ÏavalJ-ej a (Fragoso cesar et al .,
79a7, 1989), de exposição conpl-eta e ampla, incluindo autóctones
transgressivos sobre o cráton do nio de lra Plata (Autóctone
Piedras de AfiJ.ar), apenas no Urugiuai, sendo seus possíveis
equivalentes no RS representados por escamas tectônicas
i¡nbricadas e¡n outros tipos litológricos com o conj unto recebendo
denonínações diversas (e.g., Porongos, Cambai, etc. ). Nos

capítulos anteríores (Caps. 04 e 05) apontamos possíveís
representantes aIóctones desta paleogeografia tanto no Batólito
Pelotas (Márnores Matarazzo) como no BatóIito Encruzilhada do SUI

(parte dos Gnaisses Chanã) e, como verenos no presente, outras
possíveis exposições ocorrem em terrenos metamórficos
historicarnente reunidos sob a desígnação nsérien ou Grupo

Porongos desde o pioneiro trabalho de Paulino Franco de carvaLho
pubJ.ícado em 1932.
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Estes terrenos metamórflcos, que ', conpõen a FaLxa TiJucas do

Cinturäo Dom Fellclano no RS, só começaran a ser compartirnentados
na rlftl¡na década (,foEt 6. Bitencourt, 198Oi JoEt, L981i Fragoso
Cesar et aI . , L982 a, L982b, L989ì Machado et al . , L987, e

outroE), onde fol--se tornando claro o caráter aLóctone de suas
unldades e, progressívamente, a desvinculaçåo destas com o

Miogeoclínio Lavalleja, constituJ-ndo, cono agui interpretados,
terrenos suepeítos (sensu Coney, L978), esquematicarnente
representado6 na Fig. 3.1.

Terrenos suspeitos ( suspect terranes ) ou exót.1coe ( exoÈLc
terranes ) têrn sido descritos na Arnérica do Norte, tanto no

Cinturão cordilherano (Coney, 1978t Coney et al-., 1980) como no

Apalachiano (VÍi11ians & Hatcher, L983ì Ze,rr ,l-983). De acordo con
a definição destes autores são províncias geológicas Ínternamente
homogêneas, de dimensões variáveís desde pequenos alóctones até
grandes regiões, con feições cLaramente distintas das províncias
clrcundantes. Eles säo reconhecidos por contrastaren com oE¡

demais, en alguns ou todos dos segruintes elementos:
estratigrafia, estrutura, hístórias metamórficas e plutônJ-cas,
faunas, depósitos mínerai.s e assinaturas paleonagnéticas. seus

lÍ¡nites são nítidas junções estruturaiE marcando descontinuidades
que não podem ser explicadas por gradação nor¡nal no estilo
estrutural , variaçåo l-ateraL de facies ou discordâncias. O

caráter rrsuspeitorr ou rrexóticorr de um dado terreno deriva do

desconhecimento de sua paleogeografia em relação ao miogeoclínio
ou borda cratônica, pois ernbora justaposto a estes não possui uma

relação direta clara, podendo ter-se formado en gualquer outro
ambienLe do orógeno - ou mesmo não ter relação com este - e por
transporte tectônico (e.9., nappismo, transcorrência, etc. ) vir a

ocupar o atual sítio. Corno salientado por WilLia¡ns 6¡ Hatcher
(1983), quando é identifícado o miogeoclínÍo de un orógeno, ou

sua margem cratônica, os demais terrenos säo inerente¡nente
suspeitos.

Dentro desta ótica, a caracterizaçåo do Miogeoclínío
Lavalleja na Faixa Tijucas do Cinturão Dom Fellciano no Uruguai
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torna os demaLe terrenog metamórflcos deeta falxa, de acordo cour
oa crltérlos aclma eeboçadoe (exceto fauna, aLnda nåo
reconheclda, e assinatura paleornagnética, alnda nåo estudada),
terrenog suspeitos.

De6ta forma, são vário6 os terrenos euspeitos do CLnturão Dom

Feliciano no RS. Um bon exernplo é o conplexo pinhel-ro Machado do
BatóLlto Pelotas em sua reLaçäo claramente tectôníca com oa
Mármores MaEarazzo, posslveJ. testemunho naguela reglão da
extensão oríental do Miogeoclín1o Lavalleja. Na Falxa Tijucas,
graças aos trabalhos desenvolvidos na r1l_tlma década (e.g., JoBt &

Bitencourt, l-980t ,Jost, 1981t Machado et al ., :-gBTi Fragoso Cesar
et aI ., 1989), é possível indivl-dualízar três terrenos suspeltos
em relação ao Miogeoclínio l_,avalleja: (l) Tèrreno Serra das
Encantadas, (2) Terreno Cerro da Arvore e (3) Terreno Serra dos
Perêira, Neste capítuIo discutlrernos as principais feições
litológlcas, estruturais e cronológicas destes terrenos
levantando hipóteses sobre suas posslvels pal-eogeografias e
significado na hLstóriâ tectônica do Cinturão Don FelicÍano. por
outro lado, para bem caracterizar suas distinções co¡n o
Míogeoclínio Lavallej a fare¡¡os uma sintétlca exposição da
ocorrência urugrraia desta associação petrotectônica referencial,
conforne discutida em Fragoso Cesar et al . (L989).

O MTOGEOCLÍNTO I,AVALLEJA

Depósitos de uma margen continental passiva- Tipo Àt1ânt,ica -
afloram ern áreas de mílhares de km2 na extensão uruguaia da Faixa
Tijucas do Cinturão Dom FelÍciano. Correspondem à parte da rrSérie

de MinaÊrr de lrlac Míl]an ( l-933 ) ou trsérietr Lavalleja de Caorsi &

Goñi (1958), constituindo grande fração do crupo Laval.J-ej a de
BossÍ et a1. (1967r, recentemente redefinído por nossa equipe
(Fragoso Cesar et al., L987, l-989) com a exclusão de terrenos
granito-rniJ.oníticos ( Nappes Pan de Azucar e Sierra de Rocha) e

flyschies grauváquicos (F1y6ch La pedrera).



Lltologlcanente

l
L44

o MiogeocJ.lnio LavalleJa é formado por
calcárloe, dolomltos e litotlpos aesocladoe (calcfarenltoe,
calcilutltoe, ¡nargac , BrFa, níveis de gipslta, etc.)i arenitoe,
princlpal"¡nente puroÊ (quartzo arenitos) com nlveis de rninerals
pesadoe; pelitoe e derramee basáltlcos, freqùentenente
variolltl-cos. Locafmente assocl-am-se a gabros e rochag

ultranáficas. EstaE unídadee ¡nostram-ee afetadaB por metamorfJ-smo

variáve1 de nuiÈo baixo ( anguimetarnorfismo ) a rnédio grau, cotn

clara vergêncía das zonas nais internas do cinturão em sentido ao

Cráton Rlo de 1a PLata.
Estruturalmente, em concordâncla com o ¡neta¡norf ismo, variam

de corTrplexamente deformadas nas zona6 mais internas até
Éruave¡nente ondulada6 junto à borda cratônica oü, mesmo,

transgredl-ndo-a. Esta variação estruturaf rêflete seu ¡nodo

tectônico de ocorrência: como nappea nas zonaeí mais internaE
(e.9., Nappe Minas, Fig. 6.1) e autóctones junto à borda
cratônica (e.9., Autóctone Polanco , Fig. 6.1) ou já no Ínterior
do cráton Rio de La Plata (e.9., Autóctone Piedras de Afilar). Às

nappes constituen grandes dobras recumbentes El com transporte en

sentido à área cratônica, localmente cavalgando autóctonês ou

nesmo flyschies sin-colísionais e sendo cavalgadas por terrenos
de granitos rniloníticos (e.9., Nappe Pan de Azucar, Fig. 6.1) que

i¡nbricam escanas tectônicas de rnármores do mÍogeoclínio e de seu

ernbasar¡ento (e.9., Escama Tectôníca Arroyo Mataojos, Fig. 6.1-).
À estruturação tardia Et afeta as nappes e os autóctones

irnprirníndo ao conj unto a superposição de dobras tardias E2 NE-st{

e NW-SE en padrão |tdomo 6, baciatr (tipo L dê Ransey, 3-967)

conforrne descrÍto por Machado & Fragoso cesar (l-987).

Fundanental em várÍos aspectos da caracterÍzaçåo do

Miogeoclínio LavalLeja é sua extensão sobre o cráton Rio de La

Plata, representado pelo Autóctone PÍedras de Afilar (Fragoso

cesar et ,aI ., L987). Esta extensão possui dupta inportância: (3.)

evidencía a relaçäo genética entre o cráton e o Cinturão Dom

Fel-iciano apesar do ímportante falhanento transcorrenfe que os

linitam e (2) aponta para a incl-usão da Fornação Sierras Bayas
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(seneu Dal-La Sa1da & fñlguez, 19ZB) neste mLogeocì.lnLo. A

Forrnação Sferrae Bayaa aflora cono cobertura cratônica na
Àrgentina possuíndo lltologlae, estratigrafla lnterna e
estruturação extrernanente si¡0iÌaree às da Fornaçåo pledrae de
Afllar. Dist,intamente desta formação é bastante fosellffera
contendo diversos eetrornatóJ-itos, incl-uindo formas algais de
Chuaria (Pothe de Baldis et al-., 1983), rrfóssiL guiatr do Ripheano
Superior que, por correlação, perrniten situar a sedÍmentaçäo do
Miogeoclínío Lavalleja no Proterozóico Superior, o que é
corroborado por análiseÉ Rb-Sr ( Bonhornne & Clngo1aní, 19BO) e¡n

níveís pe1ltJ-cos cuja diagênese ocorreu há cerca de ZZO Ma.
O Àutóctone Piedras de Afilar, conforme descrito por Coronel

et a1 . (L982 apud Preciozzí et a1., L985) é forrnado por cerca de
600 m de sedimentos em cuja base, sobre a discordância com o
embasarnento cratônico, ocorrem arenitos grosseíroe imaturos que
pasÉran a arenitos puros ( quartzo arenitos) fÍnos. No topo esta
seqùência claranente transgressiva lntercala níveiÊ de síItitos
encerrando con cal-cários finos. suas estruturas priroárias
(estratificação cruzada planar, narcas onduladas, etc. ) indica
área oceânica a E e NE (Jones, 1"956).

Dentro da evolução do Cinturão Dom Feliciano o l[iogeoc].ínio
Lavalleja registra a fase pré-orogênica de derÍva continentaL e
expansão do Oceano Àdamastor durante o Proterozóico Superior.
Neste estágio, a formação deste rniogeocJ.ínio iniciou com grande
transgressåo sobre o então indivídualÍzado Continente Rio de La
Plata onde, graças à catroaría tectônica e clina equatorial , foÍ
extensiva a deposição calcári.a, parcialmente devido à instalação
de colônias algais.

TERRENO SERRÂ DAS ENCANTADAS

À Serra das Encantadas representa uma das rnais dest,acadas
feições fisiográficas do Escudo Gaúcho no Rs conpreendendo um

aLinhamento de cerros alongados de direção NE-SW que transectam e
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Fig. 6.L : Secções geológicas esquemáticas da Faixa
Tijucas do Cinturão Don Felícíano no Uruguai (extraídas
de Fragoso Cesar et al ., L989).

À- perfíl geológico ao longo da Ruta 12 de Ìfinas em
sentido a san CarLosi B- perfil na estrada da Mina
Oríental cortando a Ruta 60 em sentido a Ruta l,2i C-
perfil ao longo do Arroyo Azucarera em sentido a Ruta 12
cort.ando a RuLa 60.

LEGENDÀ : l-- Cobertura fanerozáica¡ 2- Ivfolassa tardí- ou
pós-coJ.islonal i 3- Flysch sin-colisionaLt 4- Autóctone do
Miogeoclínio Lavalleja; 5- Nappe do Miogeoclínio
Laval.leja,' 6- Escama tectônica do MJ-ogeocl-ínio Laval-Ieja;
7- Granitos tardi-colísionais (Er); g- Sienito Síerra de
Animas ( tardi-col isional ) ì g= Terreno granítico-
nílonÍtíco Pan de Azuc,at ì 10- Escamas tectônLcas dos
Gnaisses Mataojos (pré-brasiliano ) ; l-1- Cavalgarnentos;
L2- Falhas normais tardias .
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doninam toda Bua região central . Deste conJunto topográflco
alguns cerroe tên servldo de referêncJ-a para a designação dê e

unl-dades 1l-toeetratlgráficas , como exenpl-iflcado peloe cerro doE

Porongos (lrSérie rr dos Porongoe de .Carvalho, Lg32), Cerro dos
Madelras (Grupo Cerro dos Madelrae de ilost 6. Bftencourt, 1980),
Àberta do6 Cerrog (Ortognaissè6 Aberto do Cerro (elc) cle Renuê et
af., 1987) e, inclusive, o próprio conJ unto (Fornação EncantadaE
de Tessarl , L965 ) .

Desde carvalho (L932) urn grande número de trabalhoE
geológicos tê¡n sido desenvoLvidos en regíões desta serra (e.g.,
Ríbeiro et aI. , L966ì Tessarl- & Picada, 1966i Tessarl & Giffonl ,

1,97oî Ribeiro, L97obt Picada, f97Lt Ribeiro & Fantinel , I97aì
Jost & Bitencourt, L980i Jost, 198L, 1982, 1984i RemuÊl et al .,
L9a7, L99O), aliados a napeanentos em Trabalhos de craduação dos
cursos de Geología da UFRGS ê ttNISfNOS e de enpresas (e.9.,
CPRI4). Nos rll-timos anos, dando continuidade aos estudos na Faixa
TiJucas do Cinturão Don FeLiciano, ínicÍados no Uruguai (Fragoso
Cesar et a.L., 1,987 t Machado & Fragoao Cesar, L987), nossa equipe
desenvolveu trabaLhos nesta serra, particul-armente na regl-ão de

Santana da Boa VÍsta (Machado et aI., L987) quando foi
reconhecido o seu caráter alóctone ( Nappe Serra das Encantadas) e

a identificação de granitos milonitizados anteriornente
confundidos com neta-arcósios (Granitóides MilonÍticos de Santana
da Boa Vísta). Mais recentennente, estendendo os estudos para a

região do Cerro dos Porongos e Aberta dos Cerros, ficou evidente.,
que a inportância dos granitos nilonitizados era muito maior ao

inicial-¡rente suspeitado, tornando-se cLaro que não apenas rrmeta-

arcósíosrr mas taribén rrquartzitostr e nxistostr diversos haviam .se

origlnado por deforrnação dúctil- e segregação netamórfica sobre
protolítos essencialrnente graníticos inprinindo-lhes u¡na faLsa
aparência netassedirnentar responsáveI por muitos desvios de

napeamentos e, inclusíve, da defínição original de Carvalho
(L932) para a nsériert dos Porongos, poís não apenas o Cerro dos

Porongos é formado por granitos nil-onitizados, como estes dornina¡n
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amplamente a Serra das Encantadae como u¡n todo (Fragoso cesar et
aI ., 1989).

Cono prlncipal concLusão destee trabalhos, allados à

contlnuidade dos estudoe na região do cerro do Porongo6 - Àberta
dos Cerros por noa6a equipe, atualmente mapeada em função da

dlssertação de mestrado de Fernando MeÌl-o sob a orientação do Dr.
Rômulo Machado, visualizamos o Terreno Serra das Encantadas
constLtuído, em essênc1ä, por rochae ¡niloníticas sobre protolitos
granítícos diversos, aqui deslg,nados Granítos l¡iJ-onítl-cos
Porongog em redefinição à Sérle doB PorongoÉ¡ de Carvalho (l-932),
que contén inúmerae escanas tectônicas, como regra con espesrÉrura

inferior a 100 m, de gmaísses polideformados representantes do
êmbasamento antigo - Gnal,sses Encantadas - e de sua cobertura
brasiliana que admitinos regístrar a contínuidade do Itliogeoclínio
Iaval-J-ej a no RS. ALé¡n destaE escamas, localmente ocorrem outras
de caráter lgneo: (1) meta-riolitos e (2) meta-basítos e

ul-tramafitos. Enquanto as do tipo (1) possivelmênte evidenciam
ativldade vulcânica relacionada aos Granitos MiÌoníùicos Porongos
as do típo (2) associan-se à cobertura rniogeoclinal.

ESCÀIIÍAS TECTôNICÀS DOS GNAISSES ENCANTADAS

A descoberta e designação Formação Encantadas para rochas
gnáissicas compl.exanenÈe defornadas e em discordância estrutural
e neta¡nórfÍca con os ttectinitostr Porongos ocorrentes na Serra das
Encantadas próximo à cidade de Santana da Boa Vista é devida a

Tessari (1965) que interpretou-as como representantes do

embasamento antÍgo da faíxa de dobranentos que as conÈêm. Este
conceito te¡n sido utilízado em todos os trabalhos posteriores na

região (e.9. Ríbeiro et aI. , L966i Tessari & Picada, 1966t Jost &

Bitencourt, 1980t Jost, 1981t Machado et aI., L987i Renus et al .,
1990). Às únicas modifícações introduzidas referem-se: (1) ao

inadequado termo trfornaçãotr, conforne os atuais guias de

noJnenclatura estratigráfica, e sua redefínição cotno Gnaisses
Encantadas por Jost & Bitencourt (1"980) e (2) ao tamanho de suas
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áreas de exposlção, repreaentadaE¡ como pequenog afloranentog (< 3

X^2) do e¡nbasanento eotoposÈo aoe rrectLnitogr porongor por
TeÊsari 6¡ Picada (1966) e RLbeLro et al . (L966) e como exposições
contlnuaç de váriae dezenag a centenas de k¡n2 e¡n trabalhos ¡nais
recenteÊ (e.9., ilost & Bltencourt, 19BOt Jost, 1981, Remus et
aI., L987, L990). De qual-guer forma, independenternente da
redefiniçåo estratigráfica formal e do tamanho das áreas
mapeadas, a interpretação destes gnaisses como exposÍçóes do
e¡nbasarnento antigo devido à erosão. ej¡n regiões positivarnente
dobradas, seja corno anticlinaL (Tessari, 1965t Têssari & picada,
L966i Ribeiro et aI ., L966r, domo gnáissico manteado (JoËt 6,

Bitencourt, l-98Oi Jost, l-981-) ou dono transpressíonal ( Remus et
al., 1990), tem sido mantida.

No entanto, os dados que acunulamos en nossos trabalhos de
campo, sejan publicados (Machado et al ., L9B7i Fragoso Cesar et
âI., L989) ou inédítos, apontam para uma interpreÈação ben
distlntd: Os Gnaisses Encantadas constltuem pequenas e delgadas
esca¡nás tecÈônicas imbricadas com os cranitos MíIoníticos
Porongos, como exeurplificado pela escama do passo do Valero
representada na Fig. 6.2.

Litologicarnente são gmaisses bandados acinzentadoÊr co¡n

intqpcalação milinétrica a centinétrica de bandas lateral¡nente
contínuas de (1) biotita (+ anfibóIio) gmaisses granodioríticos a

tonalítícos cinza e (2) gnaisses graníticos holeucocráticos
rosados finos a nédios, Localmente pegmatóides. De acordo com

Jost & Bitencourt (l-980) assocía¡n-se a anfiboLitos conÈíderados,
por Renus et aL. (l-990), como antigos enxallles de diques básicos
restritos ao e¡nbasanento. O metamorfisno que afetou estes
gnaisses foi estudado por Jost (L982) que en base à presença de
biot.ita vermelha, plagioclásio antipirtítico, ortoclásio e

andesÍna estável estirnou como anfibolíto superior. Renus et al.
(1990) chegaram à rnesma conclusäo observando a paragênese
andesina+hornblenda+diopsídio nos diques ánfiboLíticos.

À estruturação interna das escamas tectônicas dos Gnaísses
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Fig 6.2 : Secção geol-ógica esquenática no Terreno Serra
das Encantadas ao longo da BR-392 (modífícado de Machado,
Fragoso & Faccíni, 19a7 ) .

LEGENDA: 1 a 3- Granítos Milonítícos Porongos: 1-
bl-astomilonitos , milonítos e protonil.onitos graníticos, 2
- sericita (+ guart.zo + fetdspato) f i].onitos e níLonito
xistos, 3- quartzo (+ sericita) milonitos e
uLtra¡ni Lonitos; 4- escama tectônica dos Gnaisses
Encantadasi 5- escama tectônica do Miogeoclínío
I-,avallej a t 6- ruditos e arenitos do crupo Camaquã i 7-
falhas de cavalgamento E1 t 8- fâlhas transpressionais Eri
9- falhas transtensionafs 83. Localização da secçäo ña
Fig.3.r-.
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Encantadas fol anatieada ern algumae de euae expoelçõee por noc sa
equlpe (Machado êt åI., L987). De acordo cor¡l o reglstro em

estereograrnas na Fig. 6.3, referente à anállse da escana do passo

do Va1ero, estee gnaisses foram intenEamente afetadoÉ pelae
defornações braeillanas El e E2 mantendo, atén do bandamento
gnáissico pré-brasJ.liano, resqufcJ.oe de dobras antigas, pré-8,
(¡iS. 6.3 A). A eÊtruturaçäo El (r.íg. 6.3 B) gerou dobrag
apertadas a isoclinais redobradas en padråo rcabo de guarda-
chuvarr (tipo 3 de Ransay, 1,967) ou constituindo rtd.obras em

bainharr ( sheath folds) durante a deformaçäo progréssiva 'deste
evento reLacionada à imbricação tectônica de suas escamas no
interior dos Granitos Mil-oníticos Porongos. Estas dobras possue¡n

eíxos varl-áveis de NE-SW a E-W e plano axial variável de sub-
-horizontal a sub-vertical devido å superposiçåo da estruturação
E2r sendo possíveJ.nente sub-horlzontal (dobras recurnbentes ) antes
da reestruturação posterior. O evento tardio E2 afeta estes
gnaisses com dobras abertas de direções NE-SW a NNE-SSW (fÍg. 6.3
C) e NW-SE (riS. 6.3 D) e plano-axíal verticalizado criando
f lguras de l-nterferência t,ipo rrdono & baciarr ( t.ipo, L de Rarnsay,

L967']¡. Àpesar da reestruturação brasíIiana sobre estes gnaisses,
onde ela foi rnenos intenea preserva-se a dfreção NVû-SE antiga de
seu bandamento gnaíssico, conforne apontado por TesBari (t-96S),
Tessari & Picada (L966), , Ribeiro et al . (L966) e, mais
recentemente, por Machado et aI. (L987) e Remus et aI. (L990).

como discutido anteríor¡nente, Tessari (l-96b), considerando as
características estruturais e metamórficas, postulou uma idade
antiga para os Gnaisses Encantadas, do Pré-Canbríano Médio ou
Inferior, posteriormente confirrnada por aná1ises radionrétrlcas
Rb-Sr (Cordani et aJ-., L974i Teixeira, L982aì Soliani Jr., 1996).
No trabalho mais cornpLeto e recente, Soliani Jr. (l_986) contou
com quinze análises que, quando plotadas em diagrama isocrônico,
mostraram grande dispersåo, co¡n ótino alinhanento, no entanto, de
nove anáIíses. Na Fig. 6.4 A, extraída de SoLÍani Jr. (1986, Fig.
10 ) , apenas estas nove anál,ises foram consj-deradas e medirarn
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Fig. 6.3 Estereogramas na Escama Tectônica do Passo do
Valero dos Gnaisses Encantadas Íìostrando: À- geometria de
dobras pré-brasiLianas (Pré-81 ) t B- dobras brasilianas
E" t C- dobras brasilianas n- äe eixo NE-SW e D- dobras
biasilianas E" de eixo NW-SE"(extraído de Machado et aI.,
1987). ¿
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Ldade de 2L64 + 91. Ma con Ro: Or7O29, eltuando estee gnaisseE no
Proterozóico Inferlor e relacl-onando-os ao CLclo Traneamazônlco.
À balxa razão Ínicial- sraT ¡5186 < or7o3, como apontado por eate
autor (op. cit., pgs. 56-57r, sugere derJ-vação ¡nantética das
litologias analisadae representando acreBção cruÉtal juvenil
deste clcl-o,

Fíg 6.4 : Diagramas ieocrônicos de unidades do Terreno
Serra das Encantadas.

A- fsócrona de referência dos Gnaisses EncantadaÊ
( extraído de Soliani Jr., 1986)i
B- Isócrona de afloramento dos Granitos MiLoníticos
Porongos no Arroío olaría (dados contidos ern soliani Jr.,
r_986 ) .

ESCÂMÀS TECTONICAS DO MIOGEOCLiNIO LAVALLEJA

As escamas tectônicas que interpretarnos cono pequenos

alóctones do Miogeoclínio Lavalleja no Terreno Serra das
Encantadas possuem dístribuíção regional constítuindo várias
dezenas - talvez centenas - de ocorrências ao Longo de todo este
terreno suspeito, sendo reconhecidas tanto a sul (Candiota,
,faíba, .Toffinhas, Aroeira, Cerro Partido e paLmas) quanto a norte

ttRb,r 6ts.

q?

-Rb/*s,
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do río Canaquã (Santana da
outraE ) , sendo eetae ¡llt1-nae
definida Forrnação Irapuazinho.
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Boa VLsta, Serrl-Ihada, Irapuá e

reunldae por ilo6t (1981) nâ então

Eatas escamas posÉuem, en planta, forma lentlcular cuJo
cornprimento náximo apenas ocaeionalmente pode ser ¡nedl-do e¡n k¡ni
como regra atinge algumas dezenae a centenas de metros. Suâ

egpessura poucaE vezes ultrapaBsa cem netros. As escamaE maiores,
cono observado em pedreiras, normalmente são cercadas por
rosárLoe de pequenas escamae ¡rétricas lmbricadas nos granitoE
miloníticos encaixantes junto ao contato da principal-. A situação
inversa tanbén ocorre: eccamas nétricas de mil.onitos graníticos
imbricados en escamas maiores do miogeoclínío.

fnternamente estes aLóctones são for¡nados pelas mesmas

litologias, e¡n parte íncluindo texturas, estruturas prirnárias e
conposiçåo, da6 estudadas no Miogeoclinio Laval.Leja no Uruguai.
Lítologicarnente são equival-entes metamórficos de caì.cários,
doJ.ornitos, cal.ciarenitos, caLcílut.itos e nargas associados a
guartzo arenitos e siltitos, pelitos, cherts, forrnações
ferríferas e rochas básicas e ultrabásicas: mármores, quartzitos,
metapelitos, netabasitos e serpentinitos. Os estudos ¡nais
completos e detalhados nestas litologias, em particular nos
márrnores, são devidos a Jost (l-981). De acordo con este'autor, os
nárnores possuen cores acinzentadas, brancas ê róseas.
Qui¡nicamente são dolonitos silicosos, dolomitos calcíticos
silicosos e calcários síIicosos com teores de CaÒ de 24,72 a

32,22 e dê MgO dèsde LO,6å aEé I9r4Z. Estruturalnente são maciços
ou larninados, raramente cIásticos, Os maciços possuen
granulometria fína a muito fÍna con textura granoblástica e

aspecto brilhante. seus acessórios são clásticos anguJ-osos a sub-
angulosos de quartzo tamanho siLte e areia fina e de apatita
arredondada. Os nármores La¡ninados säo de dois tipos: (1) ü ,
aparentemente derivado de calcários micríticos, é ernbaçado,

afanítíco a ¡nuito fino e be¡n laminado pela alternância de 1a¡nel-as

de ¡nicritos com diferentes tons de cinza, (2) outro, bastante
cornu¡n êm todos aIóctones, é caracterizado pela alternância
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centi¡nétrlca de nfvelg carbonátlcdB com nfveLs nargoÊroB. os
mármores clástícos são calclarenitoa e caLciLutltos for¡nados por
grãos de tananho areia fina a ¡nédia de carbonatos e tamanho silte
de guartzo en matriz ¡nuito fina a afanítica de calcárlo
micrítico .

Os sedimentos químicos assocladog a estes mármores säo cherte
e fornações ferríferas na forma de lentes delgadas, de eepessura
métrica, e cornprS-mento l-ateral inferior a 2OO m. Os cherte são
ferrugínosos com porfiroblastos dieseminadoÊ de hernatlta,
local-mente bandados (BIFs) peLa alternâncÍa de finos níveiE com

conteúdo variáveL de henatita e espessartit,a (ilost, f98l_).
Depósitos peJ-ítícos 6ã0 abundantes e regularmente homogêneos,

formando filitos e xistos finos micáceos a muscovita, biotÍta
e/ou cLorita com quartzo. Seus acessórios principais, de acordo
con Jost (i.98L), são turrnalina, apatita, epídoto, hernatita,
pirita e zírc,äoi rararnente cloritóide e albita. Em algunÊ
afLorarnentos 6ua estruturaçäo primária foí presêrvada moetrando
caráter rítmico míIimétrico destes depósitos marcado por sutil
variação granulométrica e destacada de cores, particularrnente
amarronadas, acinzentadas e violáceas. I_ocalmente alternam-se con
meta-arenítos finos e cherts em níveis centimétricos.

Rochas básícas e ultrabásicas metamorfizadas intercaladas
neÊtes alóctones são representadas por anfibolÍtos, netabasítos,
serpentinitos e xistos rnagnesianos. Suas exposições conhecidas
situam-se nas regiões de lrapuá (Jost & Hartmann, ]_gTg), Candiota
(Ribeiro, l-981-) e Torrinhas ( Fernando Meflo, en prep. ). Estudos
detalhados nestâs ocorrências são escassos, restringindo-E e aos
trabalhos de Jost & Hartnann (1979) e Ribeiro (i.9gL). outras
infornações de difíci1 acesso, como relatórios de alunos em

TrabaLhos de Graduação, estão contÍdas em Horbach et al . (L996).
De acordo com o últi¡no trabalho cítado, os anfíbolitos são
maciços, de cor verde escura e inegüigranulares finos a médios
com prisnas irregulares de porfiroblastor de anfÍbóIio
( hornblenda-actinol íta ) ern matriz formada por finas agulhas de
anfibóIio, pJ.agioclásio, epÍdoto ( clinozoisita ) e,
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subordLnadanente, guartzo. Os metabael-toe são eecuroe, rnacJ_ços,

finos e ocorrem intercaLadoe cour netapelltoe. SuaB paragêneses
mais comuns, segundo Horbach et aI. (l-986), são: (L) cllnozofsita
+ cLorlta + albita t carbonato, (2) blotita + act.lnoLlta +

o11goclásío e (3) granada + bíotita + oligoclásio 1 clinozoJ.sJ_ta,
tendo zircão, esfeno e opacos co¡no acessórl-os. os serpentlnitoe,
excetuando a ocorrência da regJ-ão de Candiota descrl-ta por
Ribeiro (1.981), concentram-se na extremidade setentrional do

Terreno Serra das Encantad.as, na região de lrapuá, onde Eão

reconhecidos seis corpos de Éerpentinitoe associados a xistos
magnesianos rnedindo, o maior, 2 km de extensão por 3oo m de

Largura. De acordo com a compilação de Horbach et al. (l-986), os
serpentinítos possuem cor acinzentâda e rnineralogia príncipal
conpondo variações da paragêneså serpentÍna (antigorita) +

magnesita + talco com grãos esparsos de cro¡nita e magnetita como

acessórios, alén de eventuais substituições pseudomórficas de
oÌivina euédrica por serpentína. Uma destas lentes de

serpentlnitos, estudada por Jost & Hartmann (L979), apresenta
concentrações Locais de cronita, tanto disseminada como,podiforme
e, ainda, pequenaÊ vênulas decinétricas de rodingíto a

hidrogrossuLarita, zoisita, vesuviánita , clorita e,
excepcional.mente, plagioclásio. Os xistos magnesianos associados
são constituídos por taJ.co xistos, tre¡noLititos e variações da
paragênese clinocloro + trernolíta + magnetita ( Horbach et aI .,
1986 ) .

Estas ocorrências básico-uLtrabásícas das escamas

niogeoclinais asse¡nelhan-se en tèxtura, estrutura e rnineralogia
às reconhecidas na exposição uruguaia do Miogeoclínio Lavalleja,
nåo tendo sido ainda, no entanto, identificado no RS texturas
relÍquíais Ígneas como vesícu1as e varíolas, bastante comuns no

Uruguai. Já nas ocorrêncías de serpentinitos da região de Irapuá,
possíveis peridotitos e/o! dunitos metamorfizados, as

concentrações locais de cromita apontadas por ;Iost & Hartmann
(L979) sugerem caráter plutônico cumulático. Est,a possíbiLidade
explicaria sua locaLízação no diagrama Af'M (Fig. l-.6L, pg. 115,
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in Horbach et al ., L986) no campo de peridotltoe met,amórflcos e,
no dlagrarna Fe + Tl x ÀL x Mg (Flg. L.59, pg. j.15, Ln Horbâch et
â1., L986) no canpo dos ko¡natil_toe ultramáficos. Esta
classÍficação de ko¡naÈiitos para oe serpentinitos, se real¡nenÈe
constltul,ren corpos plutônícoE, refletfria a alta concentraçäo de
minerais nagneslanoe densos decantados en base de câ¡narae
magrmáticas, onde aesocian-se a cromitititoe, e não o quinJ.snro

orÍg1nal de derrames ul-tra¡náficos komat.ííticos. Entretanto,
apesar destas consÍderações, em ocorrência de serpentinito no
extremo merídíonal do Terreno Serra daÊ Encantadas, Ribeiro
(L981) descreveu textura spinifex caracterizando derrames
ultra¡náficos su.b-aguosoõ. Trabalhos posteriore6 ne6ta regÍåo, no
entanto, não conseguiram encontrar eerpentinitos co¡n êsta
textura, e tão somente texturas do tipo ribbon e bladed nat.
( Horbach et al ., 1986). Evidentenente, estudos litoquímicos e
peÈrográficos de detalhe precisam ser feitos nestas ocorrências
básico-ultrabásicas para definir melhor sua filiaçäo magmática.
Mas é sugestivo que tais associações no l.líogeoclínío Lavalleja do
Uruguai, onde unidades cLaranente vutcânicas pouco transformadas
por defornação e metanorfisno, possuam quinisno tol_eítico
( Fernando P. Preciozzi, inf. verbal, LgBB). No Urugnrai esta
associação cornpreende basaltos, gTabros e pequenos cclrpos
ultramáficos, registrando vulcanismo toleítico e seus
equivalentes plutônicos diferenciados por decantação durante a
evoluçäo do Miogeoclínio Lavalleja. Corresponde ao uragrnatisno
toleítico conternporâneo à sedimentação do miogeoclínio durante a
expansão do Oceano Adanastor (Fragoso Cesar et aI ., L9B7),

A estruturaçåo tectônica destas escanas miogeoclinais
caracteriza o evento El de irnbricaçäo tectônica nos Granitos
Miloníticos Porongos e a deformação posterior do evento tardi-
-colisional 82. No evento El a defornação interna nestas esca¡nas,
confor¡ne observanos nas regiões de Jaíba, Aroeiras e Santana da
Boa Vista, reflete-se na instalação de dobras recu¡nbentes
isocllnaÍs de eixo sub-horizontal com direção variável de E-!û a

NE-SW (FÍ9. 6.5), com frequência rnostrando redobramentos coaxiaís
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e¡n figuras de l-nterferêncla tlpo rrcabo de guarda-chuvar (tlpo 3

de Ramsay, L967) nas unl"dades rnenoa competentês como metapelltos
e már¡nores. Nae demaie, esta deformação gera forte xistosidade,
por vezes aínda registrando dobramentos Eln-xístosos do evento
El. No evento tardio E2r alérn da reestruturação ern padråo rrdomo &

baciarr (tipo L de Ramsay, 1-967) dest,as escamas, a instalação de
falhae transpressionais provoca, através de sua componente
inversa, freqüentes repetições tectônicaÊ de uma nesna eslcama,
conforme regístrado na região de santana da Boa vista (Fig. 6.2).

. Póos do superfície dobrodo È Eixos .B med¡dos

¡ Póos dos plonos ox¡o¡s e E¡xos .B oorElruidos

Fig 6.5 : Estereograma em dobras E,' de escanas tectônicas
de ¡nárrnore aflorantes na BR-392. ös estereograhas A e B
fora¡n medidos, respectivamente, nas ocorrências ocj,dental
e orienÈaI do cerro do Espinhaço (extraído de Machado et,
al ., 1987).
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GRANITOS MII,oNÍTICOS PORONGOS

Desde o cláseico e pionelro reporte geológico do RS efetuado
por Paullno Franco de Carval-ho (1932), quando agrupou e¡n sua
Série dos Porongos (...) os quartzftos, os xístoe micáceos, e os
calcários semicristaLinos da regiåo dos porongos, no nunicípio de
Pinheiro llachado, fo¡mando entre os arroios Grande e TorrinhaË ou
Velhaco, un anticll-nal, destroçado peto vale deste rlltino (op.
cft., pg. 19), criou urn parâmetro de referência gue balizou toda
a geologia dos terrenos metamórfl-cos do RS desde aquel-a época até
oE días atuais. À part,ír de então o termo Porongos consaçtrou-se
tendo sido sernpre enpregado, seja ainda como Séríe porongos (e.g.
Leinz et â1 ., L94l-) ou através de suas diversas e possÍveis
redefinições: (L) crupo Porongos (coñi et aI., l_962), (Z) SuÍte
Metamórfica Porongos (Jost, L981) r (3) Supergrupo porongos
( Horbach et aI., 1986), (4) SupracrustaíE porongos (Machado et
â1 ., 1.987) oü¡ ainda, variantes condicíonadaE por zoneamento
tectônico, cono exempl-ificado pelos (b) crupo porongos da zona
Leste e Grupo Porongos da Zona oeste (Ribeiro 6r Lichtenberg,
1978). Por outro lado, índependênte da hierarquia estratigráfíca
utilizada, apesar da definição de Carvalho (L932) tentar agrupar
apenas ¡netassedimentos sob esta designaçåo, ela foi usada para
reunir: (1) rnetassedirnentos e metavulcânicas (coñi et âl .,
L962) t (2) metassedimentos, netavuLcânicas e ultranafitos ( Jost &

Villwock, L966), (3) metassedimentos, metavulcânicas,
ultramafitos, nígmatitos e granitos tardios (Ribeiro et âI .,
1966) e (4) rnetassedirnentos, rnetavulcânicas, ultranafitos,
migmatitos, granitos tardios, anortositos e sienitos (TessarÍ &

Picada, 1966 ) .

Entretanto, apesar de toda esta variabilidade no emprego do
ter¡no Porongos, faltou a estes trabaLhos uma preocupação
funda¡nental: revÍsitar a localidade referencial do termo
Porongos, isto é, a região do cerro dos porongos, para avalíar
sob outra ótica, com outras técnicas e perspectivaE¡, o que p.F.
de carvalho tinha classificado como quartzitos, xistos micáceos e
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calcárloE aemlcristalLnoe há quase sesEenta anoe. À partir do
prLneiro eenegtre de 1992, quando nogsa equipe trabal.hando na
região de Santana da Boa Vista descobriu que grande parcel,a do
gue era napeado sob a deeígnação Porongog constLtufa granitoe
¡nilonitlzados, que então denominar¡os cranitóides MiLoníticos de
Santana da Boa vista (Machado et al ., 1987), esta preocupaçåo noe
afetou levando-nos, ainda no fin daquele ano e noa seguintes, a

èstudar a regíão do Cerro dog Porongos. Destes estudos,
sintetizados superf iciaLmente em Frago6o cesar et aI. (L989),
atualmente desenvolvidos por Fernando MeLlo em sua disserÈação de
nestrado, a princípal- conclusão, já apontada neste capítuJ.o, é

que excluindo 06 calcárioa semicristalínos e l-l_totipo6
associados, os demais, incluindo quartzitos e xistos rnicáceos,
representam diversos estágios e produtos de nilonitização
aco¡npanhada por E egregaçåo metanórfica sobre rochas graníticas.

Trabalhos anteriores aos de nossa equl-pe (Machado et. aI.,
L987, Fragoso cesar et al ., 1989) que já havian identlficado
rochaE granít,icas associadas ao rrcrupo Porongosrr são devidos a
Tessari & Giffoni (l-970) e Ribeiro (L970 b). Tessari & ciffoni
(1970) descreveram e esquematicamente registraran etn napa a

ocorrência de (... ) mêtamorfitos cortados por pequenas intrr¡sões
de rochas graníticias rnuscovíticas (op. cit., legenda da coluna
estratigráfica do rnapa geológico L:25O.OOO) a leste de Torrinhasi
Ríbeiro (1-970 b) reconheceu (.,. ) cunhas graníticas
retrometamorf isadas ou polimetarorfÍsadas, pertencentes ao
complexo de embasamento gue ocorrem à maneira de rrnappestr dentro
das rochas arcósicas de baixo grau de metamorfísno do crupo
Porongos (op. cít., pg. LOl-) na mesma região. Nestes trabalhos,
evidenternente, os autores referian-se a pequenas frações
preservadas da defornação nilonítica (pods) mais intensa que

mascara por conpleto as texturas ígmeas prinárias.
Quando o caráter ígneo está parcialmente preservado, o que

ocorre em diversos trechos de exposição dos Granitos Miloníticos
Porongos, como exemplificado no Cerro dos Porongos, na região a

feste de Torrinhas, na Aberta dos Cerros, em Santana da Boa Ví6ta
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e na reglão de Rodeio, entre fnúmèraÉ, outras, pode-se perceber a
compLexldade e varlabllidade dog tipoa granítlcoE envolvldoE no
processo de nílonitlzação, destacando-se, entre estes: (l)
sLenogranitoe e K-fel-dspato granltos róBeos, hololeucocrátJ.cos,
isentoe de náficos, Localmente com facies sienítlca, e
granulometria fina a ¡nédia; (2) nuÊcovit,a leucogranJ.toe,
Iocalnente 2-mica leucogranitoe, de coree rosadae claras e

amarel-adas, granu3.ometria fína a ¡nédia contendo, por veze6,
granada e turmalina cono Eub-essenciaLsi (3) biotita
monzogranitos e granodiorítos, subordinadamente tonalltos, de
coreÉr acinzentadas e granulometria média; (4) sienogranJ.tos
porfiríticos cinza-esbranguiçados corn fenocristais de k-feldspato
(<lcn) em matriz fina; (5) riebeckita-aegirina Eienitost (6)
diques graníticos e (7) pegmatitos com muscovita e turmalina.

Estas unidades mais preservadas ocorrên como pods de
eEpessura mili¡nétrica a métrj.ca, raramente alcançando centenaa de
metros, como regra associadas a seus produtos protornitoníticos e

miLoníticos, sendo o conjunto, ern mapas de semi-detaIhe,
cartografados cono meta-arcósÍos médios a finos em áreas
consideráveis, por vezes constituindo unidades
Iitoestratigráficas (e.g., r'For¡nação Arroio dos Nevesrr de Jost &

Bitencourt, 1980). IndependenÈe do caráter ígmeo dos protolitos
destes rrneta-arcósiostt, serÍa difícil entendê-Los cono
metassedinentos. Os arcósios são sedirnentos imaturos; quando sub-
aéreos constituen cornplexos de leques aluv5-ais, planícies
aluviais e, ocasionalmentê eólÍcas; sua variação granulornétrica é
extensa, sendo frequentemente congloneráÈícos, exceto nos
depósítos eólicos guê, entreùanto, associam-se a depósitos
aluvlaís areno-conglo¡neráticos ou contérn lentes rudáceas de

canais fluviais efêmeros (vadis) que recortan a planície eóIica;
quando sub-aquosos, compõern conplexos del-táicos e/ou leques sub-
aquosos turbidít.icos, ambos con grande variação granulométrica.
Significativamente, erhbora os meta-arcósios Arroio dos Neves
afloren por várias centenas de km2, são sempre médios a fÍno6 seri
níveis ou lentes rudáceas associadas. Evidenternente, não
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não preservaram
propriedades da natureza de aua bacia.

O falBo aspecto metassedlmentar torna-ge maie incÍsivo na
¡nedida do crescimento da taxa de defornação rnitonltica e con o
Eurginento da segregação ¡reta¡nórfica e indlvidualização de bandas
quartzoBaÊ, inicial-¡nente nitinétricas, al-cançando noe estágios
maís avançados espessuras métricas. O aspecto imediato de campo
dos produtos do estágl-o iniciaL da segregação ¡neta¡nórf ica, e como

ta1 ten sido napeado, é de urna íntercalaçåo de meta-arcósios com
quartzltos, sendo estes puros ou ligeiramente nicáceos, como oa
descritos por ilost & Bitencourt (tg8o) na transição da rFormação

Arroio do6 Nevesrt para trFor¡naçã.o Arroio olariar. Abstral_ndo o
metamorfismo e o caráter ígneo do protoJ.Íto, se considerarmos
sedÍmentar esta transição entre formações tería¡nos a Íntercalação
centinétrÍca a nrétrica de arcósios com quartzo arenitos,
incornpatíveis do ponto de vista tanto clinático quanto tectônico.
Àrcósios, cono regra, refletem clina seco, árido ou semi-árido,
perrnitindo a preservação de ninerais lábeis como, por exernplo,
plagloclásio, biotita, etc., e co¡nunente relacionadoÉ a ambÍentes
tectonicarnente ativos. Inversanente, quartzo arenÍtos registram
c1i¡na únido, longo transporte, várias fases de ressedínentação,
Iongo perÍodo de estabilidade tectôníca e deposição, por fim, em

regiões liÈorâneas ou marinhas onde concentran-se os ninerais
quirnicamente resistentes: quartzo, muscovita e minerais pesados,
sendo escassos grãos de nínerais Lábeis.

com o avanço da deformação Ìnilonítica e segregação
¡neta¡nórfica con participação de fluidos ativos inicia a

transformação de feLdspatos aLcalinos en serícita e/ou muscovita
críando, mais uma vez e con mais ênfase, o falso aspecto
rnetassedi¡nentar da intercalação de xistos micáceos com quartzitos
que induziu Carvalho (L932) a erigir sua rrsérie dos poiongosr.
Nos trabaLhos nais recentes (e.9., Ribeiro et aI ., !966i Tessari
& Picada, 1966i TessarÍ & ciffoni, i,97Ùi Jost & Bitencourt, L980;
Jost, L981; Renus et al. , L987, L99O), estes produtos tê¡n sido
descritos corno a intercalação de quartzitos, filitos, xistos
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finos, xistos feldepátlcosT ¡nuscovita xLetos, etc., co¡n oa
quartzLtos, por vezeÉr, aseu¡nlndo eEpeaauraa métrlcas a
decamétricaÉr, ¡nas senpre corn finae Lntercaì-ações de outroe tlpos.
Esta assoclaçäo, que reproduz a essência da wFornação Àrroio
Ofarlarr de ,fost & Bitencourt (l,9BO), aIérn doe problemas
anteriormente levantados þraz rur eepecífJ-co para oÊ pacotes
essenclalnente quartzlticos: a ausêncfa eistemátlca, em tod.oe oe
que lnvestíganos detalhadanente, de (1) niveis de mineraie
pesados e (2) de e6truturag sedl-mentareg. Senåo vejarnos: (t ) cono
observado no6 ambl-entes atuaie, a concentração de espesaoe
pacotes de quartzo arenitos restringem-se a bacias específicae de
clirnas únidos e sob condições de grande estabilidade tectônÍca,
partJ-cularnente nargens continentais como a do BraÉil. Nestas,
a]é¡n da concentração de quartzo e, subordinadamente, frações de
pal.hetas de muscovita, ocasionalmente mineraLs lábeis quê

entraram no ciclo sedinentar recentemente, é constante, por sua
resistência guírnica e densidade, a presença de niveis
¡niLinétricos de minerais pesados (e.g., rutilo, ilnenita, zirc,äo,
monazíta, etc.). Mesno Êob cornpJ-exa deformação, netamorfismo e

transposlção intensa estes níveis de mínerais pesados ( Irareias
negrasrr) ficarian preservados nos metaquartzo arenítos. por outro
lado, (2) mesno em condições severas de deformaçåo sempre se
preservam pods onde a taxa deforrnacional é menor permitindo a
preservação de estruturas prírnárias, É si,gnÍficativo que nestes
pacotes quartzíticos, nesno nas regiões mapeadas corno de grau
metamórfíco baíxo (e.g., rrzona da clorítatr de ilost, 1992, na
porção oeste do Dono de Santana) não tenhamos nunca identÍficado
qualquer estrutura sedimentar.

Após estas considerações, que inplicam em uma radical mudança

na ótica de análise das litologias porongos, torna-sê necessárj.a
outra maneira de classificá-Ias, Àdotamos aqui, prelíminarrnente
devido ao núrnero ainda reduzido de anáfises petrográficas, a

classificação de rochas ¡nilonít.icas proposta por Higgins (1971-).
De acordo com esta classificaçåo, excLuindo os pods graníticos
que apenas locaLnente são passíveis de represenLação cartográfica
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e¡n eÉrcala de detalhe (Fernando Mello, êm prep. ), ae de¡naLe

litologlas, en função da defornação, segregaçåo, grau de
metamorfísmo e recrístall zações, caem nos campoe doe
protornilonJ-tos, rniJ.onitos, ultrarnJ.tonftos, fllonitos, ¡nl-lonito
xistos, milonlto gnai6seB e blastomll-onitoe. Estas Iltologlas,
devl-do à organizaçåo ¡nineral formada, divide¡n-ee em trêe tipoe
principaie: (r.) guartzo-feldspáticas, (2) guartzosae e (3)
nicáceas.

As litologias nl-loníticas quart,zo-feldspáticae podem ocorrer
noe; extremoÊ de netarnorfismo que afetan os granitos antea
citados, dividindo-se, em função do grau metamórfico, em terrnos
com (1) alta taxa de moagem e comínuição mineral e baixa
recristaLização: proto¡niLonitos e ¡nilonitos preservando a

cornposição granítica e, nos porfj-roclasto6 maiore6, frações da
textura ígnea prinária. Excelente exempLo ocorre em afloramentos
de corte de estrada na base do Cerro dos Porongo6. Por outro
lado, (2) sob condJ-ções ¡nais elevadas de netamorfisno, a al-ta
taxa de recristalízação mineral , por vezea acompanhada por
segregação neta¡nórfica, çtera blastomíIonitos e ¡ríl-onLto gmaisses
irnprinÍndo, respectivarnente, una fábrica gnáissica honogêna ou

bandada e recuperando a composição petrográfíca granítica. Un

ótimo exemplo de rnil-onito gmaisse aflora en corte no

entroncanento da BR-392 com a entrada para Santana da Boa Vista.
Nestes tipos J-itológicos, ¡nuscoviÈa e bíotita säo minerais sub-
essenciais comuns i en alguns, a presença de turnalina e granada
possui destaque. No caso particular da granada, e¡nbora con
frequência tenha sido usada como mineral índice de meùamorfismo
(e.g., ,fost, L98L, L9A2), cono regra ocorre na for¡na de
porfiroclastos de acessórios de protolitos leucograníticos que já
continha¡n este míneral-.

As litologias míIoníticas quartzosas refleten o grau de

segregaçåo de quartzo durante a defornìação e metamorfisrno. Quando
formam finas bandas espaçadas, marcando o início da segregaçäo,
associa¡n-se às litologías quartzo-feldspáticas. No outro extremo
associarn-se às Iitologias rnicáceas organízando-se como bandas
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decl-¡nét,rlcas a ¡nétrlcaÉ de quartzo (l muecovita ) e ¡nuscovita-
quartzo ¡nil-onitoe e ultranllonltos gue do¡ninarn a assoclação eendo
responsáveis pet06 destaquee topográflco6 do Terrêno Serra da
Encantadas como exêmpJ-iflcadoe peloe Cerros doe porongos, doe
Madeiras, dos MeloÊ e dlversos outroÉi ondê aÊ cristas
quartizíticas determlnam o relevo.

As litologJ-as nicáceas reflete¡n, durante â deformação e
netamorflsmo, a ímportância da PH2O e a destruição do K-feldspato
e sua transforrnação ern muscovl-ta concomitante à segregação de
quartzo. o lnício do processo é regJ.strado pela fornação de
bandas, junto às litol-ogias quartzo-feldspáticas, de feldspato-
quartzo-muscovf ta protornilonitos e milonítos com fitas quartzosas
intercaladas. O outro extre¡no, já nos donínios de ¡nais intenea
defornação das litologias micáceas, é ¡narcado por ¡nuscovita
filonitos finos de cor prateada e brilho nacarado, nornal¡nente en
bandas deci¡nétricas em contato brusco com pacotes de quartzo
ultranilonitos. outras litotogias mícáceas, que cornpreendem a
essência desta unidade são: quartzo-muscovita milonítos,
ultrami l-onitos e filonitos t quartzo-bÍotita-muscovita
ul-tra¡nilonitos e fílonitos; feLdspato-quartzo-biotfta filonitos,
blastonilonitos e nilonito xistos, e outros tipos diversos na
dependência da conposição do protolito, da p'zo, da segregação e

do grau metamórfico. os minerais acessórios, cono turnalina,
granada, opacos e outros nrais uma vez refletem a mineralogia
acessória dos protolitos graníticos.

Estruturação dos Granitos Miloníticos poron<¡os

A estruração destes granitos ¡nil_onÍticos reflete a at,ividade
regíonal no Terreno serra da Encantadas dos eventos sin-
colisional E, e tardi -coL ÍslonaL E2, sendo o primeiro responsável
por suas principais defornações e caráter alóctone ( Nappe Serra
da6 Encantadas ) e o segnrndo por sua reestruturaçåo em grandes
rrdonos & bacj.asrr do eixo maior de direção NE-sw, conforme já
defínidos por Machado et a1. (3-987).
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A eetruturação Ef é extre¡namente complexa e relacLona-se a
grandes cavalgamentos cot¡l geraçåo de foliações ¡nilonlticae
preÊervando dobras intrafoJ-1aie, dobra¡nentos desta foliação
¡nil-onltica com instalação de grandee dobras recu¡¡.bentes e, devldo
ao desenvoLvlmento de novoe cavaJ.ganentos, geraçåo de drags e
novas follações niJ-onlt,J.cas, com o conJunto refletindo a vigorosa
defornação progressÍva durante o transporte tectônico do Terreno
Serra das Encantadas. Sê, con rigor, utilizar¡nos a tradicionaL
contagen de faseÊ de dobramentos através de figuras de
interfêrencla e lntersêcçäo de foliações aliadas às reconstruçöes
litoestruturais em secções geológicas, um núrnero míni¡no de três
fases coaxiais podem Éer observadas, com suas dobras D1¡, D15 e
DLc e equivalentes foliações pJ.ano-axiaiÊ Sl_a, Sfb e S1c,
confor¡ne esquernat.icamente represent,adas na secção geoJ.ógica da
Fig. 6.2. Evidentemente, con mapeamentos detalhados e refínanento
na anáIiEe estrutural este nrlmero de rrfaseÉ defornacionaiElr tende
a crescer. De gual.quer forma, dentro de urna anáLise slmplificada
cono a aqui utÍIizada, o estereograrna da Fí9. 6.6 À, extraído de

Machado et aI. (L987), nostra que estes dobramentos de E, são
cilindricos corn ej-xo de dlreção NE-SW, o que se coadu.r¡a co¡n as
observações regionaÍs levantadas.

Um problena adicional desta complexa e progressiva deformação
é caracterizar o sentido de transporte tectônico que a gerou.
Analisando a geornetria de suas dobras maiores, parasitas, drags
de cavalgamentos e seus planos de cisalhamento evidencia-se
cl-ararnente transporte para Nhl (Machado et al . , L9a7). No entanto,
medindo as lineações de estira¡nento minerais Ll (FiS. 6.6 B)

contidas nas foliações niloníticas destaca-se a direção NE-SW a
NNE-SSW, subordinadanente a direção NW-SE a NNW-SSE. Este
predonínio de estiranento míneral de direção NE-SW tem l-evado

alguns pesquisadores do RS (e.9., Fernandes et al ., L989) a

ad¡nití-lo como a direção princípat de transporte durante E1 (D2

dos autores citados). No úIti¡no model-o citado, o transporte teria
ocorrido através de grandes zonas transpressionais cuja
componente transcorrente sería sinistral . Como dÍscutirernos
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adlante, este nodelo E¡e coaduna com as deformaçõeE do evento
tardi-collelonal E2r dlficll¡nente podendo explicar ae foliaçõee
miloníticae güê, anterior¡nente à, tr.2r eram essenclalnente
horizontals, ben cono 6uas grandes dobras recumbentee de eixo co¡n

direção NE-SW e geometria indicando transporte para NW. Enbora
não tenhamoÊ, ainda, urna re6po6ta para oe estíramentos minerais
NE-SW, ad¡niti¡nos que os estírarnentos NW-SE a NNw-ssE reflítan,
assi¡n co¡no a vergêncÍa dos dobranentos, sentido de tranaporte
tectônico para NW a NNW.

À eetruturação tardi-col-l,sf onal E, reorganiza e deforma, eeja
atravéa de dobras D, de direções axiais NE-SW e NW-SE ou de
falhamentos transcorrentes de direçåo NE-SW con componente
inversa vergente para NVf, a estruturaçåo em nappeg do evento
anteríor. os faLhamentos transpressionaís de Ez Ii¡nitan
lateralnente o Terreno Serra das Encantadas, sendo responsávels
por sua atual justaposição con outros terrenos do Cinturåo Do¡n

Feliciano. A conponente cornpressiva deÉtes falhamentos afeta
internamenÈe este terreno através de repetições tectônicas devido
å açäo de falhas inversas de direção tambén NE-SIù e nergulho
moderado a forte para SE (> 5Oo), como os esquematizados na
secção geológica da Fig 6.2. As dobras de E2 possuen duas
direções axiais preferenciais : NE-sw e Nw-sE. Às primeiras, D,

NE-SW, variam de abertas a apertadas, com as abert,as possuindo
plano axiaL e clivagem plano-axiaI sub-vertical enquanto as
fechadas mostram-se assi¡nétricas, com plano axial incJ.inado para
sE. Enquanto aquelas possuern desenvol_vimento regional (Fig. 6.6
D) estas ocorre¡n apenas como drags 'junto a falhas ínversas (Fig
6.2). As dobras DZ UW_SE variam de suaves a abertas e possuen,
tanbén, plano-axíal. vertícal-izado paraleLo à clivagern de fratura
espaçada. A interferência entre estas dobras de eixos orotogonais
gera figuras de interferência tipo rrdomo & baciatr (tipo 1 de

Ra¡nsay, 3,967] ern diversas escalas, desde aquel-as observadas e¡n

afloramentos (Fig. 6.6 c) até as regíonais que desenham grandes
estruturas como o Domo de Santana (Fig. 6.2), a Antiforrne Capané,
a Bacia Estrutural Rincão dos Mouras, entre outras ( Machado et
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aI., 1987). A gênese deEta estruturaçåo de lnterferêncla tardfa
foi relacLonada à atlvldade transpreeelonal dos ciealhamentos NE-
SW l-l¡nítrofeg do Terreno Serra das Encantadas (Fragoso Cegar et
aI ., l-989 p5.77). No caÊo especlfico do Domo de Santana, RemuB

et a1 . ( l-99O ) adotara¡n o nodelo de rrdoÍro tranepressi.onal rl

sugerido por cates (]-987) para expJ-icar forrnação de domos no
Est,ado de Virgínia, USA.

OrÍgle¡n e Idade dos Granítos MLloníticoe Poroncros

OÊ dj.versos tipos de granitos que ocorren ¡nílonitizados no
Terreno Serra das Encantadas certa¡nente não possuem uma genêse
conum. Por outro 1ado, a ausência generalizada de eÉtudos nestes
granitos, apenas recente¡nente iniciados ( Fernando MeIJ.o, em

prêp. ), não permlte qualquer anál-l-re razoavelmente fundamentada.
À aLternativa é l-evantar al-gumas hipóteses baseadas nac¡ Þoucas
anáLises petrográficas que efetuanos, nas observaçöes de campo e
nâs possíbilidades de correlação co¡n outros granitos melhor
conhecídos do Cinturåo Don Felíciano, para futuramente Èestá-las;
serão, portanto, hipóteses prelirninares de trabalho.

Entre estes diversos tipos graníticos desÈacam-se quatro
principais: ( r-) .monzogranitos, granodioritos e tonalitos
biotíticos acinzentadosi (2) leucogranitos com mineralogia sub-
essencial a rnuscovita, biotita, tur¡nalina e granada; (3) K-
feldspato granitos e sienogranitos róseos hololeucocráticos e (4)
diques graníticos e peg"rnatíticos. Outros tipos, cono riebeckita-
aegirina sienitos, que não tivemos oportunídade de estudar, e
granitos porfiríÈicos finos, que ocorrem apenas localrnente, não
serão aqui discutidos.

Os monzogranitos, granodíoritos e tonalitos biotíticos
acinzentados cono regra tên sÍdo napeados cono Gnaisses
Encantadas (e.9., Jost, L981t Renus et â1 ., l-990) por Eua

si¡nilaridade petrográfica apesar da ausêncía da cornplexidade
estrutural- que a nível de aflora¡nento caracteriza aquela unÍdade
do embasa¡nento antigo. Devido a esta similaridade, durante os
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Fig. 6.6 : Estereograrnas nos Granitos Míloníticos
Porongos ao longo da BR-392 (vide Fig. 6.2) (extraído de
Machado et aI . , I9a7) A- geonetria de dobras cilíndricas
E1 i B- Iineações de estira¡nentos minerais relacionados a
ni; c- padrão de interferência trdomo & bacl-arr em dobras
EZI¡'-SW X E2NTÍ-SE, D- dobramento cilíndrico E2NE_SW.

trabalhos geocronoló9Tícos efetuadoÉ pelo Projeto RADAMBR.AS I L
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anoÉttraE ( (-289cL, ÍrK-289c2, ESJ-1178 e ESiI-L17C) em afloramento
ao longo do Àrrolo Olarl-a Junto à eBtrada que eal para norte da

cidade de santana da Boa Vi6ta, distando cerca de 4 k¡n desta.
Quando trabalhamos na região caracterizamoe oÉr bfotlta milonl-to
gnalsses deste afl-ora¡nento como pertencentes ao que enùåo

denominávamos de Granitóides Miloníticos de Santana da Boa VLeta
(Machado et aI . , J"9A7). Percebendo que deste afloramento estavan
disponíveis quatro anáLises Rb-Sr e que esta6 não se allnhavam na

isócrona dos Gnaísses EncantadaB, co¡n a ajuda de Kei sato do

cPceo-usP construínos una ísócrona de afloramento (FiS. 6.4 B)

obtendo idade isocrônica de 805 + 55 Ma com Ro: or7o83. Apesar da

razão inicial- sr877sr86 relativamente alta e a razã.o pyaT 1gv86
muíto baixa de todas as anáLiseE (<0,7), a idade obtída, assí¡¡
como as características petrográfícas e estruturais desta
unidade, Ievanta a posslbilidade de sua correlaçäo com unidades
do Complexo Granítico-Gnáissico Pinheíro l[achado do Batólito
Pelotas; freqüenternente també¡r milonitizadas e ocorrendo cono

corpos alóctones. Se en trabaLhos futuros mostrar-se adequada

êsta correLação, então uma das unidades dos cranitos MiLoniticos
Porongos teve Éiua gêneses ligada à instalaçåo de unr arco
magmático andinotipo durante o evento de subducção da litosfera
do oceano Adanastor sendo posteriormente, durante o evento sin-
colisional E1r transÞortado cono nappes, para a região que víria
a constituir o Terreno serra das Encantadas.

os leucogranitos, e¡n base à sua mineralogia sub-essencial- a
muscovita, biotita, turnalina e granada, nuito provavelnente
constituen granitos gerados por fusão de ¡netassedimentos
granito tipo-S de chapetl & frhite (L9741 - durante o espessamento

crustal causado pelo avanço de nappes e esca¡nas tectônicas que. se

organizaram no Têrreno Serra das Encantadas. Uma fonte pl-ausível
seria a fusão parcial de metapelitos do Miogêoclínio Lavalleja,
estivesse este como ínfra-estrutura sotoposta aos cavalgamentos
do Terreno Serra das Encantadas, anal-oganente ao cavalgamento da

Nappe Pan de Azucar sobre o Míogeoclínio Lavalleja no Uruguai
(rig. 6.1), ou como escamas tectônicas profundamente imbricadas.

I
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De qualquer forma, segulndo eetaÉ conelderaçôee, é razoável
caracterlzá-LoÉ como eJ-n-coÌ ielonale , leto é, sin-81 , e
correlacloná-1o5 aoE¡ L,eucogranito6 CordlLheira do BatóLito
Pelotas. À idade destes leucogranJ.tos, co¡no Jâ dlscutido em

capltulo anteríor, alnda não foi radlometrlcarnente obtida. No

entanto, considerando a idade de 620 Ma do Monzogranlto
Pitangueiras do Batól-ito EncruzíIhada do SuI , intrudido nas fasee
terminaLs do evento sin-colisional El, a idade destes
leucogranitos dève ser superior.

K-fe1dÉpato granl-tos e sLenogranitos róseoe ralasquítlcosrr
miLonitizados constituem o litotipo nais comu:u dos Granltoe
Mll-oníticos Porongos. por sua estruturação eles podem tanto ser
pré-colisionais, pré-Elr côtnô sin-col isÍonais, sin-Er. A prírneira
alternatíva é pouco prováveL por sua conposição al-tamente
potássica, ausência de ¡ráf icos e presença, enbora muito
Localizada de facies sienítica. À segunda posslbilídade
víabíliza-se por observaçöes na regÍão de .Aberta dos Cerros onde
vÍsual-íza-se a fusåo parcial in sítu do6 cnaisses Encantadas con
geração de vênulas e corpos naiores de neossomas graníticos que
truncam o bandanento gnáissico, organizam-se em bancos métricos e
mostram-se afetados pelas foliações niloníticas discordantes do
bandarìento antigo. É possível , portanto, gue a gênese dos K-
feldspato granitos e sienogranitos róseos esteja relacionada à

nígmatízação sin-B, que afetou os Gnaisses Encantad.as,
constituíssen estes, na época, (f_) a inf ra-est,rutura que foi
caval-gada pelas nappes e tectonicamente enfatiadas con estas
durante ou após a migmatização ou (2) escanas transportadas junto
e nigrmatizadas durante o transporte. considerando o volume destes
granitos frente ao das escamas de embasanento, a primeira
hipótese é ¡nais plausíveI . Seriarn, portanto, se corretas as
ínferências acj.rna esboçadas, fundidos crustais do emJ¡asamento
antigo Índuzido por espessamento crust,al durante o

desenvolvimento' do Terreno Serra das Encantadas intrudidos sin-
cinematicamente neste, se antes de sua cristalização, e/o!
enfatiados tectonicamente se já crístaLizados.
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Dlques granfticos e pegmatftlcos ocorren relaclonados a

lnstaJ.açåo doe faLhamentos transpreeelonaie do evento tardl-
collslonal 82. EEta relação de ocorrêncla e a ausência de
follaçåo ¡nllonítlca anterlor a s2 leva a classl-ficá-lo co¡no gln-
-82. Correlaçöes con unidades ei.n-E, de outras Litoeetruturas do
Cinturão Do¡n FelicLano (e.9., SuíteÊ craníticas Dom Fellclano e

Encruzilhada do SuL) perrnitem estl¡nar uma idade em torno de SEO

Ma para sua forrnação.

TERRENO CERRO DA ÁRVORE

À descoberta e descrição dè uma assocíação vulcano-sedLmentar
deformada ê metanorfizada na Faixa Tijucas do ClnÈurão DorTl

FelÍcíano no Rs deve-se ao Prof. Hardy Jo6t oríentando Trabalhos
de Graduação de .estudantes do curso de geologia da UNISINOS nog
anos terminais da década de 70. Esta associação foÍ então reunida
no complexo (Nappe) cerro da ¡(rvore devido a sua complexídade
estrutural, que inpedia sua subdivisåo em unidades llto-
estrat.ígráficas forrnais, e ao caráter aIóctone de suâs escana€t

tectônicas const,ituintes (Jost & Bitencourt, t9B0; Jost, 198L,
L982, 1984). sua exposição, com forma de uma cunha con vértice
apontando para NNE (FiS. 3.1), domina as regiões do Cerro da
Árvore e da Serra dos pedrosas, onde foran napeadas 6uas unidades
l-ítológicas: (1) Xistos Rincão do tlaranhão, (Z) Iitetamorfitos
Cerro Carbará, (3) Xistos Arroio Àreião e (4) Metariolitos Cerro
do Àlemåo, nest.a ordern dispostas do núcleo para os ffancos de una
grande antiforme tardÍa (Antiforrne Serra dos pedrosas). Na

definição original (Jost & Bítencourt., L98O), além destas
unídades o Conplexo cerro da Árvore incluía, tambérn, outra
composta essencialrnente por rnetapelitos (Metapelito6 cerro do

Facão), separada das anteriorès por una zona de cisalhamento
vertical. As características litológicas desta unidade nos
lnduziram a incluí-]a no Terreno Serra dos pereira (Fig. 3.1). Da

¡nesna forma, parte das unídades Xistos Arroio Areião e
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Metarloll"tos Cerro do AÌenåo forám aqul integradae ao Terrêno
Serra das EncantadâB pole, éonforme obEervamoe e¡n ca¡npo,
constitue¡n granltos ¡nilonit.izado6 com pequenas eeca¡naB tectônícas
do Mlogeoclínfo LavaLleja e de ¡netarioLitog que, poeelvelmente,
repreaentam re6tos da fraçäo supracrustal dos rtK-feldÉpato
granltoe e sienogranitos alaequfticosrr dlscutidoe rno lte¡n
anterior.

Conforme aqui vl6ua1izado, a Nappe Cerro da Árvore constituí
uma cunha de largura rnáxima inferior a LO km e conprimento e¡n

torno de 60 km. Lj.mita-se a 1este, através de uma zona de
císalhamento transcorrente Ez de espessura en torno de 1,S km,

com o Batólito Encruzilhada do sul e con o extreno. setentrional-
do Terreno serra doÊ Pereira (Metape]ito6 cerro do Facão) e, a

oeste, através de falha transpressional E2 con componente invereo
vergente para NW e merguLho para SE variáve1 de 4Oo a 80o, con
unidades basais da Antefossa Canaquâ enfatiadas no evento tardi-
colisionaL E2 êntre este terreno
Encantadas .

De acordo con a discussão do início deste capítirto, o caráter
alóctone, Lirnítes tectônicos e contraÉtante conposição Iítológica
en relação às unidades vizinhas caracterlzam esta nappe co¡no r¡m

terreno suspeíto: Terreno Cerro da Árvore. Uma síntese de suas
unidades aflorantes na Antiforme Serra dos pedrosas está contida
em Jost 6¡ Bitencourt (1980), abaixo transcrita.

OÉ Xistos Rincäo do ltlaranhão afloran no núcleo da Antiforme
Serra dos Pedrosas constituindo uma monótona e homogênea unidade
de ¡nuscovita xistos muito finos, cor cinza chumbo quando

inalterados a vernelhos se ínternperi zados , con nódulos e filetes
de quartzo leítoso disseninados e eventuais fentes de quartzi-tos
brancos de granuJ.ação ¡nuito fina, dímensões desde poucos metros
até dezenas de metros de espessura e cornprirnentoÊ variáveis de

até 2 k¡n. Análises químicas nestes xistos efetuadas por Jost
(IgaL, pS. 58) caracterízam sua honogeneidade conposicional e

teor rel-ativamente al-to de Tio2 (-L,4). considerando estes dados,
os petrográficos e a associação desta unidade com metavulcanitos,

e o Terreno Serra das
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eÉte autor os J-nterpreta como eÊ¡peselas eeqùênclae de
dacítlcoe eubaquosos hldroÈer¡nalmente lLxlvladoe.

Oe Itletamorfitos Cerro Cambará dominam a charneira e

lrÀrroio Àreiãorr, conforne aqui considerados,
chârneira da Antiforne Serra dos pedrosas,
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tufos

todo
fl-anco oeste da Antifor¡ne Serra dos pedrosae, eendo formados por
rnetavuLcânicaE Ínternedl-árlae a ácidas, metatufoe e metacherts
com sul-fetos disse¡ninadoÉ fornando enpllhanentos vuLcânicos
Iocallzados que É¡e lnterdigitan lateralnente e Eie

ínterestratif icam vertical-¡nente com uretapeJ.itos aLuninosos
contendo, local-mente, Lentes onde grafíta xLstos se intercalam,
em bandas ¡níIí¡nétricas a centimétricas, com metacherts brancoÊ
con crÍstais de ankerita disseminados. os netapelltos al_uninoEos
são rícos e¡n cloritó1des, eventualnente ern cianÍta. Nas lentes de
grafíta xl-stos ocorrem pequenos bol-sões de suLfetos rnaciços de pb

e Àsi mármores, embora raros e pequenos, l-ocaLmente associam-se
aos centros vulcânlcos (,fost & Bitencourt, 19gO). Análises
quínlcas dos metavuLcanitos desta associaçåo efetuadas por Jost
(1981-, pg. 7L) foran plotadas no diagrama ¡rul-ticatiônico Rr-R, de
La Roche et al . (1980), classificando-os como riodacitos e

riolitos (Fig. 6.7 A) e no diagrarna Ä.FM (Fig. 6.7 ts) como calci-
alcalinoÊ.

. Os Xistos
ocorre¡n apenas

sendo excluídas as exposições situadas a oeste desta dobra, que
consideramos cono parbe do Terreno Serra das Encantadas que
conté¡n a secção-tipo segundo Jost & Bitencourt (l_9BO). Desta
forma, torna-se necessária una revisão en sua designação.
Litologicanente é análogo aos xistos Rincão do Maranhão, podendo

representar uma repetiçåo tectônica daquela unidade.
Os Itfetariolitos Cerro do Àlemão situam-se no ápice

setentrional da cunha que contérn a Àntiforne Serrâ dos pedrosas.

São xistos de cor cinza a anarela, en função do intemperismo,
granulaçäo fina a rnuito fina corn destaque de abundantes e
pequenos porfiroblastos de quartzo e feldspatos. De acordo con
ilosÈ & Bitencourt (1980) e ,fost (198J_), em lâmina delgada os

na

as
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Flg. 6.7 : Diagramas geoquínicos em
metavulcânicas do Terreno Cerro da
extraÍdos de Jost, 1981) .

A- Diagrana nulticatiôníco R1 -R, (La Roche
para classificaçâo de rochas *vufcânicas;
B- Diagrama ternário AFM com os canpos toleítíco,
-alcaLino e a]calino de Barker & Arth (L976).

porfiroblastos ocorre¡n disseminados em natriz nuito fina de

sericitâ e clorÍta, com preservação parcial de feições típicas de
rochas vulcânicas ácidas: (1) cristaÍs de quartzo con corrosão
periférica, (2) agregados gJ.orneroporf iríticos de quartzo
euédrico, (3) cristais euédricos de quartzo e feLdspatoÊ, (4')
inclusões fluidas defornadas ê (5) agregados de sericita
pseudonorfos sobre cristaís de fel-dspato aLcaLino, constituindo
uma sucessão de quartzo-pórfiros e quarÈzo-feldspato pórfiros
metarnorfizados güê, localmente, possuen níveis de metacherts
intercalados. Sua mineralogia principal , conforne Jost (L981-), é

for¡nada por qùartzo e mícroclínio, localmente plagioilásio
(o1igocJ.ásio a andesina); biotita, esfeno e lL¡nenita são

acessórios. As análises quírnicas contidas en Jost (l-98L, Þg. 64),
plotadas em diagrama muLcatiônico R1-R2 (La Roche et aI ., 1980),

/ *l#\g--u*t''*o

l':;)""**

Rr=4 Si- ll (No + *¡-2 lPs +Ti)
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fndlca¡n razoáveL varlaçâo composlcJ-onaL, desde o l-i¡nlte andeelto-
daclto até rlol-itos, passando por dacitoe e rlodacitos (Ffg. 6.2
À), e no diagrama AFM, assiîr como os vufcanitos cerro cambará,
caem no canpo das calci-aLcallnaB (Flg 6.78).

ESTRUTURÀçAO DO TERRENO CERRO DÀ .ÁRVORE

,fost & Bitencourt (1980) definiram a Nappe Cerro da .Árvore
como (... ) um enorme manto de carreação, com lâminacr menoreet
(op.cit., Þ9. 44) observando que (...) os episódl-oe de dobraüento
qlue enserra mogtram que as principais dobras que ocorrem e a
xistosidade mais pronunciada säo penecontemporâneas ao procec,Eo
de carreaçáo (op. cit. , pS. 44). Efetivamente, a6 poucas
observações de canpo Levantadas neste terreno evídencíam a
estruturação El coroo un conj unto de diversas escamas tectônÍcas
i¡nbricando várías lltologias concoÍiitantemente ao desenvolvinento
de dobras apertadas a isoclinais, por vezes progressivarnente
redobradas, e de suas foliações plano-axiais, com o conjunto
apresentando clara vergêncía para NW. O jogo de escanas
tectônícas, de espessuras métricas a decanétricas, é tão intenso
.que dificÍlmente se passa de um tipo litológico para outro sen
que o cont,ato seja tectônico. Um bon exenplo pode ser observâdo
em exposíções dos Metanorfitos Cerro Cambará ao l-ongo da BR-392,
onde se associarn, de leste para oeste, (1) rnetapelÍtos
aLuminosos, (2) fina interestratif icação de grafita xistos com

metacherts e (3) netavulcanitos com lentes calcárias, todos
organizados como escanas cavalgantes para NW sendo, ainda,
internamente seccÍonados en escamas nenores. Est,a vigorosa
organização tectônica, que inviabiliza sua reconstrução
l itoestratigráfíca original , fragiliza, ínclusive, a divisão
infonnal proposta por Jost & Bitencourt (L980), antes exposta e

descríta. As si¡nilaridades cornpoSicionais entre os xistos Rincåo
do Maranhão e rrArroio Àreiãotr, por um lado, e entre as vulcânicas
do Cerro Cambará e cerro do Alenão, por outro, sugerem a

ocorrêncÍa de uma única e grande unidade vulcano-sedímentar sub-
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-aguoea com variaçõea faclológlcas lateraie desde oE centroe
vulcano-exalativoE (Cerro Cambará - Cerró do Alenåo) até seus
depósltoe dietal-s formados por clnzae vuLcânicas e depóeitoe
bacinaie (Ríncão do Maranhão - trÀrroio Arelão ), tecÈonicanente
enfatiada e rrembaralhadarr peLo lmbrl-camento tectônico El
decorrente da fase sin-colisionaL. Segundo Jost (1992), o
metamorfíerno conternporâneo a este evento foi de baixa preseåo e
alta temperatura, variável desde a facies xistos verd.es noEi

flancoÉ da Äntiforne Serra dos pedrosas até a facies anflbolito
inferior no núcleo, havendo u¡na relação direta ent,rê o
ernpllhanento tectônico e o metanorfísmo, sendo este rnais enérglco
nas Lâ¡ninas tectônicas basais do manto de carreação.

A estruturação tardí-colisional E, reflete, como nos demaiE
terrenos do Cinturão Don Fel-iciano, a evolução das zona6
transpressionaie de cisalhamento limltrofes do Terreno Cerro da
Árvore. Sua principal estrutura EZ, a Antifor¡ne Serra dos
Pedrosas, possui pJ-ano axial verticalizado de direçåo NNE,

concordante con a direçåo destas zona6 de cisathanento, e eíxo
con nergulho moderado para NNE. Jost & Bitencourt (l_9go) e Jost
(L98L, L982), interpretararn esta grande dobra cono uma (...)
g|ralrde rrdragrt--t¿1to"r" (JoEt & Bitencourt, 1990, pçt. 37)
índuzida pela atividade das zonas de cisalhanento vLzinhas.

ORTGEM DO TERRENO CERRO DA ÁRVORB

DenLro da Teoria de Tectônica de PLacas tê¡n sido levantadas
três hipóteses paleogeográficas para o Terreno cèrro da Árvore:
(L) bacia de retro-arco (Jost 6( Bitencourt, l-g8ot Fragoso Cesar
et al ., L982a, L982b, L989), (2) arco Íragrnático (Jost, l_981) e
(3) fossa de subducção (IssLer, l-992, l-993 , L9g6). Excluindo esta
últ,ina, irnpertinente frente aos dados de canpo e laboratório, as
associações litológicas e suas características petrográficas e
químicas sustentam a possibilidade do Terreno Cerro da Árvore
conter el-ementos da supraestrutura de un arco magmático
interiorizado, alistal à zona de subducçåo ou, o que senpre nos



' 'r"pareceu maie plausível , uma bacl-a marglnal ao arco magmático,
J-nterposta entre este e a antiga narge¡n cratônica (Frago6o Cesar
et al ., L982ô , 1982b). Neste sentido, esta hipótese pode ser
vfsuaLizada eob doie ânguloe: (1) a eltuação regJ-onaL do Terreno
cerro da Árvore e (2) 6uaB caracterleÈlcas lnternae.

Enbora a atual dlspoelção do Terreno Cerro da Árvore en
rel-ação aoB Batólltos Pelotas e EncruziLhada do SuI , situadoE a
leste, e ao Terrêno Serra das Encantadas, a oèste, deva-se à
aùlvÍdade tardí-collsionat Ez por transporte J-ongitudinal ao
longo de cisaLhamentos transpressionais, é sugestiva a

ocorrência, a leste, de restoe de una ralz de arco magmático
andinotipo ( Cornplexo Granítico-Gnáissico Pinheiro Machado), ê â

oeste de escamas de un miogeoclínio no lerreno Serra das
Encantadas, sendo que na continuidade uruguaia da faixa que

contém esta6 escamas aflora extensivamente o Mlogeoclínio
Laval-l-ej a, então bordeJ ando o Cráton do Rio de La plata. De6ta
forna, em que pe6êm as cornplexídades advindas das estruturações
E1 e E2r o Terreno Cerro da .Árvore situa-6e entre uma anuiga
margen cratônica e um arco nagnático andinotipo. se a atual
posição reflete a situação original , então constituía urna bacia
marginal .

fnternamente, esta bacia era constituída por cenÈros vulcano-
-exalativos de nagmatis¡no calci-aIcaIino de alta alumina e alta
razã,o K2o/Na2O (1,59 - 4,65 ) constituídos por dacitos, riodacitos
e riolitos associados a chêrts, BIFS e grafita xistos,
lateral¡nente transicíonando a nretapelitos aluminosos e metatufos
em amlriente sub-aquoso (Jost, l-98L). O caráter sub-aquoso
generalizado do anbiente é naís característico de bacias de
retro-arco. Sè fossem do próprío arco constituirian grábens com

vígorosa sedinentação terrígena advinda dos altos próxÍmos al-én
de depósítos sub-aéreos rudáceos generalizados. Por outro J-ado, o
caráter calci-alcalino de alto K2O de suas vulcânicas índica
eLevada maturídade do magmatismo, refJ-etindo grande distâncía da

zona de subducção, profundidade da placa oceânica
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netassomatizando o ¡nanto e, prøVavelnente,
contlnentaL nos fundidos então geradoe.

L79
contribulçåo de crosta

hdependente da posíção paleogeográfica, Be arco magrnático
distal ou bacia de retro-arco, é finportante destacar a coerêncla
1-itológica de ÊuaEi vul-cânlcas com ae¡ pJ.utônlcae do CoÌnplexo
cranftico-cnáissico pinheiro ¡ifachado, considerando-se a
posslbilldade de gênese comu¡¡t. Comparando os diagramae RL-R2
destas unidades (Fig. 6.7 A x Fig. 4.9 A) nota-se que ocupam oa
mes¡nos campos, apenaÊ com as vulcânÍcas tendendo a possuir u¡n RL

maior e R2 menor, refletlndo maÍor maturidade do magmatismo, o
que é conpatÍvel com o modelo de raiz de arco mag:mático para o
Cornplexo Pínheiro Machado e vul-canis¡no de bacia de retro-arco
para as vulcânicas do Terreno cerro da Árvore.

Estas cornparações, que tendem a caracterizar o magTnatisrno

orogênico pré-colisioinal- em distíntas paleogeografÍas do
Cinturão Do¡o Feliciano apresentam um inconveniente entrave: a

indefinição da ídade do vulcanísmo. Apesar dos probJ-ernas

levant,ados en capítulo anteri.or, a idade do complexo pinheiro
Ìlachado sj.tua-se, em ternos geraiÊ, entre 885-775 Ma. para o

Terreno Cerro da Á.rvore, no entanto, apenas três anáIises
geocronológicas, obtidas em anostras de metavulcânicas afLorantes
na BR-392 ( ES.I-HH 7-tD, 7-LE e 7-2C) estão disponíveis (Sol_iani
Jr., L986). Enbora do nesno afLorarnento, não pernitiran a

construção de dÍagrama ísocrônico, apenas idades convencj.onais,
respectivanente de 789 + 39 Ma, g4S + 45 Ma e 1,542 t g3 Ma,

convencíonando razão inicial gtaT 19¡46 de o ,7o5. se est,as
análises refletem a ídade destas vulcânicas, então suas amostras
possuen Ro bastante distintos. De qualquer forna, dada a
precariedade da situação, a tendência é adot,ar a idade cujas
razões Sr87 ¡ss86 e Rb877g¡86 sejam as nais elevadas, portanto
menos influenciada pela Ro convencionada, no caso a da anátise
ESJ-IIH 7-1-D, que aponta a idade de 789:L 39 Ma, cornpatíveJ. corn o
intervalo cronológico no compLexo pinheiro Machado,
particularmente de seu maqmatismo terminal.
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TERRENO SERR,A DOS PERETR,A

1"80

Toda a porção sudeste da Faixa Tijucae do Cinturåo Dom

Fellciano no Rs, dominada peLa serra do6 perelra, é constltulda
por u¡na ¡nonótona seqüência de netapelitos rít¡nÍcos ern flagrante
dist,inção litoì-ógica aos de¡nais terrenos desta zona. Esta mesma

unidade afLora no Cerro do Facão (Fig. 3,j.), onde foi deno¡ninada
Metapelítos Cerro do Facåo por ilost & Bitencourt ( j-gBO). Dado o
caráter al-óctone desta unidade, como adlante discutfrernos,
contatos tectônicos com os outros terrenos e marcante distinção
lltológica com estes, reunimos aqui suas ocorrências no Terreno
serra dos Pereira. Litologicamente, graças às correlações entre
suas ocorrências na Serra dos pereira e Cerro do Facão, mantemos,
a nivel regional, a designação Irletapelitos Cerro do Facão de Jost
& Bitencourt (t98O).

O Terreno serra doÉ pereira, abetraindo a cobertura mesozóica
do Gráben do Mourão - Fornação caneleíras de Tessari & picada
(l-966), sensu Jost (l_98L) - e a parcela obstruída pela exposição
meridíonal- do Batólíto EncruziLhada do Sul, possui forma
losangular co¡n os ápices apontados para NE e SW, lirnitando-se a
Leste do Batólito Pelotas e do corpo principal do BatóIito
Encruzil-hada do Sul pelas, respectivamente, Zona de Cisalhamento
Dorsal do Canguçu e Fal-ha passo do Marínheiro, e a oeste, e¡n sua
ocorrência setentrional , do compfexo Cerro da Árvore através da
Falha Carnpinas e, en sua porção nerídíonal dos depósÍtos basais
da Antefossa Canaquã pela Falha pedras Altas-passo ReaI.

As litologias que compõem o Terreno Serra dos pereira
Metapelítos cerro do Facão - são predorninantemente ritmitos
for¡nados pela intercalaçåo rnilimétrÍca a centirnétríca de pelitos
e arenitos finos netamorfizados desde a zona da cLorita e

biotita, Local¡nente atingindo a zona da granada, na região da
Serra dos Pereira ( Remus et â1 ., j.987), até a zona da
estaurolita, passando pelas zonas da biotita e da granada, na
região do Cerro do Facâo (Jost & Bitencourt, l-g80t Jost, Lg8L,
1982). Petrograficamente, em função do metamorfis¡no de facies
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xletos verdeg a anflbolito, eåo cLorita xl-stoe, . blotlt,a xlstoe,
granada xistoe, eetaurotita xfetoe è, IocaLmente, andaluzita
xiÊtos (Jost & Bitencourt, 19gO). euartzltos (puros, micáceos,
feldepátícoÉ e ferruginosos), rnuscovita xistos, grafita xLstos e
metavulcanitoe féIsícos, em orde¡n decrescente de importância,
ocorrem eubordlnada¡nente agËociadoe a esta unldade na for¡na d.e

peguenas lentee, excetuando aE dos quartzitoe que atingen até
30On de espessura por L2OOn de comprJ.mento (Jost, & Bitencourt,
1980t .fost, 198L,. Remus et aI . , I9A7).

Conforne obÊervanos na Serra dos pereira, noE trêchos de
menor defornação e rnetamorfismo lncipiente ( zona da cloríta)
preservan-se estruturas prímárias, cl.ara¡nente J.arninação pLano-
-paral-e1a e acamadamento gradacional, sugestivas de que osl
protolitos dest.a unidade constituían turbiditos areno-pe1íticos.

ESTRUTLTRÀçÃO DO TERRENO SERRA DOS PEREIRÀ

A6 estruturações El e E2 do Terreno Serra dos pereira foran
estudadas por nosBa equipe en corte transverraL å Sefra dos
Pereira, ao longo da estrada gue liga piratíni a Torrinhas (Fig.
6.8). A estruturação E1 nesta regiåo mostra a mesma complexidade
observada nos Terrenos Serra das Encantada e Cerro da Árvore,
notando-Ëe nesÈa, no mínimo, duas fases de dobramentos sin-
xistosos (81¿, E1g), sendo o metamorfismo de baixa pressão e alta
temperatura (tipo Buchan) relacíonado à fase Elb, conforme
discutido por Jost (L98L, l-992) para a região do Cerro do Facão.
Esta deformação E1b é responsável , na serra dos pereira, pela
instalação de uma grande dobra recunbente vergente para NW - una
nappe de dobramento (fold nappe, sensu lfcc1ay, J.ggl_) - t
esquernaticamente representada na secção da Fíg. 6.8. Esta dobra
nappe, que na região expõe preferencíalmente seu flanco inverso e
zonâ de charneÍra (Figs. 6.9 À e B), possui xistosidade plano-
axial S1b sub-horizontal intersectando, na zona de charneira, a
xistosidade anterior, 51., inprimindo nesta lineações L15 (Fig.
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6.9 F) de direçåo geraL NE-SW, concordante con a dlreção axlal da
dobra maior que a6 contê¡n (tr'lg. 6.9 E).

A estruturação tardia E2 é responsáveL peLa atual eltuação
deÉta dobra nappe como un bloco lsolado das demaíe unJ.dades por
jogos de falhas transpressionaJ.e (Fige. 3.1- e 6.9). Na reglão
estudada destacan-ee a Zona de Cisalhamento DorÊaL do Canguçu,
cuJa conponente prlncipal de ¡novimento é transcorrente einistral ,

e a Falha Pedras Al-tas-Passo Real- de princípal. conponente ínversa
vergente para NW (Ffgs. 3.1 e 6.8), A ¡novimentação destas falhas
defor¡na interna¡nente a dobra-nappe em padrão rrdo¡no & bacíarr (tipo
1de Ransay, L967) com dobras E2 (Fiøe. 6.9 c e D) de pLano axial
vert,ical , gerando cJ.ivagens de crenulaçäo (SZ.) e dê fratura
(sz¡) perpendiculares, NE-sw e Nl{-sE. Devido a esta figrura de
Ínterferêncía, as ¡nedidas das superfÍcies dobradas nesta fase, em

particualr slb, ¡nostrarn dispersões de seus pólos, não permitindo

ffiwwmmmtvtM
Fig 6.8 : Secção esquenática na dobra-nappe da Serra dos
Pereira (Têrreno Serra do Pereira), na região entre
PÍrat,iní e Torrinhas (vide Localizaçåo na tr'ig. 3.1.).
LEGENDA! 1- Metapelitos Cerro do Facãoi 2- Granitos
MiLoníticos Porongos co¡n escanas tectônicas do
Miogeoclínio l,avalléjai 3- nolassas da Antefossa Canaquã i4- L.,eucogranitos CordiLheira, 5- Suíte Granítica Dom
Feliciano; 6- Zona de Cisalhanento Dorsal do Canguçut 7-
componênte inversa da Falha Transpressional E) pedras
A1tas-Passo ReaIi 8- Fal-has Transtensionäis E"
(rnodificado de Fragoso cesar et aL., 1989).
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Fig. 6. 9 : Estereogframas no Terreno Serra dos Pereira na
região entre Piratini e Torrinhas.
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a recuperação de guirlandae (Flge. 6.9 c e

pZa rnedldos, direçöes varLadae entre NS e Ew.
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D) e, noe eixos

ORTGEM DO TERRENO SERRÀ DOS PEREIRÀ

À falta de eËtudos lltoqufmJ.coÉi e geocronológlcos, os únlcos
elementos aqui consíderadoc¡ para levantar poselbíIidades de
paleogeografia e gênese do Terrèno serra do6 pereira serão suas
J-ltoJ.ogias e estruturação tectônica e, em base a estes, tentar
correlacionar com unidades maie investlgadas.

Os protoLitos deste terreno são, em essêncÍa, de três típos:
(L) ritnitos areno-pelíticos , (2) arenitos quart,zosos, rnicáceos e
quartzo-feldspáticos e, muito subordinadamente, (3) depósitos
vuLcano-exal-ativos: vul-canitos félslcos, níveis carbonosos e,
possívelrnente, cherts ferrugÍnosos. Os (1) rÍtmltos areno-
-pelÍticos índícan Lntensa deposíçåo terrígena em bacia sub-
-aquosa, possivelmente transportada por correntes de turbÍdez;
(2) os arenitos, por vezes formando grandes e espessas lentes,
poden ter várias origens: variação do níve1 do mar con avanço e

recuo de zonas costeiras, canais alimentadores das correntes de
turbídez e/ou ainda, transporte por turbidez de arenÍtos
costeiros durante grandes tempestades (tempestitos) e (3) a

presença de vulcânicas félsicas intercaladas na seqriêncÍa (Renus

et â1 ., 1,987, pg. 224), indica que nesta bacia, pelo menos
localizadamente, houve vulcanisno sin-sedinentar, possivelrnente
associado, refletindo sua at,ividade exalativa, a níveis
carbonosos e cherts ferruginosos.

Às estruturações El e E2 deste terreno são anáIogas a de
outros invest,ígados. À estruturaçåo E1 r em particular, indica
guê, independentemente da paleogeografia orígínal do Terreno
Serra dos Pereira, este situava-se a leste, bern distante da atual
situaçäo, tendo sido transportado até esta como una nappe de
dobramento concomi.tantemente a ¡netarnorfisrno variável da zona da
clorita até a zona da estaurol-it,a. Desta for¡na l-evanta-se a
possibilidade de que sua região de origem possa, porventura, ser
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a mesna de um do6 outros terrenog: (1) da bacia miogesslncllnal
ou de (2) da bacl-a de retro-arco.

A primelra poselbllídade é razoável : ae facl-ee marinho
profundae de bacfas miogeoeslncLinais correspondem a eapessas
seqüênciae pellticas mas, exceto em transporte durante
tenpestades ou e¡n canyona subnarinos, dlflcll¡nente eerá
representada por ritmitos areno-peIíticos tåo 'constantee e
regional-mente distribuídos. Por outro J-ado, como regra o
vulcanismo que s¡e associa ao miogeoclínio é básl-co e não félsico
como ídentíficado por Remu6 et al . (1987, no Terreno Serra dos
Pereira. O prlrneiro entrave, conposicional-, poderia ser explJ.cado
se estes depósitos estivesse¡n relacionados a sistemas deLtálcos
da nargem da bacia miogeossinctinal . o segundo, magmátíco, é mais
cornpJ-exo: ocorrências de vulcânicas féLsicas en niogeclínios são
rara6 e condicionadas a fusões na base da crosta induzidas por
grandes volurnes de magmas básicos, ou por diferenciação destes.
De qualquer forma, ocorre¡n sempre associâdas e subordinadas a
vulcanis¡no básico. No Terreno Serra dos Pereira ocorrem lsoladas,
não tendo Êido ainda identificado vulcanismo básíco nesta
unídade .

A segunda alternativa é ¡nais provável: representarÍam facies
distaís da bacia de retro-arco, nais afastadas da regiäo do arco,
onde o vulcanismo é Linitado e a sedimentação terrígena tipo
flysch oriunda das regiões eLevadas domina. Dentro desta
aLternat,iva, os pacotes arenosos associados, seja por variação do
nivel do mar ou por transporte de areias costeíras por ação de
tenpestades, serÍam testemunhos, respectiva¡nente diretos e
índiretos, das regiões de shelf instal-adas na outra margem da
bacia, a que se eitua junto ao continente.

Outra alternativa é que os depósitos destes terrenos
representem un flysch sin-colisionat relacionado ao avanço para
NW dos outros terrenos como nappes . Representariam, em outras
palavras, a fase mais precoce da Antefossa Camaquã, tema do
próxírno capítuIo. Esta hípótese seria favorecÍda pela
sedirnent,açåo tipo flysch deste terreno e coerente com o escasso
vulcanisrno ácido associado. DifíciL seria entender a origen de
espessos pacotes arenosos onde os formados por guartzo arenitos
são conuns. Estes exige¡n tempo e clima para tnaturação quÍnica,
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parâmetros nulto l1¡nitadoa em urn proceaÊ¡o relatLvamente rápldo
onde oE depós1tos for¡nadog såo eoterradoe, tectonicamente
imbricados e metamorfÍzados durante a rigoroea atividade
deformacLonal- do avanço de nappee.

consíderando a6 alternativas acLma dLecut.ldae J ulga¡nos co¡no
plausível a segunda e assumi¡nos, até estudoe maie acurados, que o
Terreno serra do6 Pereira represenÈa una facieE distal , naie
próxima do antepaÍs cratônl-co do que do arco rnagrrnático, da bacía
de retro-arco onde o Terreno cerro da Árvore conetitui un
testemunho das facies proxirnais. Se no futuro esÈa hlpótese
mostrar-se consistente entäo estes dois terrenos deverão Eer
reunldos em um rinico, pois como discutido na definição de terreno
suspeito (Coney, t'gZg; Coney et al., Lggoi Vlilliarìs & Hatcher,
j-983t Zen, 1983), variação lateral de facÍee não perníte Grua

subdivisão .

sfr¡rnsn ¡rrsrónrce oo M¡oenocr,fNro r¡,verr,n¡a e uos tnRRnr.{os

SUSPEITOS DA FAIXA TIJUCÀS NO RS

Nas discussões ao J.ongo deste capítuLo sobre o lÍiogeoclínio
Lavalleja no Uruguai e terrenos suspeítos da f.aixa rijucas do
Cfnturão Dom Feliciano no RS foram levantadas várias
considerações paleogeográficas que perrnitem visualÍzar a evolução
desta zona dentro dos conceítos de Tectônica de placas.
Dist,intanente às demais regÍões do Cinturão Don FelÍciano, é
evidente nesta a existêncÍa de um enbasanento antigo, seja
sotoposto ao MÍogeoctínio Lavalleja no Uruguaí, onde constítui a

extensåo do Cráton Rio de La plata, ou como escamas dos cnaisses
Encantadas ínbricadas co¡n os Granitos Miloníticos porongos no RS.

Este embasanento gnáissj.co gerado no proterozóico hferior (-2,L6
Ga) corrobora os diagnósticos de um embasamento continental para
a evoluçâo do Cinturão Don FelÍciano indiretamente obtidos nos
Batólitos Pelotas e Encruzilhada do Sul-. A ocorrência de enxames
de digues básícos ¡netarnorf izados no interior dos cnaisses
Encantadas poderia representar a fase tracional que precedeu a
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abertura do Oceano Àdanastor e o l-nfclo do CLc1o Brasillano. No

entanto, o recont¡ecLrnento de dfversos enxaneg de dlquee
basá]tl-cos co¡n ldade de cerca de 1rB Ga que afloram no Cráton Rlo
de La Plata no Urugual (806Él et al ., ]-gg}, 1991) mogtra¡n a
desvinculação desteÉ com o Cicl-o BrasiLiano.

À partlr do reconhecimento inequívoco deste e¡nbasamento pode-
-se visuallzar, na evo1ução da Faixa TiJucas do Cinturåo Don

Feliciano, as seguintes etapas: (1) existência de um oceano a
leste do entäo Continenùe Rio de La plata com transgressão
marinha 6obre este, registrada no Autóctone piedrag de Afilar no
UruguaÍ e Formação Sierras Bayas na Àrgentina, durante o
Proterozóico Superior, conforme l-ndicado peJ.os fósseis Chuaria da
Forrnação Sierras Baya6, (2) evoJ_ução, na margen do Contínente Rio
de La Plata, de uma extensa plåtatornra carbonatada - Miogeoclínio
Lavalleja - reLacionada a este evento transgressivo, (3) inversåo
nas condiçõee paleotectônícas e início daE fases orogênicas do
Cinturão Dom Felicíano com Ínstatação de uma margem continental
andinotipo induzida pela subducção da pJ.aca litosférÍca do oceano
Adanastor Eob o Continente Río de La plata; (4) diferenciaçäo
paleogeográfica nesta ¡nargem com formação de arco magnnático,
cuJos testernunhos plutônicos (rnilonito gmaisses tonalítico-
-granodiorÍtico-monzograníticos do6 Granítos Miloníticos
Porongos ) apontam idade en torno de g0O IUa, e de bacia de retro-
arco, tanto junto ao arco ( Terreno Cerro da Árvore, cujas
vulcånicas possivelmente possuen ídade en torno de gOO Ma) cono
distaL a este, já próxino da margêm cratônica (Terreno Serra dos
Pereira); (5) encerranento do consumo oceânico e colisäo da placa
continental existente a l-este deste oceano (Contínente KaLâhari)
con o contínente Rio de La Plata e início da colagem tectônica da
Placa condhrânica; (6) transporte de nappes e escamas tectônicas
vergentes para noroeste refletindo o encurtarnento e espessamento
crustais produzidos pela colisão continentaL corn individualização
dos Terrenos Cerro da Árvore ê Serra dos pereira e, no Terreno
Serra das Encantadas, das escamas

Encantadas, Miogeoclínio Lavalleja
tectônicas dos Gnalsses

¡ni lonítos qfnaisses
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tonal f tl-co.-granodlorltico-monzogranlticoe
L8I

doe cranltos
UlLonltlcoe Porongoa i (7) lntensa produçåo de fundldoE crustal-e
induzida pelo espessamento crustal com geraçåo de leucogranltoe
peralunfnoeos, a partir da fueão de metassedlmentoe, e de K-
fel-dspato granitos e síenogranltos por fusåo dos Gnaisees
Encântadas, incorporados e milonitizados no Terreno Serra das
Encantadag como craniÈos Miloníticos Porongosi (8) passagem da

fase sin-colisional E1 para tardi-colisional E, co¡n inetalação de
grandes zonas suþ-verticais transpressionais de cisalhamento
resuLtando na justaposíção dos Terrenos Serra dos Pereira, Cerro
da ,(rvore e serra daÉ Encantad.as, con intrusões de dJ-quee

graníticos e pegrnatíticos sin-82 neste rlltimo e, (9) deformações
tardias destee terrenos na forna de fal-has Ínversas vergentes
para noroeste que os seccionam internarnente e dobramentoE de
plano axial sub-vertical e eixos ortogonais imprlmindo fJ.guras de

interferêncía típo Itdomo & baciart.
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CÀPÍTUI,o 07

À ÀNTEFOSSA CAMAQUÂ

TNTRoDUçÃo'

Durante a evoluçåo de un dado cinturão móvel , suas orogenla€t
são acornpanhadas pela instalação de bacias receptoras das cargas
detrftícas geradaÉ pela enérgica erosão concomitante ao
eoerguimento das nont.anhas então en formação, como exempJ.ificado,
¡lo clnturão Apalachiano (Wíl1ianÊ & Hatcher, L9g3), peÌae
orogenJ.as Tacônica, Àcadlana ê Allegheníana. Na evolução do
Cinturão Dom Feliciano, caracterizando a aplicabitidade deste
conceito em terrenos antigos, rrcratonizadosr, identlficamos três
orogenias e seus respectivos produtos bacinais. A primeira
orogenia é marcada pela formaçåo de um arco magmático andínotipo,
testenunhado pelo pLutonisno calci-alcalíno do Conplexo pinhelro
Machado e possívels correLatosi sua contraparte bacinal , conforme
interpretações vigentes (e.g., ifost & Bítencourt, j.9BOi Fragoso
Cesar et âl ., L982a, L9B2b, L9g9), está represenÈada por
depósitos vulcanogênicos ( Terreno Cerro da Árvore i cap. 06) e
ctásticos tipo flysch (Terreno Serra dos pereirai cap. 06) de
bacia de retro-arco. A segunda orogenia, evídencíada por dÍversas
nappes e escamas tectônicas contendo litologias da t_a orogênese,
a1én de netamorfismo e plutonismo sl_n-col isionais (81 )r possui
registros da erosão e Èransporte de detritos de suas montanhas ern

ascensão nos ritmítos anquinetanórflcos da regiäo de cerro Chato
(cap. 04). A terceira orogenia, relacÍonada ao evento tardi-
-colisionaL (82), possui seus produtoê sedimentares
nagníficanente expostos na Bacia do Canaquã, sendo a
caracterizaçåo desta orogenía e do evento pós-orogênico que a
seguiu, feitos através da anáIise dos depósitos cIásticos entåo
gerados, o objetivo do presente capítulo.
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ÀNTEFOSSÀ CÀI4ÀOUÃ: A ANTEFOSSÀ DO CTNTURÃO DOM FEIJICIANO NO RS

Em trabaLhoE anterlores (Fragoso CeÊar, L983t Fragoao Cesar
et aI ., L982a, 1,982b, L984, l_985, L997, 1989) interpretamoE aE
Bacias do Camaquã e Santa Bárbara (Carvalho, Ig32i RobertBon,
L966, Ribelro et â1., L966) como conetitul-ntes da anÈefossa
rnolásslca do Cinturão Dom Feliciano no RS, correLacionando-ae à
Bacia do Itajaí em Santa Catarina e aos resíduoe¡ preservados de
erosão da Bacia Barriga Negra no Uruguai. Ne6teÉ trabalhos, onde
designamos ÀntefosÉa do Sudeste a este conj unto de bacJ.as,
visualizávamog todas como límítrofes entre o Cinturåo Dom

FelLciano e o cráton Rio de La pLata. partlcular¡nente no Rs
destacávamos um. caráter exclusivo en sua6 bacias, não reglstrado
nas de¡nais: sua transgressão sobre o cráton Rio de La plata -
Bacia Santa Bárbara - onde manifesta-se importante vulcanísmo,
extensLvo até a borda ocidental da Bacia do camaquã,
distintamente às exposições Junto ao Cinturão Dom Feliciano,
essencial-mente clásticas.

Apenas recentemente ( Fragoso Cesar, i.990) percejcemos a origem
desta diferenciação: no RS a Antefossa do sudeste não tí¡nita o
Cinturão Dom Feliciano do Cráton Rio de La plata, como bem

caracterizado no Uruguai e em Santa Catarina, mas Êím da
extrenidade rneridíonal do Cinturäo Ribeíra ( parte IIf),
representado neste Estado pelo Terreno Rio Vacacaí (cap. LO) e
orógeno Bon Jârdím (cap. 11), e o iruport,ante vulcanisrno antes
referido nâo está reLacionado à evolução desta antefossa e sin a
outra estrutura discutida em capÍtulo. posteríor: a Bacía dê
Retro-Arco Santa Bárbara do Orógeno Bom Jardim. Após esta
descoberta um problerna se irnpôs: denarcar o Limite entre os
depósitos da antefossa do Cinturåo Don Fe1icíano e o da Bacia de
Retro-Arco Santa Bárbara, dada a si¡nilaridade de suas litologías
c1ást,icas. O parârnetro utitizado foi aliar os dados
estratigráficos e estruturaÍs com as medidas de paleocorrentes
efetuadas por *Pain (1"990) nestas bacias. com base nestas, o
1i¡nite torna-se cLaro, princípalmente na unidade superior da
antefossa do Cinturão Dor¡ FeLícÍano, ondê as pal-eocorrentes, em

concordância com as análises de proveniêncía, mostram derivaçäo



l- 91
aparentenente excl-uslva dog terrenos roetanórficos e ígneoe deste
cinturão. Deata forma, redimenslonando a Àntefossa do sudeate no
RS, aqul designada AntefosEa Camaquä, incLuírnoe neLa apenaa aB
unldadeE repreÉentadas na tr'tg. 7 .I, excluíndo aE unidades
vulcano-sediment.ares sl-tuadas a oeste, entre as quais aquelas
expostas, na borda ocidental da Bacia do Camaquãr. nae ocorrências
conhecidas como Bon .Iardlrn, Cerro doÊ MartinB e outrae.

O GRUPO CA}{AOUÃ E A ESTRATIGRAFTA DA ÀNTEFOSSA CÀMAOUÂ,

rtÀ nargem esguerda do Camaquan do Hilárl_o surgem os el_ementos
de uma nova formação, ç[ue se extende por r¡ma grarrde área do
uunicípio de Caçapava e, tranÊpondo ao sul o Camaqua¡ crande,
penetra nos rnunicípios de Bagé e de pinheiro l{achado.

Estes eLementos foram reunidoe sob a denominaçäo de sÉRfE DE

CÀIIAQUAN, por sugestäo do Dr. Euzébío de Oliveira, até que
evidências paleontoJ.ógicas possam fixá-la definitivamente na
Coluna Geológica do estado.

Relações estratLgráficas parecem colocar esta série no
eopal.eozóico.

Ela é, sem drlvida, posterior às erupções de andesitos e,
provavelmente, anterior ao perniano.

Àssim indicam seua sedimentos bastante movimentados em
discordância com os do permiano, Iargamente onduladosr.

Con esta íntrodução, paulino Franco de Carvalho (].g3Z, pg.
35) erigiu sua ttSérie de Camaquan[ destacando os seguintes
pontos: (1) extensão regional da unidade no escudo, (2) seu
caráter sedirnentar, (3) presença de ¡novimentação tectôníca, (4)
posterioridade ao vulcanismo da região ocidental do èscudo e (5)
idade possivelnente eo-paleozóica. Seguindo esta orientação
Robert.son (l-966) redefiniu-a cono Grupo carnaquã, designação
adotada em todos os trabalhos posteriores, seja em referência às
seqùências sedimentares superiores do escudo, onde o vul-canisrno é
subordinado e localizado (e.g., Ribeiro et al . I J-g66i Tessari &

PÍcada, L966i Tessari & Gíffoni, Lg7\i Ríbeiro, LgToat Ribeiro &

Fantinel, 1978) ou a todo o conjunto sedimentar e vulcano-
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Fig. 7.L: I\Íapa geoLógíco preLininar da Ànteforsa Camaquã
con suas principais unidades e LocaLidades de referência.
As paleocorrentes do mapa foram extraídas de PaÍn et aI .
(1990) e, no vaLe do Boici, de Heitor Sayeg ( e:n prep. ).
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-gedlmentar ( fraÇtso CeÊar et âl . , L}BA, j.9g5). Àpesar dae
diversae propostas eetratigráficas apresentadae neEteB trabalhoe,
nultaE vezeÊ conflitantes, toda6 tên un ponto en conun: eão
aplicávels a todas as regíões do escudo.

Na presente tese, en face à diferenciação tectônica do escudo
anteriormente discutida, restringire¡nos o conceito crupo Camaquã
apenas para as unidades da ÀntefoEsa canaquã (r'ig. 7.I),
excluindo aqueJ-as situadas a oe6te, tanto aE da Bacía Santa
Bárbara como. as da borda ocidental da Bacía Camaguã, aqui
reunidas na Bacia de Retro-Arco santa Bárbara, posteriorrnente
analisada (cap. 11). O crupo Camaquã, .conforme aqui redefinfdo,
é const.ituído por duas forrnações: (1) Formação Àrroio do6 Nobres
(Tessari, l-965) e (2) Fornação Guarítas (RobeltÉon, l-966). Estaa
formações ocorren Limitadas por discordâncía angular regional
regÍstrada en todos os napeanentos efetuados nesta antefossa
(e.9., RoberLson, 1966; Ribeiro et al . , L966i Bettencourt , lg72i
conzalez & Teíxeira, Lggoi pain, 1990), particulannente bem
exposta na região das Minas do Canaquå (Fíg. 7.2 C-C, ).

Ao longo dos anos ,80 desenvolvemos urna série de trabalhos
nesta antefossa (Fragoso Cesar, l_983i Fragoso Cesar et aI., LgB4,
L985ì Lavina et a] ., L985i Paín et al., L9B6t Faccíni et al.,
fg97r, tendo atual continuidade con paim (1990) e paim et al.
(L990). No presente capítulo, sob nova ótíca, sintetizarenos as
infornações coletadas ao longo destes anos.

!'oRMAçÃO ARROIO DOS NOBRES

À espessa següência (> 6OOOn) de legues deltáicos gue formarn
a ur¡idade basal- da Antefossa Canaquã tectonicanente encaÍxada nos
terrenos suspeitos äo Cinturão Dom FelicÍano (FiS, 7.L) foi
desÍgnada Formação Àrroio dos Nobres (Tessari, 1-965, Tessari &

Picada, L966; Ribeiro et al-. , Lg66) e¡n referêncía ao curso drágua
hornôninro que banha parcialnente a porção su1 do VaIe do piquiri
(fiS. 7.2 À-Ar), sendo então dívldida em duas unidades: (1)
Mernbro Mangueirão, constituído por ritrnitos areno-pe1íticos, e
(2) Membro Vargas, representado por congJ-omerados e arenitos
congloneráticos. Àtravés de díversos trabalhos de campo e¡n áreas
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Fig. 7.2'. Secçåo esquemáLica na porção norte (À-4, ),central (B-n, ¡ e centro-sul (C-Cr) da Àntefossa Camaguã
(Vide localizaçåo das secções na Fig. 7.L).
LEGENDA: L a 3 - Fornação Arroío do Nobres: l-- Fysch Vale
Piquiri; 2- cunha' Rudítica Vargasi 3- MoLassa Boici; 4 a
8 - MoLassa cuarÍtas: 4- Àrenitos cuarda Velhat 5-
Rit¡nitos Varzinhai 6- Arenitos Pedra Pintada, '1- Ruditos
Pedra das Toùiìnhas; 8- Andesitos Rodeio Velho; 9-
enbasamento da ântefossa: TCÀ- Terreno Cerro da Árvore;
TSE- Têrreno Sèrra das Encantadas i OBJ- Orógeno Bom
,fardím¡ l-o a 12 - estruturas: 10-Falha transpressional
E-; l-1 - Falha trastensional E3; L2- DÀ- discordância
añgufar.
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de expoelçöes desta unldade (e.9., J.oca1J.dade tipo, Rlncão doe
lllouraÊ, Serra da Boa Vfsta, VaLe do Boicl-, Minag do Camaquã,
etc.), concluímos, conforme aqul exposto, que a Forrnação Àrroio
dos Nobres pode eer divldido e¡n três unidades: (1) Ftysch VaIe do
Piquirí, (2) Cunha Ruditica vargaa e (3) uolassa Boici, sendo a
prJ-nelra u¡na rede6ignação do Membro MangueJ.rão, origlnalmente
referenciado aos depósl-tos situados junto ao arroio Mangueirão,
que entendemoe pertencentes à Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara.
O VaIe do PiquirÍ foi eteito como locaLidade tfpo desta unidade
por conter sua mais expreesíva exposição. onde tivenos
oportunidade de eEtudá-Ia com relativo detalhe ( Fragoso Cesar,
1983t Pain et aI. , I9a6) e onde seu caráter f].ysch (studer, L8z7t
caron et al. L989) é evÍdente, À Molassa Boici, referente ao VaIe
do Boici, atualmente tema de Dissertação de Mestrado de Heitor
Sayeg (en prep. ) sob a orientação do Dr. Rônnulo Machado,
anteriormente mapeada conjuntamente com o Menbro vargas, possui
marcante distinção Iitol-ógica daguela unidade, sendo clararnente
índividual-ízada no VaLe do Boíci, no Rincão dos Mouraa, na Serra
da Boa Vista, nas Minas do canaquã e em diversas outras regJ_ões
da Àntefossa camaquå (Figs. 7.L e 7.2), possuindo, en todag
estas, as características tectofaciaís de molasse de acordo co¡n
Studer (L825') e Van Houten (1974, 19Bt-).

Estratlgraficamente estas unidades ee ínterdigÍtam lateral e
vertical-¡nente refletindo suas situaçöes deposicionais nos
sisternas de leques deltáícos que as geraram: (1) O F1ysch VaIe do
PÍquirí ocupa posição basal extendendo-se por toda bacia, (2) a
Cunha Rudítica Vargas, en posição ínternediária, está
condicionada à rnargern leste da bacia, com âcunhamento apontando
para o ínterior desta, e (3) a Molassa Boici, superior, possui
expressão regíonal , interdigítando-se con a cunha RudítÍca Vargas
na borda da antefossa e com o Flysch vale do píquiri no seu
interÍor.

Flysch VaIe do Piouiri

Esta unidadè é constituída por ritmitos areno-peJ.íticos
possuindo intercalações nétricas a decamétricas de arenitos
arcosianos, ocasionaLmente grauváquicos. Os ritnitos, for¡nados
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por flna lntereetratificaçâo de arenitos e peÌitos, deetacan-se
peLa cor caetanha-achocoLatada, Iocal_rnente esverdeada, e pela
notáveL tabularidade e extensäo lateral- das ca¡nadas, Estas,
embora de eÉpesÉura predominantemente centimétrica, varia¡n dê6de
alguns mÍIí¡netros acerca de un metro. Os níveís arenosoÊ, de
granuLação fina a rnédia, ocas j.onal¡nente grorsa, varfam de
tabul,ares a Lenticulares. pelae relações entre texturas e
estruturas os ritrnitoe conetítuem (r.) turbíclitoÊ, (2) tempestitoB
e (3) inunditos, e os arenitos dividem-se em (4) arenitos
sigrnoídais e (5) arenitos co¡tr laninação cruzada caval-gante.

Os Turbiditos dorninarn a região do Vale do piquíri (¡,ragoso
Cesar, L983t Pain et a]., L9B6), tarnbém reconhecidos na região
das Mínas do Canaquã (Faccíni et aI. , L9A7, e em diversas outras
exposições da Antefossa canaquã (Lavina et âI., 1995), sendo
litologicamente areno-pelÍt,icos e pe1ít.icos.

Os primeíros, formando canadas de L a 30 cm de espessura,
constitue¡n ciclos que inician com arenitos grossos a finos
granodecrescentê ou rnaciços (Ta), ou arenitos ¡rédios a finos com
laninação pLano-paraleIa (Tb), localmente com ¡narcas de solas,
passando vertical¡nente para arenitos finos com raminação cruzada
cavalgante (Tc) e finalizando com pelitos no topo con incipíente
laminação plano-paralela e 1insens (Tde). ocasionaLmente 06
níveis basais säo conglorneráticos, particularmente j unto às
iínguas interdigitadas da cunha Rudítica vargas. Raramente ocorre
un cicLo de Bouma (1962) completo, dividindo-se em ocorrências de
Tâ, Tab e Tabc próxino a estas 1ínguas e Tbcde e Tcde
dÍstal¡nente, gradando para turbidítos pelíticos onde a
intercal.ação é ¡nilirnétrica de sittitos e argJ_Litos (T¿te),,

Os tempestitos säo tambén bastante comuns, particularmente
nas ocorrências mais interiorizadas da antefossa, como
exempJ.ificado na região das Minas de Camaquã (Faccini et aI.,
1987). São cornpostos pela alternância de camadas de arenitos
finos de topo e base ondulados, con camad.as de pelito. As
estruturas predominanteÉ, nos arenitos, são raminações truncadas
por onda, esÈatíficaçôes cruzadas hummocky e l_aninações cruzad.as
cavalgantes geradas por ondas de cornprimento de cerca de 5 curi
ocasional¡nente contêrn estruturas tipo flaser. No6 níveis mais
finos o interacamarnento rrÍavlz e linsens mostra-se fregüente.
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Os inunditoe, relatlva¡nente comuns na região das Minas do

Camaguå, assemelhan-ge aog turbiditos porérn com estruturas
prfrnárias lndicatlvae de condições sub-aéreas (e.g., fendas de
reEsecanento ) .

os arenitos sigmoidaie eão rerativamente comuns nesta
unldade, prlncipaJ-rnente nag regiões rnaie interiorizadas, onde
conetltuem pacotee rnétricos a deca¡nétrícoe de arenitoE fÍnos a
médiog anaLgamado' ou separados por níveis centl-¡nétricos a
decÍ¡nétricos de pelitos. rnternanente apresentam estratiffcação
sigmoídal-, larninação cruzada cavalgante nas posições distais e,
subordinadanente, estratÍficaçôes acanaladas de pequeno porte nas
porções superiores (Faccini et al. , LggT).

Os arenitos com laminaçäo cruzada cavalgante fora¡l
identificados na porçåo superior dos Flysch vare do piquÍrí na
região das Minas do Canaquã (FiS. 7.3), onde associam_se a
turbiditos areno-pelÍt,icos e arenitos sigrnoídais (Faccini et ar.,
L987), constituindo pacotes métricos de arenitos finos e ¡nuito
finos internarnente organÍzado6 peta superposição de onduJ.ações
unidirecionais cavargantes que impõern urn aspecto ondurado ao
conj unto .

Estas 1ítofacies do Flysch Vale do piquiri organizam_se
compondo frentes deltáícas e prodeltas dos sisternas de reques
deltáicos da Fornação Arroio dos Nobres (Lavina et aI ,, L9BS,
Faccini et aI., 1"987 ì paÍn, 1990; pain et al ., l-990). As frentes
dertáicas proxinais são formadas peros turbidítos arenosos (Ta,
Tab e Tabc) e areno-pelÍticos ( Tbcde e Tcde) con intercalações de
arenitos sigmoidais e con J.aninações cruzadas cavalgantes que
transiciona¡n para Lurbiditos perito-arenosos (Tcde) de frentes
del-táicas distais e destas para os prodeJ.tas dominados por
turbíditos pelíticos (Tde).

Cunha Rudítica Vargas

A principal exposição da Cunha Rudítica Vargas, onde sua
espessura se aproxirna de' 30OO m ao 1ongo do arroio dos Vargas e
nas Pontas do piquiri (Fíg. 7.2 A), corn extensão lateral contínua
de cerca de 60 k , situa-se a SVt do Vale do ptquiri
tectonicamente encaixada entre os Terrenos cerro da á,rvore e
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{íS. 7.3. Secção colunar sem escala da For¡nação Arroío
dos Nobres na região das Minas do Canaquã ( aitaptado deFaccini et aI . , I9a7), nostrando a discórdâricia angular(D) con a Molassa GuarÍtas e as relações entre o Fysch
VaIe do niquiri (FVp) e Molassa Boici (MB) em 4 ciõLosdeltálcos sucessivos, Correspondende, na Éecçåo C-Ct daFig. 7.2 ao trecho entre o passo da Mina a norte do passo
da Areia.
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Serrâ daB Encantadas (Fig 2.1). Outras expoBlçöeÊr, de eepeeeurae
bern ¡nale llnitadas (centenas a dezenas de metroe) caracterlzando
seu acunhamento para o interior da bacia, local_lzarn-se no vaLe do
Boicl (Heitor Sayeg, em prep. ), entre oB Terreno6 Serra Clos
Perefra e serra da6 Encantadas, e em outras ocorrências na porção
merldlonal- da ;)orda oeste do Terreno Serra da Encant,adas (Ffg.
7.I). En todas eÊta6 localidades seu caráter textural e
estrutural mantém-se monotonanente homogêneo: são pacotes
Labulares com grande extensão Lateral . de eønesrsura r-lpnt_l rnétrica
t wrétf rca, de r( drùç¿g. granoclecreËcenteB , l-ocal.mente posEur¡tcto
gradaçAo ínversa e rararnente l-ntercaland6 rtíveis mél-r.i€,^r e
deca'reÈrícos de ruditos rlesorganizaclc¡s (FFëgoso cesar, l-993 t pain
et' al-., L986). Estes últimos, que possÍvelmente representam menos
de 58 da unidade, são for¡nados por conglomerados naciços com
arcabouço sustentado pela rnat,riz. Seus clastos varia¡n de tananho
grånuIo a matacão, angulosos a sub-arredondados, em ¡natriz
heterogênea nal selecionada predoninantemente arenosa. Os rudl-tos
organizados, que gradarn lateral e verticalmente destes, possuem
gradação inversa e nornal junto a estes e apenas normal
distalnente (FÍS. 7.4). gão conglomerados con seixos,
ocasionalmente contendo bLocos e natacões esparsos, que gradam
para conglomerados con grânulos ou para arenitoa grossos contendo
grânuJ.os e seixos esparsos. Seus cl_astos varian de anguloeos a
arredondados em arcabouço fechado, frequenternente com seixos
imbricados e matriz arenosa mal selecíonada.

A anáLÍse de proveniência dos ruditos desta cunha, excluindo
intracLastoe¡ areno-pe1íticos, arenosos e conglorneráticos
indicativos de autofagia, aponta derivação predominante de rochas
rnetarnórf icas, símilares àquelas descritas para os Terrenos cerro
da lirvore e Serra dos pereira, e subordinadamente de rochas
pl-utônicas (leucogranitos e granitóides acinzentados defor¡nados),
possívelmente advindas do BatóIito peLotas.

sua estruturação geral , refletindo a organizaçåo
pal-eoambiental junto ås escarpas então em fornação no Cinturão
Dom Felicíano, é de uma grande, espessa e lateralmente estendida
cunha rudÍtica. E¡nbora faça parte da paleogeografÍa geral de
leques deltáicos da Fornação Arroio dos Nobres, nas regiões de
influência desta cunha rudítica a for¡na em D de dettas ou de



c
c

cc'l' s
Â
G

.â c g¡
s cG

Fig, 7.4 : Secção coLunar em pequena parcela da cunha
Rudítíca Vargas ao longo do Passo da Capela, a 4 Km a
Leste de Santana da Boa Vista (extraída de Fragoso cesar,
l-983). CM- conglomerado com ¡natacåo i CS - conglomerado
com seixosi CG - conglomerado con grânu1o6t AG - arenito
grosÉoi Ay!/F - arenito médio a fíno do FLysch Vale do
Piquiri.
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J-eques não ocorre, eendo nals razoáveJ-, como apontado por pain
et aL. (r-986), deecrever a sltuação paleoanbleótal da borda r.este
da Antefoeea camaquã. co¡no repreEentada por elope or debrLe-apron
EiBtem (Plper et at., Lg76i Nelson, l-9g3), (..) ou eeja, Ìuna
cortina de detritos vÍncurada a uma ampra e contfnua frentê dê
aporte sedimentar (pain et aI ., 1986, pg. 36).

Mofaesa Boicí

A unídadê super:ior da Forrnaçãò Arroio do NobreE é
IítoJ.ogicanente variada, porérn , eåsencial¡nente formada por
arenitos dl.vcrsos .''^'n subordinadas ocorrênclas rudftlcas. sendo
Êuas prl-ncl-pars . trEofacl-es basÈante sirnÍLares a aigurnas da
Mol-aËsa Guaritae, en outro ite¡r discutida. Esta simiraridade
induziu-nos, ern trabal_hos anteriores (fragoso cesar, 1983,
Fragoso Cesar et al ., L9B5), a incluí-La naquela unidade,
interpretando como intrafor¡nacionar a discordância angn¡r-ar que a€,
separam.No entanto, como agora evldenciado, esta discordâncla
angular tem um sigmÍficado funda¡nentaL: marca as mudanças
tectônicas e topográficas, co¡¡¡ reorganização estruturar da
Àntefossa canaquã r da paÊsagen de uma orogenia instalada cturante
o evento tardi-colisional E2 para um evento pós_orogênico
reLacionado ao relaxamento pós-colisional E3 da evolução do
Cinturão Dom Feliciano. Desta forna, nossa proposição
estratigráfÍca anteríor perde seu sentído. por outro Iado, apesar
das sírniJ.aridades, dest.acan-se as seguintes diferenças: (1) a
espe6sura da MoLasÊa Boici, co¡n cerca de 2ooo m no val_e do Boící
e em torno de 2soo m no Rincão dos Mouras, frente a espessura
total possivelmente Ínferior a LOOO m da Molassa Guaritas, e (2)
o tectonismo, refletíndo na discordância angular, produz dobras
âbertas a apertadas e fortes inclinações na Molassa Boíci,
enquanto a l{olassa Guaritas, exceto junto a zonas de falhas,
nostra-se com tendência a horizontal-idade (Fig. 7.2r.

Entre as principais litofacies da Uolassa Boíci destacam_se,
en orden de inportâncla: (1) arenj.tos médios a grossos con
estratificação cruzada acanaLada de médio porte, (Z)
conglornerados e arenitos conglorneráticos con estratificação
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cruzada, (3) arenitoe ¡nédLoe a finoe con estratLficaçõee cruzadas
acanaladas de grande porte e, muLto subordinadamente, pelltog.

À Litofácie' (r-) que possivelrnente corre'ponde a r¡ais de 7og
deeta unidade, é for¡nada por arenLtos arcoelanoe lent,iculares com
eÉtratificaçäo cruzada, conumente narcada por eeÍxos esparÉroE¡,
contendo pequenaÉr e conuner lentes de arenítos conglomeráticos e
conglornerados co¡n grânuIos e sefxos sub-angulosos a ben
arredondados. poseul, alé¡n das características estratiflcaçôee
cruzadaÊ acanaladas, feições de cortè (scoura), estratificação
cruzada tabuLar/pIanar, Ianinação pLano-paralela, narcaÊ de
ondulação lingóides e, nos e.ca'sos níveíe pe1íticoe, gretas de
contraçåo al-é¡n de intracLastos derivados destes em arenitos. Nas
lentes conglomeráticas associadas são freqüentes os seíxos
irnbricados.

A l-itofacies (2), Íntinamente associada a anterior,
intercala-se naquera em pacotes tabulares a lenticulares ¡nétricos
de ortoconglomerados com seixos, localmente co¡n bLocos e
matacões, e arenitos grossos congì.oneráticos com seixos
í¡nbricados e estratíficaçõe6 cruzadas acanal-adas, Eventuarmente
estes nÍveis rudáceos possuem níveis centinétricos tabulares a
lenticulares de pelitos, por vezes, como os da litofacies
anterior, ta¡nbé¡n coxû gretas de contração.

A litofácies (3) é íncomum, tendo sido reconhecida, até o
momento, apenas no vale do Boicí. É constituída por arenitos
médios a finos bimodaís, arcosianos, fisicamente be¡n selecionados
co¡r estratíficações cruzadas de grande porte, com sets de
espessura superior a 2 m, predornínando o tipo acanalado,
subordinada¡nente cuneifor¡ne. Esta litofacies, que ocorre e¡n
corpos decarnétricos pela superposição de vários sets, Íntercala
níveis cent,inétricos de areníto com seixos bem arredonclaalos
esparsos.

As texturas, estruturas, distríbuição geográfica e relação
con as outras unidades da Fornação Arroio ctos Nobres,
caracterizam a Molassa BoÍci cono cont.inentar a litorânea. Junto
à borda l-este da Antefossa Camaquã, onde el-a se assocía à Cunha
RudÍtica Vargas, representa sistemas de leques aLuviais
(litofacies 2) gue passan para planícies aluviais entrelaçadas
(braided alruviaL plain) (J"itofacies J.) onde parte dos sedi¡nentos
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retrabalhados pel-o vento eetruturam-Ee em dunas eóllcas
(1J-tofaclee 3), constltuLndo planícJ_ee eóLlcas eventualmente
lnvadldas por rasos e efêmeros canais fluvlais durante
enxurradas. Em sentl-do ao interior da antefosea, corno regietrado
na reglão das Minas do Canaquå (Fig. 7.3), al_én das facieg (2) de
leque aluvial (e.g., rrconglomerad.oB Inferior e SuperÍorr dae
Minas do camaquã : conzáles & Teíxeira, 19Bot Faccini et al..
1987) e (1) planície afuvial entrelaçada, a ll_tofaciee (t) també¡rr
ae lntercala corn o Fl-yÉch VaIe do piquiri como depósitos de
planície deltáica entrelaçada (Faccini et at., L,BTi paim, L99Oi
Pai¡n et aI. , 1990).

À anáLÍse de paleocorrentes nesta molassa efetuada na região
das Minas do Carnaquã e, parcialmente, na Rincão dos ¡.{ouras por
Paim (L990) e prelininarrnente na regiåo do VaIe do Boici por
Heitor Sayeg ( ern prep. ), mostra transporte variável para Í¡, NW e
N. A análise de provenl-ência de seus seÍxos indica que a área
fonte, aLén dos terrenos meta¡nórficos situados a leste do VaIe do
BoÍcÍ (Terreno Serra dos perelra), foi predominantemente o
Batólito PeJ-otas,. já nesÈa época liberando detritos para esta
antefossa, particularnente peJ,a erosão de granitos da suíte Do¡n

Fel-iciano.

Estruturação da Formacão Arroio dos Nobres

A estruturação primárÍa e tectônica da Forrnação, Arroío dos
Nobres está vinculada à rnovínentação do evento tardi-col-isional
E2 durante a reorganização do Cínturão Dom FeLiciano por grandes
fal-hamentos transpressionais vergentes para noroeste. A
estratigrafia interna desta fornaçäo, que em suas exposições na
borda leste da bacia, cono exemplíficado no Vale do piquiri,
ínicia por turbiditos pe1íticos (Tate) de prodelta, transÍciona
verticalnente até turbidítos proxímaÍs (Ta, Tab e Tabc) que, por
sua vez, são superpostos por possantes pacotes congloneráticos da
Cunha Rudítica Vargas (Fig 7.2 A-A' ) indica, claranente, o avanço
da margem tectônica da bacia de una posição original.mente ¡nals
oriental para a atual delímítada pelos Terrenos Cerro da Árvore e
Serra do Pereira (FiS. 7.I). As medidas de paleocorrentes
disponíveis são compat.íveis com este avanço tectôníco de SE para
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Nw e a análise de provenfência de eeus claetoE moÊtra que nos
nlveís superj-ores desta fornação, partlcuJ-arrnente na Moras.a
Boici, o Bató]lto per"otas era importante área fonte, com granitos
da suíte Dom Ferl-cíano contribuindo fartamente com os produtos de
6ua eroBão. Por outro 1ado, aE pal_eocorrentes Levantadas por
Heltor sayeg (em prep. ) no vale do Bolci, em plena concordâncla
co¡n a distribulção gerar de facies da ForrÌação Àrrolo dos Nobree,
aponta para um el-emento fundamentaL no entendimento da evolução
da Àntefos6a camaquã: até a época de sedinentação da unLdade
superior da Forrnação Arroio do Nobres o Terreno serra daa
Encantadas (Fig. 7-r) näo estava ainda exposto, constitulndo,
portanto, embasamento desta antefossa, como ainda regigtrado no
Rincâo dos Mouras (Figs. 7.J, e 7.2 A-A,). Sua atual exposição, na
forna de Ìrorst, deve-se a u¡n evento pós-orogênico, relacionado à
sedinentação da Mol-assa Guaritas.

A estruturação tectônica da Formação Àrrol-o dos Nobres
regístra os falha¡nentos transpressionaLs NE-sw ê os dobranento
DZ¡IA_SW e D2NI{_SE do evento tardi-colisonal Er. Os falhanentoÊ
transcorrentes con conponente inversa para NW são ben
caracterizados na borda oriental- da bacia onde os Terrenos cerro
da Árvore (Fig. 7.2 A-A' ) e Serra dos pereira estão empurrados
sobre esta forrnação (JoÉt, j.98L¡ Fragoso Cesar, l-983, Fragoso
Cesar eÈ al., L985i Machado et aL., !gA7r. Os dobranentos de E2r
em.bora ainda não analísados estruturarnente, säo cLaramente
visíveis em secções (FiS. 7.2 A-A, e c-cr) e nos mapeanentos,
como exenplíficado nas Minas canaquã onde a Forrnação Arroio do
Nobres estrutura-ee como um domo de eixo maior NE-sw,
possivelrnente u¡na figura de interferência Dzf¡n_SW X DzttW_sn
análoga e contemporânea ao Dono de Santana (Fig 6.3) do Terreno
serra das Encantadas, apenas em nível crustal distinto. Neste
sentido, outro exenplo, já apontado por Machado et aI . (l_9g7), é
a exposição desta fornação no Rincão dos Mouras (FiS. 7.a),
situada entre os Dono de santana e Antiforme (domo?) Capané,
provavelmentê representando uma figura de interferência típo
trbacian desta estruturação D2 em r d.ono 6, baciarr (tipo 1, Ransay,
L967 ) .

A estruturaçåo E, que afeta a Àntefossa Canaquã e demais
terrenos do cínturâo Don Feliciano, apenas a partir dos estudos
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sobre a Formação ArroÍo dos Nobrès pode ser vr-euar.lzada, Bendo
partlcuJ-armente representada por farhamento NE-sw, princlpar-nente
reativando far-has do evento anterior. suas farhas nostran
componentes transcorrentêE (e.g. Falha do Esplnfrho que linlta a
Formaçåo ÀrroLo do' Nobres, nas Mínae do Camaquã, da lfoLasÊa
Guaritas a l-eete) e normal- (secçõee da Fig. 7.2) registrando seu
caráter transtenslonaL. Esta estruturação cono observado na Fige.
7.L e 7.2 é reÊpon6áve1 por formação de hor6ta e pela geração da
bacia da MoLassa GuarÍtas .

fdade da Fornacão Arroio dos Nobres

A6 discussões anteriores nostram que o deËenvor.vimento da
Forrnação Arroio dos Nobres ocorrèu durante a estruturação 82.
co¡no vi¡nos em capÍturos precedentes, a idade desta estruturação
coincide com a idade das suítes Graníticas Dom Fericiano
(cap. 04) e Encruzíl_hada do Sul (cap. O5), aend.o, portanto,
pl-ausÍveI consLderar que a sedimentação da For¡nação Arroío dos
Nobres, sín-tectônica a E2, dêva ter ocorrído en torno de 550 Ma,
Ídade dos granJ-tos dest,a suíte, tanbén sin-tectônicoÊ a 82.

Erernentos diretos para caracterizar a idade dêsta formação
são restritos a datações K-Àr en pelitos do Flysch Vale do
Píquiri na regÍão da Minas de camaquã efetuadas por BoËonune a
Ribeiro (L983), que atribuen (...) a esta segäência de síltitos e
arenitos finos, a idade de S5O l[a., conforme os dados obtidos
neste tral¡alho (op cít., pg. 95).

Elementos indiretos, no entanto, apontan tanto para idade
nais antiga corno maj-s joven. o primeiro caso refere-se a intrusão
do Sienito Piquiri em rit¡nitos do Flysch Vale do eiquiri no
extreno nordeste da .Antefossa Camaquã (Henz et âl . , L983 ) .
considerando a idade em torno de 570 rta deste sienito (cordani et
â1 ., 1,974) os ritmitos seria¡n rnais antigos, pré-canbrianos.
Porén, corno já discut.ido no cap. OS, a idade do Sienito piquiri é
problemática, devendo ser be¡n nais jovem (vide discussäo no item
lrgual é a idade do sienito píquiri ?rr). outro elernento indireto é
a presença constante de seixos graníticos, que presurnirnos
derivados da Sulte Granítica Don Feliciano, na Molassâ Boici,
tanto no Vale do noici (Heitor sayeg, em prep. ) corno nas Mínas do
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Ca¡naquå (Fig. 7.3), o que indicarfa idade posterior a S5O Ma para
eEteE arenLtoE. Na ocorrência dae !4inas do Camaquã, estes
arenitoe e6tão eÉtratigraficamente acina doe pelitoe datacros en
550 lra por Bonhone & Ribelro (L983). se consideramoE¡ eeta idade
K-Àr repre.entatlva da época de sedimentação do Frysch var.e do
Plquiri na região da Minas do canaquã e correto o diagnóstico da
área fonte granítica da Morassa Bor-ci nesta mesna região, então o
intervalo de tempo consum.ido durante a deposJ.ção da fração
sedLmentar entre os rit¡nitos datados e os arenitos co¡n seixos
granftícos terá sido o mes¡no gasto deade a cri.stalização dos
granitos até o tranÊporte de seu6 cl-astoÊi para a regíão da6 MinaÊ
do camaquã, passando por soerguinenÈo, exposição, erosåo, etc.. É
extremamente difÍcil conparar e avarfar estaÊ duas sl-tuações'
dístintas ¡nas, considerando a percentagen de erro. ne'tas
datações, tanto dos pel.itos co¡no dos granitos, é possível que
haja contemporaneidade entre o evento intrusivo granrtfco e a
sedimentação das porçöes basal-s da Formação ÀrroÍo do Nobre6,
assin como a deposição das u¡idades superiores desta fornação
durante e após a erosã.o, transporte e sedl¡nentação dos clastos
advÍndos destes meÊnos granítos.

outro eLenento indíreto basei-a-se na si¡nLlarLdade lítológlca,
pareoambJ-entar e tectônica da Formação Àrroio dos Nobree com os
depósitos da antefossa do cinturåo Don Felicíano em santa
Catarina (Bacia do ltajaí), que presu¡nivel¡nente possui 1igação,
sob a Bacia do paraná, con a Antefossa Canaquã. Na Bacia do
Itajaí, rítnitos, anáIogos ao6 do Vale do eiquÍrí, e rochas
igneas fora¡n datados pelo nétodo Rb-Sr en duas regÍöes: a suL de
Blumenau e Apirlna. A sul de BJ.umenau, Macedo et al. (19g4)
dataram siltitos obtendo idade isocrônica de s30 + 20 Ma e Basei
(1985) datou tufos obtendo idade sinÍtar, 534 + 4 Mai na região
de Apíúna, os sÍltitos estudados radiométrícamente por Macedo et
al . ( l-984 ) apresentaram 

. idade de 542 + 18 ¡.ra, també¡n concordante
com as idades obtídas por Basei (f985) em riolitos , de 544 + 20
Ma, e no GraniÈo Subida, de 546 + l_O Ma. Desta forna verifica_se
a conternporaneidade entre sedímentação e rnagnnatismo na Bacia do
ftajaí, ternporalmente situados entre S5o-S3O Ma.

Todas estas considerações, enbora não determinern a idade da
Fornação Arroio dos Nobres, sugeren fortenente que Êua evolução
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tenha ocorrido em torno de sso Ì!a, inlclada neeta época ou nesrno
anteg e êncerrada após. Dentro desta aproxinação, o male correto
é assuml-r que e'ta forrnação desenvor-veu-se durante o cambrlano.

MOIJASSA GUÀRITAS

À seqüêncía contlnentar eub-horizontar discordantenente
sobreposta à Fornação ÀrroÍo dos Nobres na Antefossa canaguã foi
definida como Fornação cuaritas em referência à locaridade de
Guaritas (Fíg Z.l-) por Robertson (Lg66), conceito adotado no6
mapeamentos reglonais conternporâneos e posteriores (e.g., Ribeiro
et aL., 1966ì Tessari & Giffoni, Lgzoi ,fo6t, L9g1). Na presente
tese, o conceito utilizado corresponde ao de Robertson (Lg66,
para a Bacia do carnaquã, excLuindo as ocorrências a ocidente da
baci-a, eguival,endo integranente à eeqüêncía rrr dos trabar.hos de
Pain (L990) e Paim et al. (1990). Às considerações que serão agui
l-evantadas sintetizan e6te6 trabalhos e aqueLee que desenvorvernos
nesta unidade durantê os anos ,gO (Fragoso Cesar, 19g3i Fragoso
Cesar et aL., !984, j,9g5t Lavina et a]-., L9BSì Facciní et aJ..,
1e87 ) .

A Formação cuaritas, aqui designada ¡iolassa cuaritas en
função de sua tectofacies, é constituída por cinco sub-unidades,
todas passíveis de napeamento na escala l-:50.OOO: (1) Rudítos
Pedra das Torrinhas, (z) Arenitos cuarda Ve].ha, (3) Arenitos
Ped-ra Pintada' (4) Ritnitos varzinha e (s) Àndesitos Rodeio
verho. com exêeção dos endesitos Rodeio velho, cujas ocorrências
ri¡nita¡n-se às porções inferíores desta molassa, as de¡nais såo
recorrentes ao longo de toda unidade. As associações desta
litofacíes, no entanto, organizarn-se e¡n três conj untos distintos
ern função da evolução paJ.eogeográf ica de sua bacia (pain, J.990,
Pairn et aI ., L99O): (1) desértico, (Z) dettáico e (3) aluvial
(Fí9. 7.5). A espessura total da fornaçåo foi avaliada, por estes
autores citados, en torno de 600 n.

Ruditos Pedra das Torrinhas

Esta litofacies é condicionada a ocorrências alongadas
estreítas marginais à serra das Encantadas, predoninantemente

e

em
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sua nargem ocldental (Figs. Z.Z. A-A' e B-Br), ondê sltua-ee a
locaLldade t,lpo - Pedra das Torrinhas - e, Eubordinadarnente, na
orÍentaL, como exenpllficado no Vale do Bolci (Heitor Sa.yeg, ern
prep.) e no extremo nordeste do VaLe do piquiri (FlS. 7.L). 4.

constituída por paracongÌomerados deeorganizadoe, com clasÈos
pollmodais e angulosoe variáveis de matacões a grânuloe
Êuportados pôr ¡natríz imatura arenosa ou areno-pel-ltica guêr
lateral e verticalmente, gradam para ruditoe tabul_aree e
estratodecrescentes, de espeÊrsuras métricas a centÍmétricas,
con granulornetria de seixos e grânulos angulosos a sub-
arredondados, ocasionaLmente co¡n seíxos imbricados.

/'subordinadamente preservam lentes areno-pelltl-cas ou gradam até
nfvei6 centírnétricos areno-peIíticos também granodecrescentes.
Forman acurnulações de várias dezenas de ¡netros transicionando e
se ínterdigitando com os Arenitos cuarda Velha.

À anál,ise de proveniência de seus cl,astos, predorninantemente
quartzo ¡rilonitos e nuscovita-quartzo nilonitos, indicam a
preponderância dos cranitoa Miloniticos porongor de Terreno Serra
daE Encantadas co¡¡o área fonte.

Os Ruditos Pedras das Torrínhas representam a porção proximal
dos sístemas de leques aluvíais gerados durante o al-çaurento do
horst da Serra das Encantadas.

Àrenitos Guarda VeLha

Os Arenitos cuarda Velha, definidos por RíbeÍro & Lichtenberg
(L987. Camadas cuarda Velha ) en referência à localídade homôni¡na
(FiS. 7.L), se organizam constítuíndo a litofacies maís
irnportante da Mol-assa Guaritas, associando-se vertical e
lateral-mente corn as demais, seja com 06 ruditos pedra das
Torrinhas, onde representam as porções medianas e dietais de
leques aLuviaís intercalando-se com os Arenitos pedra pintacla no
sistema desértico, ou con os RitniÈos Varzinha onde transíciona¡n
de planície aluvial para planície deltáica entrelaçada ou, ainda,
encerrando a história sedimentar da Antefossa Camaquå com
assoreanento essenciahnente aluvial (Figs 7.s e 7.6).
LitoJ-ogicarnente såo arenitos arcosianos con partÍcipação J.irnitada
de congJ.omerados, concentrando-se estes próximos à borda da Serra



209
das Encantadas. Os arenítoe varl-a¡n de médl-os a groasos, rara¡nente
flnos, fornando ca¡nadaE lenticularee de espeseuras declrnétrfcae a
rnétricae, comunente contendo seixos erparÊoÉr e pequenae¡ e
delgadas lentee de arenitos conglomeráticos. Oe seixog e blocos
imereos nesta facies gão eub-arredond.adoB a bem arredondadog. ÀE

eEtruturas primárlas naia comuns são eetratiflcaçåo cruzada
acanalada de pequeno a roédl-o porte, ocaeionalmente ¡narcada por
linhaE de grânuJ-os e seíxog e, subordínadarnente, eÊtratificação
cruzada tabular. Arenítos maciços são reLativanente raros e finos
nível-s peJ-ítlcos inconuns.

Os ortocongLoneradoe associan-se aoÊ arenitos fornando
acunulações decimétrl-ca€¡ que, j unto aos Ruditos pedra das
Torrinhas, atingenr espessuras de dêzenas de metros devldo à
superposlçåo de várias camadas, interrompidas apenas por pequenaa
intercalações de arenitos (Locn-Lm). Såo Eempre lenticulares,
possuem contato ínferlor erosivo e Ínternarnente E¡euË selxos
tendem à lrnbricação.

A análise de proveni-êncía ¡nostra que sua área fonte, alénr de
terrenos netamórfÍcos, onde doninam rochas ¡niLoníticas da Serra
das Encantadas, inclui os terrenos graníticos, prÍncÍpahnente
através de seixos presunivelnente oriundos da Suíte GranÍtica Dom

Felíciano.
o ambiente de sedi¡nentação dos Arenitos Guarda Velha, corno já
discutido e¡n vários de nossos t,rabalhos ( Fragoso Cèsar, L9g3i
Fragoso Cesar et al ., l_984, L985t Lavína et al ., 1_9g'i Faccini eÈ
â1 ., L987), está reLacionado ao desenvoLvinento de leques e
planícies aluviais tipo entrelaçadas, atingindo pl-anícies
deltáicas. Neste paleoambiente, os espessos pacotès de
congTlornerados representam a superposiçåo de barras longitudinais,
normalnente de difícil individualÍ zação, enquanto aE lentes
imersas e¡n arenitos correspondem a barras relativamente pouco
modifÍcadas. O predornínio de estratificações cruzadas acanal-adas
nos arenitos sugere que a deposição ocorreu principal_mente
associada a dunas ÊubaquosaË enguanto as estratificações cruzadas
tabulares indica¡n a participação, no processo, de rnigração de
barras Èransversais, Sedímentação locaLizada por suspensão en
águas tranquilas, possívehnente no interior de canais
abandonados, está registrada nos delgados e de pequena extensäo
lateral níveis pelíticos.
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Arenltos Pedra pintada

Extensas exposições de arenitos granurometricamente bern
seLecionadog e estruturadog en eatratificação cruzada de grande
porte cobre¡n consideráveis áreas da Àntefossa Camaquã, con
particular dêBtaque na regfão da pedra pl.ntada (Figs. 7.I e 2.2)
a nordeste das Minas do Carnaquã. E¡u viEita a esta região, por
convite da ConpanhJ-a BrasíLeira do cobre - cBC -, oE Dra. Renato
R. Ãndreís e Gerardo Bossi identifícaram, èm !g7g, o caráter
eólico destes arenitos e de suas êstruturas, interpret,ação
adotada e¡n diversos trabaLhos posteriores (e.g., Fragoso Cesar et
aL., L984, 1985i Lavina et a1., 1985i Faccini et aI., t987i paim,
l-99O; Pal-m et a1 ., l-99O) e em mapeamentos L!50.OOO realizados por
aLunos do Curso de Geologia da UNISINOS (e.g., Matté et aJ..,
l-987, apud Faccini et aL. , L9A7). O nome Arenitos pedra pintada
aqui utilizado para esta unidade, en referência à região de suas
meLhoreg exposições, foi sugerido, aÍnda em 1929, peJ-os citadoe
profe6sores .

Os Arenitos Pedra pintada constítuem u¡na Iitofacies de
camadas lenticularee de arenitos ¡nédios e finos, bem
selecionados, sub-angulosos a sub-arredondados, com notáveis
estratos cruzados de dimensões nétricas. Associados ocorren
camadas tabulares de espessura decimétrica e, muito
subordinadanente, íntercalações de lentes de congLomerados e
arenítos congloneráticos com espessuras centimétrica a
decimétrica e base erosiva. Às estruturas primárias mais comuns
destes arenitos, conforrne L,avina et aI (L9g5), são
estratificaçöes cruzadas em sets que Localmente ultrapassam 3 n
de espessura predominando o tipo acanalado e cunha-planar, este
úItimo apresentando as 1ârninas tangencíais à base dos sets. No
ínterior dos sets as lâ¡ninas predominantes são do tipo queda de
grãos (graÍn fall), mais delgadas e melhor seLecionadas
granuLometricamente, ocorrendo tarnbé¡n ]å¡ninas de fluxo de gråos
( grrain flow), nais espessas (até 3 cn) e muitas vezes con
gradação inversa ( granocrescente ) . I-ocalmente são encontrad.as
¡narcas de ondulações assinétricas, con até 4 cm de cornprirnento de
onda, nos planos das låminas frontais dos estratos cruzados. A
J.arninação plano-paralel-a tanbén é outra estrutura prirnária
reratlvanente corTrun, em geral no ínterior de canadas taburares de
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até 20 cm de espessura. AÊsociadas com a 1aminação podem ocorrer
1íneações por corrente e horizontee con narcas de ondulações
assJ-métricas, d.e crlstas com baixa sinuosidade, bifurcadas, de
até 5 cn de comprirnento de onda. Em alguns locais, na base de
estratos cruzados existem abundantes lâ¡ninas de argilas
recurvadaÊ ( cu.rl-et6 ) .

DeEde as observaçóes de Renato R. Àndreis e Gerard.o Bossi, o
ambiente deposLcÍona1 destes arenitos te¡n sido considerado o de
planícies eólicas, onde os arenitos corn estratificações cruzadas
dispostas e¡n camadas lentj.cul-ares correspondern a paleodunas
(pal-eoerga), os arenitos la¡ninados em camadas tabulares são
vincul-ados a depósitos de interdunas e as fentes delgadas
conglomeráticas refletem episódios de enxurradas em canais
fLuviais efêmeros (wadís) que j-nvadern a pì-anície.

Quanto à norfologia das dunas, a presença de estratos
cruzados acanalados e cunha-planar configuram, respectivanente,
cortes transversaj.s e longitudinais en dunas do tipo barcana. As
lâ¡ninas granulornetricamente bèn sel-ecionadas que formam as
camadas frontais destas dunas são rel-acionadas a queda de grâos,
corn tendência a preservaçåo quando o nergulho dos foresets nåo é
suficiente¡nente íngrene para provocar avalanches. Já os fluxos de
grãos são origínados pela avalanche da areia sobre a face das
canadas frontais. As ¡narcas de ondulação que eventuaLnente
ocorrem preservadas próximo à base das canadas frontais sâo
formadas pela ação do vento (wind ripples), As l-âminas de argila
recurvadas, preservadas na base de alguns estratos cruzados,
sugerem depósiçåo por suspensäo em condições subaquosas em

peguenos, rasos e efêmeros corpos dragua (Lavina et aL., 1995).
De acordo con Paim (1990) e Paim et al . (l_990), os Àrenitos

Pedra Pintada corresponden à fase desértica inicial na história
da bacia da Molassa Guaritas (Figs. 7.5 e 7.6). As análises de
paleocorrentes efetuadas por estes autores para medir sentidos
preferenciais da atividade eó1ica, conforme esguematizadas na
Fig, 7.1, nostram que na porção setentrionaf da bacia os ventos
sopravam de nordeste para sudoestes e em sentido inverso na
porção ¡neridional . Esta variação de sentido de ventos nåo foi
ainda analisada corn profundidade mas possivelmente ref l-ete
rnedidas en nÍveis estratigráficos distintos indicando a variação,
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ao Longo do tempo, das condições baro¡nétricas da região.

Ritnitos Varzinha

ArenÍtoê e pelitos, co¡numente assu¡nindo urn caráter rítrnico
(FiS. 7.5), conetituerr uma unidade irnportante da Mola6aa
cuaritas, tendo já sido referidos por nibeiro & LÍchtenberg
(1"978) co¡no Camadas Varzinha, interpretados como depósitos de
deltas l-acustres em nossos trabalhos (Fragoso Cesar, L983;
Fragoso Cesar et al ,, l-984, 1,985i Lavina et aI ., 1985), com seu
slgníficado paleogeográfico ¡nals detalhado por paim (1990) e pai¡n
et a] . (L990), güe 06 identíficaran como nívei6 subordinados
associados ao ambiente desértÍco e reunidos em uma espessa
seqúência acima deste ambiente caracterizando u¡na fase deltáica
l-acustre de grande porte na história da Molassa cuaritas (Figs.
7.5 e 7 .6) .

Litologicamente os Ritmitos Varzinha êâo conpostos por uma

intercalação de arenitos, d.esd.e finos até grossos, con pelitos em

razões variáveis, As camadas de arenitos finos se estruturam como
sigmóides ou tabul-ares, co¡n as primeiras apresentand.o espessuras
decirnétricas e comprirnento até 2On. Os arenitos tabulares possue¡n
espessuras variáveis de L a 30 ch, rnaciços ou com laninação
plano-parale1a na base gradando, em sentido ao topo, para
laninação cruzada cavalgante. Em geral os arenitos tabulares
distribuern-se en ciclos onde a freqüência e a espessura das
camadas aunenta para o topo. Os pelitos intercalados säo rnacíços
ou exiben acamadamente lenticular; e¡n alguns afLorarnentos
apresentam diversos horÍzontes com fendas de rêssecamento. En
geral os arenitos sigmoidais associam-se. aos pel-itos que nâo
pos6uen fendas de ressecanento enquanto os tabulares ocorren
indist.inta¡nente óm pelitos com ou sem fendas (Lavina et a1 .,
1985). Cono apontado por Pain et aI . (1990), vários dos níveis
peIíticos, e parte daquel-es que se íntercalarn com os arenitos
tabulares, eonstituem turbidítos de frente deltáica e prodelta, e
a presença de fendas de ressecarnento rnostra que estes deltas
desenvol-veran-se em corpos d,água relativamente rasos e sujeÍtos
a importantes oscilaçôes do nível de base, permitindo que alguns
niveis ùuerbidíticos se estruturassem como inundítos.
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As relações entre arenitos e pelitos dest.a rLtofacies e entre
esta e 06 ÀrenitoÊ cuarda velha noatram uma eignif icat,iva
diferenciaçåo l-aterar do6 corpos dertáicos desde a margem reste
da bacla, próxi¡no à Serra das Encantadas, até as regiões mais
ocidentais, sendo representada naqueLa por 1egues deltáicos, com
a ínteração direta das porções medianas e distais dos 1egue6
aruviais co¡¡r os lagos e nestas com dertas possuindo pranícÍes
deltáicas entrêlaçadas (pain et al_., t99O).

Andesitos Rodeio Velho

RochaE vuÌcânicas na Antefossa Camaquã foram reportadas e
mapeadas por Ribeiro et at. (r.966) sob a designação Membro Rodeío
veÌho da Formação santa Bárbara, de acord.o co¡n os critérios
estratigráficos então utirizados. co¡no atual-mente entendi.do estes
derrames intercaLarn-se con os depósitos basais da Morassa
Guarit,as (Fragoso Cesar et al-,, l-995). São derranes, Localmente
siIIs, de espessuras decanétricas de andesi-tos com vesÍculas
alongadas devido ao fluxo da J-ava, ricos e¡n arnigdaras preenchidas
por carbonatos, cal_cedônia, arnetista e guart,zo (Ribeiro et aL.,
1-966 ) .

Estruturacão da Molassa cuaritas

A evol-ução prinária e tectônica da Molassa cuarit,as reflete a
úIti¡na estruturação - E3 - do cinturão Ðom Fer.iciano. os estudoÊ
paleogeográficos de pain (L990) e paim et al_, ( j.990) nostram gue
neste evento a Antefossa canaquã registrou três fases (Figs. 7.s
e 7.6): (l-) Fase Desértica, (2) Fase Dettáica e (3) Fase Aluvial ,
com sedimentação en todas estas advindas da erosão do cínturåo
Dom Feliciano, particularmente da Serrâ das Encantadas, como
caracterizado pel-as análises de paleocorrentes que
si-stematicarnente mostran sentido preferenciat perpendicular à
cadeia de montanhas até o eixo da bacia desviand.o-se., então, para
sudoeste, paraleLo ao limite con os terreno da região ocídentàl
do escudo, que aparentemente não contribuÍran co¡no área föntê, ou
contribuíran de for¡na desprezÍveJ- não estando regístrada nas
¡nedidas efetuadas por estes autores.
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Fig. 7.6: Evolução paleogeográfica da Molassa Guaritas na
porçáo central da Antefossa Camaquà (extraÍdo, com
s irnpl ificações , dè Paim, l-990). LEGENDA ! A - Fase
desértica; B - Fase deltáica-facustre¡ c - Fase aluvíal-t
J- - pJ.anÍcie aluvial entreJ.açada; 2 - planície eólica; 3
- lago; 4 - corrente aluvial; 5 - Leques aluviais médio a
inferior; 6 - pfanície deltáica entrelaçada; 7 - dunas
eólicas; I - lagos efêrneros.
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O tectonismo deete evento reLaciona-ee à ativfdade de falhas
transcorrentes com componentes verticaiÊ nor¡nais, Como produtos
principais da movimentação tranÊtensional deste evento destacam-
6e3 (L) a reeÊrtruturação da AntefoÊsa Camaquã co¡no um hemi-gráben
e (2) o alçamênto do horst da Serra das Encantadas, principal
fonte dètrítica para o assoreanento deste hemi-gráben e
responsáveI pela geração de pequenoE¡ grábenÊ em sua borda
oriental, como caracterizado no Vale do Boici pela fornação de
leques aluviais deLe oriundos. por outro lado, a presença de
cl-a6toÊ graníticos na Formação GuaritaÉ, particularmente granitos
róseos anál-ogos aos da Suít.e Don Feticiano, indica o soerguirnento
do Batólito PelotaÉ co¡no u¡n grande horst durante este evento.

As relações dè campo da Molassa cuarítas ¡nostra¡n apenas sua
idade relativa: posterior à Formação Arroio dos Nobres e anterior
à Formação Itararé do Perniano fnferior, con as quais rnantém
contatos dÍscordantes, respectivanente, na região das Minas do
camaguã e nas extrernidades da Antefossa Camaquã onde é recoberta
pela Bacia do Paraná. Análises radíonétricas para deter¡ninar
idade absoluta restringern-se a duas datações K-Àr obtidas por
Bonhomme & Ríbeiro (1983 ) e¡n pelitos desta formação nas
proxirnidades das Minas do Canaguã que apontam cifras em torno de
525 Ma, possivelrnente referentes aos depósitos basais da unidade.
Se correta e representativa esta idade então a Molassa Guaritas
desenvolveu-se durante o cambriario Superior.

SÍNTESE HISTóRICA DA ANTEFoSSA cAMAoUÃ

À história da Antefossa Canaquã registra doís eventos: um

durante a estruturaçåo E2r tardi-colisional (Fig 7.7 A e B), e

outro durante a reorganização terninaL do Cinturão Don FêIiciano,
83, pós-colisional (FiS. 7 .7 C) . Sinteticarnente sua evolução
cornpreende: (1) passagen do evento sín-colisional E1 para E2

através da instatação de grandes zonas de cisalhamentos
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FiS. 7.7 : Evolução esquenática da Antefossa Camaquã do
Cinturão Dom Feliciano: A e B - desenvolvimento da
Formação Arroio dos Nobres durante a Orogenia Serra do
Hervalt C- reestruturação da antefossa e sedimentäção da
Molassa Guaritäs durante o Evènto pós-Orogênico cuaritas.
IJEGENDA: L- Batól-ito pelotas; 2- Terreno Serra dosPereirai 3- Terreno Serra das Encantadas; 4, 5 e 6a
Formaçáo Arroio dos Nobres: 4-FLysch Val_e do piquiri, S-cunha Rudítica Vargasi 6- Mol-assa Boici; 7- Molassa
cuaritas com Andesitos Rodeio Velhot B- Cinturão Ribeirat
RG-. região das GuariÈas,. MC- Minas do camaquãi RV- Rodeio
VeLho; SE- Serra das Encantadast VB- Val-e do Boici; Sp-
Serra dos Pereira; BP- Batólito pelotas
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tranepreseionais vergenteÊ e com poJ_arÍdade eetrutural para
noroeste; (2) levantamento de montanhas acornpanhando esta
polaridade e formação, Junto ao front ocídentaL destas, d.e una
antefossa sintectonicamente preenchida por uma cortina detrÍtica
progradante para oeste, acompanhando a poJ.arÍdade do avanço d.aÊ
montanhaÊ, representada peJ_a cunha Rudítica vargas, naÉ' zonaÊ
proxirnaíe, que Lateral, e verticalmente transiciona para 0e;

depósitos continentals da Mol_aÊsa Boici, e distaÌrnente, e¡¡t

sentido ao interior da antefossa, para espessas seqüêncías
turbidíticas âreno-pelÍticas do Flysch Val_e do piquiri; (3)
avanço do sistema montanhoso até o l-i¡nite oriental atual- da
antefossa, com o soerguirnento dos Terrenos Cerro da Árvore e
Serra do6 Pereira, acompanhado pelo avanço da cort,i.na detrítLca
que para o interior da bacia se organiza em sistemas de teques
deltáicos, ondê a porçåo sub-aquosa (frentes deltáicas e
prodeltas) é representada pel-o F]ysch vale do eiquiri e a sub-
aérea (1eque aIúvial e planície deltáica) peJ.a Molassa BoicÍr (4)
avanço conco¡nítante da polaridade estruturaL caracterizada, na
margem oriental , pelo enpurrão dos Terrenos Cerro da Árvore e
Serra dos Pereira sobre os depósitos d.a antefossa, provocando
deformâções diversas nestes 6endo que, ern sent.ido ao interior da
bacia, esta est,ruturação se ¡nanifesta na forma de domos (e.g.,
'àôrnO Aa. Minas do Camaquã ) & baciasrr (e.g., Ríncão dos Mouras)i
( 5 ) passagem do evento Ez, transpressÍonal , para E3,
transtensíonal , com reestruturação da Antèfossa Camaquã e¡n

horsts, como exenplificado pelo soerguimento da Serra das
Encantadas, e grábens e heni-grábctns que receberam os depósitos
da Molassa Guaritas, essencialrnente ali¡nentada pelos produtos da
erosão dos horst entäo formados no Cinturão Don Feliciano; (6) no
principal. hemi-grráben (Bacia do Camaquã s.s. ) as condições
iniciaís foram desérticas, com instalação de possantes leques
aluviais junto às encostas da Serra das Encantadas cujos
depósitos (Ruditos Pedrâ das Torrinhas e Arenitos cuarda Velha)
se interdigitavan con cornplexos de dunas en planícies eóIÍcas
(Arenitos Pedra Pintadâ) e, l-ocalmente, invadiam pequenos 1agos
efêmeros criando lèquês deltáicos lacustres (Ritmitos Varzinha)
(FiS. 7.6A), (7) refl-etindo o fraturamento profundo que então
afetava o substrato da bacia, derrames interrnediários - .Andesitos
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Rodeio Ve1ho - se intercalavam co¡n oe depóeJ-tos desta fasei (B)
con a cont,fnua evoJ.uçåo da bacia, mudanças no seu níve1 de baee
perrnitiram a formaçåo de um grande lago preenchido por sequências
deLtáicas (Ritrnitos Varzinha) cuja porção sub-aérea de planícies
deltáícas refletia o aÊÊoreamento da bacla por planícies atuviais
entrelaçadas (Arenitos Guarda Ve1ha) que evoluÍram até o completo
asÉoreamento do lago durante a fase termÍnaL da histórla da
Antefossa camaquã, essenciaLmente al-uvial - FaEe ALuvial (FiS.
7.6 c).
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CAPÍTULO 08

A EVOLUçAO DO CINTUR.ã,O DOM FEI.,ICIANO

TNTRODUC.ÃO

En todos os trabalhos nos quais e6tivemo6 envolvídos ao longo
dos anoÊ ,80 o objetivo, direto ou indireto, foi sempre o nee;¡no:

reunir el-ementos para entender a evolução do Cinturão Don

Felíciano à luz da Teoria de Tectônica de Placa6. No preeente
capítuIo, aliando dados jâ discutidos em publicaçõeÊ nossaÊ
(Fragoso Cesar êt â1 ., l-982a, 1"g82b, ]986, ag87, 1989) com outros
de investigações recentes, continuamos visualizando a evolução
deste cinturão dentro de um CÍclo de Wi]-son (lr¡ilson, f966)
relacíonado ao rrnascimento, vida, paixão e morte de urn oceanort,
ou seja, aos estágios de abertura (nascimento), espalhamento
(vida), subducção (paixäo) e colisão cont.inental (rnorte) do
(pal-eo)oceano Adamastor, definido por c. Hartnady (apud Hartnady
et al-., 1985), que separava o ( paleo ) continente Rio de La Pl-ata
do ( paleo ) continente Kalahari no Proterozóico Superior. De acordo
con o nodelo que vimos desenvoLvendo nestes trabalhos, na fração
sul-rio-grandense do cinturão Dom Feliciano suas litologias
possuem registros das três principais fases da evoluçåo deste
(paleo)oceano: (1) abertura e espalhamento, (2) fechanento e

subducção e (3) colisäo dos continentes nargínaiÉ.

ABERTURA E ESPALHAMENTO DO OCEANO ADAIIÍASTOR

Durante o nascí¡nento de um oceano ordena¡n-se quatro estágios
con suas respectivas seqùêncías sedimentares e ígneas (Àsnus &

Guazzeli, l-981): (1) Estágio Pré-Rift-valley & Seqüência do
Continente, (2) Estágio Rift-Valtey & Seqüência dos Lagos, (3)
Estágio Proto-oceânico & Seqüêncía do Golfo e (4 ) nstágio
oceânico & Seqüência do Mar, confor¡ne be¡n definidos nas bacias
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narginaie braej.leirae durante a abertura e espaÌtramento do ocêano

Atfântico. À tranBposLção para o Pré-cambrlano deetes estáglos e
6uaÉr seqüências é fortemente difícultada peloe eventos de

¡neta¡norfLemo e deformaçäo que afetaram seus produtos nas fasee
posterioree durante a aubducção e col-l-são continental . No

entanto, considerando os possíveis protolitos pré-metamórficos,
dois destes estáglos e suas seqüênclas, um ainda a níveI
especulativo - Estágio Rift-Valley (FiS. 8.1 A) - e outro
razoavelmente caracterizado - E6tágio oceânico (FiS. 8.L B)-
estão presentès no Cinturão Don Feliclano.

O ESTÁGIO RIFTI_VATJ.NY NO CTNTURÂO DOM FELICIANO

o Estágio Rift-Vâlley é definido pelo fraturanento tensional
que afeta a litosfera continental precedendo a abertura oceânica.
Em conseqüência instalam-se grábens ( rift-valleys ) com

sedinentação irnatura (seqüência dos Lagos) e magrmatisno básico
nanÈé1ico. Possíveis representantes deste estágío ocorren no

Batólito EncruziLhada do sul: paragnaisses quartzo-feldspáticos e

aluminosos dos Gnaisses chanã e o Anortosito Capivarita. A

hipótese antes levantada (cap. 05) é que estes paragnaisses
repreËentan os depósitos arcosianos ( quartzo-feldspáticos ) e

pelíticos (aluminosos) das seqüências aluviais e lacustres
(Seqüência dos Lagos) que preencheram os grrábens destes estágio,
acornpanhados por íntrusões ¡nanté1icas anortosíticas (Ànortosito
Capivaríta) e diques básícos (diques anfibolíticos nos

anortosítos e anfibotitos dos Gnaisses chanã).
A idade deste estágio no cinturão Dom Feliciano, considerando

as idades obtidas nos cinturões anortosíticos intercontinentais
(Herzs, L96g), possivelmente deve ser igual ou superior a l-rL Ga.

O EST.Á,GTO OCEÂNICO NO CINTURÃO DOM FEI,TCIANO

Neste estágio o oceano já está ern franco espalhamento con sua

topografia (plataforna contínental , talude, sopé, planícíe
abissal , etc. ) 

*ben díferenciada e sedimentação (Seqüência do Mar)

diversificada, com geração, na plataforma continental, de sua
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mais caracterlstíca assocíação petrotectônica: a cunha
rnlogeoseinclínaI , fornada por pelitos e quarÈzo arenitos e, na
dependêncía c1írnática, calcários. o magrnatismo associado ainda
deríva-se do manto e aecende através de faLhas reativadaE durante
o eepalharnento oceânJ-co, sendo representado por tnagmaÊr básicos
toleíticos e, Iocalnente, pequenog corpoE al-ca1inoB. No clnturão
Dom FeLiciano a sed5-mentação deste eEtágio está definida no
Miogeoclínlo l,avallej a (cap. 06) e seus protolitoE pré-
metanórfícos calcários, pe1Íticos e quartzo-areníticos, presentes
na Faíxa Tijucas no Uruguai e, no Rs, em escamas tectônicas, seja
no Terreno Serra das Encantadas (cap. 06), no interior do
Cornplexo Pinheiro Machado (Mármores Matarazzo) do BatóLfto
Pelot,aÉ (cap. 04) ou associados aos Gnaisses chanã do BatóLito
Encruzilhada do sul (cap. 05), o rnagrmatísmo desÈe miogeoclínio,
ainda nâo ben caracterizado quimicamente, constitui-se de
derrames básicos e corpos ultrabásicos, presumívelmente
toleíticos, e, como intrusões nos Mármores Matarazzo, pequenos
aillE e diques de sienitos. (Fig. 8.1 B).

craças a extensão do Miogeoclínio Lavalleja sobre o Cráton
Rio de L,a Plata no Uruguai (Autóctone Piedras de Afilar) e a

correlaçäo deste autóctone com a cobertura cratônÍca na Àrgentina
(Formação sierras Bayas) pode-se estimar no Proterozóico Superior
a ídade deste estágio em base aos fósseis da fauna Chuaria da
Forrnação Sierras Bayas, concordante corn idades K-Ar em torno de
900 Ma obtidas en basaltos do Miogeoctínio Laval-l-eja e reportadas
por Bossi (1982).

FECIIAMENTO E SUBDUCç.ã.O DO OCEANO ADAT4ASTOR

Durante o fechanento de urn oceano e conseqüente subducção da
litosfera oceâni.ca, seja no inÈerior oceânico (sistenas de arcos
de ilhas) ou sob uma nargen continental (sistemas cordilheranos),
instaLam-se vários ambientes relacionados a este evento,
destacando-se: (1-) fossa de subducçåo, (2) âIto externo ou prisma
acrescionário, - (3) bacia fronÈaI ( fore-arc basin) , (4) arco
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Fig. 8.1 : Evolução do Cinturåo Dom Feliciano e sua
relação com o Cínturão Gariep do sudoeste afrícano: (A)
Estágio Rift-valley e inicio de individualízação dos
Contínentes Rio de La PLata e Kalahari com sedirnentação
arcosiana e pe1ítÍca (unidades basais dos Gnaísees
Chanã?) da seqùência do6 lagos e inÈrusöes básicas e
anorÈosíticas (Anortosito Capivarita) ern torno de lrL Ga
(?); (B) Estágio oceânico (Proterozóico superior) com
estabel-ecirnento de u¡na margem continental passiva
(Miogeoclínio Lavalleja) localmente afetado por intrusöes
sieníticas; (C) Estágio Orogênico Andinotipo (885-775 Ma)
com desenvolvimento da orogenia Piratini e suas diversas
paleogeografias.

rnagmático e (5) bacia de retro-arco ( back-arc basin). Deste
estágio da evoJ.ução do Oceano Adanastor ocorrem testemunhos dos
a¡nbíentes (1) e (2) nas contrapartes africanas do Cinturão Dom

Feliciano: cinturöes Danara, Gariep e Saldenia, representados por
ofiolitos, ol-istotromas e faixas ¡netamórficas de alta P/T (Kasch,

orc6lûú! . p.lílicos do3 gtoi*et dottõ
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1979, L983i Barnea & sa!'ryer, L980t Hartnady et al . , l-985, 1989) .

Na porçäo Êul-americana deÉte complexo orogênico - CLnturão Do¡n

FellcÍano - o Rs possui evldências de geração de un arco
magmátlco andinotipo e, possJ.velnente, de bacía de retro-arco.

No RS o elemento gue define um arco magrmático andinotipo no
Cinturão Dom FeLiciano é o nagrmatisrno calcí-alcaLíno expandido do
conplexo Granítl-co-Gnáissico Pinheiro Machado do BatóLlto Pelotas
(cap. 04), variáveL de díorítíco a granítico, predominantemente
tonalítico-granodiorítico-monzogranítlco. Possíveis equivalentes
ocorren no Batólito Encruzifhada do sul (ortognaisses tonalítico-
granodiorítl-cos dos Gnaisses chanãt cap 05) e no Terreno Serra
das Encantada6 (milonito gnaisses tonaLítico-granodíoritico doe
Granitos Míloníticos Porongos ) .

A idade deste arco rnagrnátJ-co andinotipo, em ba6e aos dados
Rb-sr do cornplexo Pinheíro Machado, situa-se enÈre 885-775 Ma,

compatlvel com a idade Rb-Sr obtÍda nos ¡nil"onito gnaisses do

Terreno Serra das Encantadas ("800 Ua).
Outro a¡nbÍenÈe destê sistema paleogeográfico gue

possivelnente está presente no RS é a bacia de retro-arco do
Cínturão Dom Felicíano neste estágio representado pelas
seqüêncías vulcano-sedimentares calcÍ-alcalinas do Terreno Cerro
da Árvore e cl-ásticos tipo flysch do Terreno serra dos Pereirà
(cap. 06). os escassos dado6 Rb-sr (ídades convencionais) nos
vulcanitos inter¡nediários a ácidos do Terreno cerro da Árvore
tarnbé¡n indican idade próxirna 8o0 Mâ, análoga às do arco
rnagrnático .

A existência deste arco nagnático andinotipo e seus possíveis
depósitos bacinais de retro-arco (Terrenos cerro da Árvore e

serra dos Pereira) caracterizarn a La orogenia na evolução do
Cinturão Don Feliciano. En referência à histórica cidade de
pj-ratíní, capital. do RS durante a Revolução Farroupilha, e ao río
Piratini que banha esta cidade e expõe excelentes afloramentos
dos granitóides cal-ci-alcalinos da raiz deste arco magrnático,
desígnamos aqui a este evento formador de montanhas de orogenia
Piratini, esquematicamente representado na Fí9. 8.1- c.
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COLISAO CONTINENTAI, NO CINTUR.ÃO, DOM FEI.,TCIANO

À morte do oceano Adamastor e coneeqüente colísão doe
( paLeo ) Continentes Rio de L.,a Plata e Kalahari foi fundamental na
edlfÍcaçåo e eetruturação do Cinturão Dom Feliciano, refletJ-ndo-
-6e em três eventos principais: (l-) Sín-Col-ísional E1 , (2) Tardi-
Co1iElona1 82, e (3) Pós-coLisfonaf 83, todoe formadores de
montanhas e bacias associadas.

EVENTO SIN-COLTSIONAL El

O evento sin-col-isional E1 (FÍS. 8.2 )

irnportantes na atual arquitetura do Cinturão Dom Feliciano,
reLacionado ao transporte das paleogeografias anteriormente
reLatadas como nappeã e escamas tectônicas do¡nLnante¡nente - senão
totaLmente - desde sudeste até próxlno à atual posição
concornitante a metanorfÍsrno variável de ¡nuito baixo a alto grau e

importantes fusões crustaÍs geradoras de granitos.
O nappismo deste evento é responsáveJ- pelas exposições

alóctones: (1) da raiz do arco magrrnátíco andinotipo, seja nos

BatóLitos PeLotas ( complexo Pinheiro Machado ) e EncruziLhada do
SUI (Ortognaisses chanã) ou no Terreno da serra das Encantadas
(n11oniÈo gnaj.sseË tonalitico-granodioríticos dos cranitos
Mílonítícos Porongos), e por sua defornaçäo progressiva gnáissica
a milonítica; (2) dos depósitos vulcano-sedirnentares (Terreno
cerro da Árvore) e clásticos tipo flysch (serra dos Pereira) de

una possÍvel bacia de retro-arco conplexanente deformados,
tectonicamente enfatiados e metamorfizados sob eondições de alta
T/P desde a zona da clorÍta até a zona da estaurolitai (3) dos

depósitos rniogeoclinais (MÍogeoclínio Lavalleja) cono escanas
tectônicas inbricadas com os Granitos Mifoníticos Porongos no
Terreno serra das Encantadas, com o Complexo Granítico-Gnáissíco
Pinheiro Machado no Batól-ito Pelotas (Márnores Matarazzo) e com

al-óctones anortosíticos (Änortosito capivarita) e paragnáissicos,
possivelnente gerados no Estágio Rift-Val-J.ey, no Batól-ito
Encruzil-hada do Sul (Gnaísses chanã) e (4) de frações do

embasamento pré-brasiJ.iano (Gnaisses Encantadas) como pequenas

é um dos rnais



226

eecamae tectônicas com oB cranltos MllonítlcoE Porongos do
Terreno serra da6 Encantadas .

o rnagrnatisrno do evento sin-coLisl"onaL foi produzido, en
essência, a partir de fusões parclais induzidas pèlo espeasamento
e encurtamento crustaís devidoÊ ao empllharnento tectônlco de
nappes. A fueão de metassedimentos é particuJ.armente bem

caracterizada no trrosáriotr de sl¡eets leucogranÍt.icas
( Leucogranitoe Cordllheíra) que marcam a borda ocidental do

Batólito Pefotas, intrudidas ao longo dos planos de follaçäo do

compLexo Pinheiro lvlachado e conjunÈamenÈe deformadas. No Terreno
serra das Encantadas, a presença comum de nilonitos derivados de
leucogranitos nos Granitos Miloníticos PorongoÊ possiveÌmente te¡n

a ¡neÊima origern.
cranitos deste evento, porérn sem a mineralogia acessória

peraluminosa, compreendern grande parte dos cranitos MiLoníticos
Porongos, aparentemente gerados por fusão parciaL do embasamento

pré-braslliano (cnaisses Encantadas). No Batólito Encruzilhada do
sul , marcando a f,ase tardia deËte evento, ocorrem sheets do
Monzograníto Pitangueiras, cuja fonte tarnbén näo está ainda
defÍnida. sua idade Rb-Sr em torno de 620 Ma aponta a idade
¡nínina para o evento sin-colisional.

A sedímentação sín-colisional foi parcamente preservada,
restríngindo-se aos rítmitos areno-peIíticos anquinetanórficos
de cerro chato, possíveI flysch gerado durante o avanço das

nappes deste evento (cap. 04). Enbora não tenhamos saLientado
anteriornente, ocorrem algunas exposições do Fl-ysch vale do
Piquirí (cap. 07), cono exemplificado na base do vale do Piquirí,
na regiâo de Serrilhada e no Passo dos BravoÉ, o prímeiro junto
ao Terreno cerro da Árvore e o segundo i¡nbricado no Terreno Serra
da6 Encantadas, apresentando dobramentos isoclinais e foliação
ardosiana que, em.bora ainda carentes de estudos mais detalhados,
poden representar equivalentes dos Ritmítos cerro chato en outros
terrenos do cinturão Dom Felicíano, isto é, depósitos de flysch
sin-co1isÌonais .

Apesar da sedinentação pouco preservada e superficial-nente
estudada, o magTrnatisrno, metamorfismo e tectonis¡no deste estágio
evidenciam que J¡ouve geração de rnontanhas durante sua evolução. À
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SUDESIE SUL - AMERICA¡IO

g¡I"Ë.üX -+ crNrun¡o ooM Fa-rcraNo

Fig 8.2 : ModeLo especulativo da colisâo entre as Placas
Rlo de La Plata e Kalahari com as principais unídades
aIóctones ( nappes ) e asstociações petrotectônicas geradas
durante a Orogenía Porongos (> 620 Ma) do cinturão Dom
Felícíano no RS e em sua contraparte africana' (CÍnturão
Gariep)

esta segunda orogenia do Cinturão Don FeLiciano designamos
Orogenia Porongos e¡n referência à região onde a atividade
granítíca superposta peJ.a rnilonítíca associada a íntensa
segregaçäo ¡netarnórfica induziu Paulino Franco de Carvalho a

erigir a rrséríe dos Porongostr.

EVENTO TARDI-COLTSTONAL E2

o evento tardi-colisional- 82, através de seu tectonisrno
transpressional. , rnagmatismo e sedirnentação, é o responsáveJ- peJ-a

atual organização ern batólitos, terrenos e bacias do Cínturäo Do¡n

Feliciano. Seu tectonisrno gerou as grandes zonas de cisalhamento
sub-verticais "que justapõern estas estruturas e as defor¡nam
internamente em rrdonos & baciasrr. A profundidade atingida por
estas zonas de cisalhamento, seccionando a crosta espessada do

vvvvvvvvvvv

I

Noppo qo I Nopæs de orco. dc
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evênto anterior e atinglndo o manto lltosférlco, propiciou
inteneo rnagmatismo por fusão crustal profunda (sulte Granftica
Do¡n Feliciano), mantéIica (Gabros Passo da Fabiana) e crustal co¡n
partÍcipaçåo met.assedi¡nentar (Suíte Granítlca .Encruzilhada do
Sul , Granitoe Carnpinas e outroa plrltons). A aecensåo, âo longo
destas zo;nas, dos granitos e p1útons báBicos então gerados foi
aconpanhada pela formação de enxa¡nes de diquee em nÍveis cruetaÍs
rnais rasos (Diques Riolíticos Asperezas) alimentando vulcanismo
ácido explosivo em superfÍcie (Tufog & Igninbritos Ana Días). Ern

função da ativídade magrrnáùica induzida por estes cisalha¡nentos
profundos individual i zaram-se os Batólítos Pelotas e EncruzíLhada
do SuL, Ii¡nitados pela Zona de Cisalha¡nento DorsaL do Canguçu.

A novimentação transcorrente deetas zonas de cisalhamento
criou a atual geonetria geral do Cinturão Dom Feliciano pela
justaposição dos Terrenos Serra das Encantadas, Cerro da Árvore e
serra dos Pereira e dos batóLitos acima citado6. Seu caráter
transpressional vergente para noroeste estabeleceu o soergulmento
de nontanhas seguindo igual polaridade e insÈalaçåo de una
antefossa (.Antefossa Carnaquã ) receptora da carga detrít,ica então
gerada ( Fornação Arroio dos Nobres), narginalnente preenchlda
pelo Flysch Vale do Piquiri e pela Cunha Rudítíca Vargas, que
lateral e verticalmente transicionam para a Molassa Boici,
refLetíndo o assoreamento da antefossa neste estágio.

06 dados Rb-Sr disponíveis para o magmatS.srno desta fase o
sLtuam e¡n torno de 550 Mâ, no cambriano, conpatíveis com as
escassas análises K-Ar efetuadas em seus sedi¡nentos.

À orogenía deste evento, a terceira na evol_uçåo do Cinturäo
Don Feliciano, é a nelhor caracterizada, seja pelo magmatisno,
tectonísmo ou sedimentação orogêníca. Dos produtos então gerados
possui particular destaque o plutonisnó granítico da SuÍte Don
Feliciano, que inclui os granj-tos da Serra do Herval (Fragoso
Cesar & callas, L978), uma das nais elevadas do Escudo Gaúcho.
Ern referência a este alto topográfico designarnos a este evento
for¡nador de montanhas de orogenia serra do Herval.



I

o EVENTO PóS-COLTSToNAL E3

229

O rll-ti¡no evento da evol-ução do Cinturão Don Fe1l-clano é ainda
pouco eetudado, tendo sldo evidenciado peJ-a eedinentação da
MolaÊÉa cuarLtaÊ e peJ.o alçamento como horet da Serra das
Encant,adaB. o caráter tranatenËional de Eeu tectoni.emo
caracteriza o reLaxamento cruEtal pós-coJ.lslonal, durante o
arrefecimento do ciclo BrasÍIiano no Rs. os falhamentos deste
período, até onde constat.ad.o, constitue¡n reatívações das zonas d.e

cisalhamento do evento anteríor. O magmatismo é restrito,
incluindo, com certeza, o vulcanismo intermediário dos AndeÉitos
Rodeio Ve1ho e, possivelrnente, o Sienito piqulri do BatóIito
Encruzilhada do SuL e pequenos plrltons aLcalinos granitícos e
sieníticos do Batólito pelotas, embora não Êre dêscarte a
possibilidade destes plutonitos seren poateríores, anorogênicos:

A ídade deste evento ternÍnal é ainda uma Íncógnita. Dados
radiométricos restríngem-se a duas anáIisês K-Ar en pelítos da
ÌIolassa Guaritas que Êugere¡n ídade deposicíonal en torno de s2S
Ma. Pequenos plrltons do BatóLito peLotas na região dê conde
Ylatarazzo, supostarnente relacionados a este estágio, apontararn a
idade Rb-Sr de 446 + 69 Ma. Devido à precariedade do6 dados
disponíveis, estima-se que esta fase tenha ocorrldo entre o
Cambríano Superíor e o ordoviciano fnferior oür ainda
necessÍtando de estudos, este evento seria do Ca¡nbrÍano Superior
e teria havido outro, posterior e anorogênico, no ordoviciano.

Em referência à região de cuaritas, onde reúnern-se os
elenentos mais indicativos deste evento, registrados na
sedimentação da moLassa hornônima, proponos, para este, a
desígnação Evento Pós-orogênico cuaritas.

coNsIDERAçÕES FTNATS

As discussões que levantanos 6obre o cinturão Dom Feliciano,
sejarn as estratigráficas, estruturais, geoquímicas ou
gTeocronológícas, levaram selnpre a um denorninador conum: a
aplicabilidade de Tectônica de pLacas en terrenos pré-carnbrianos
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con a ldentlficaçåo de paleogeografias dlvereas de marcante
analogfa com aguel"as atual¡nente obBervadaÉ durante a evoluçåo doe
oceanoÉ'. E¡n váríos graus de acuidade, ern função do conhecinento
até aqul acumulado, foi poseÍveJ. apontar (1) uma lnargem
continental paseiva, sl¡nltar à do Oceano At1ântico, com elernentoe
da abertura e espalharnento oceânico que evoJ.uiu, durante o
fechamento deÉte, para (2) uma margem continental ativa, como a
da costa oeste americana, com resíduos de arco nagmático e bacias
orogênicas associadas, e culminou co¡n (3) colisão contínental ,
como a que afeta a junção Índia-á,sia no Cinturäo Hlmalaiano, e
e;eus desdobramentos reLacionadoc ao6 estágios ter¡ninaiE de um

ciclo gêotectônico.
Refletindo aE fases orogênicas deste ciclo foi possível

apontar a ocorrência de três orogenias euperpostas na evoLução do
CÍnturão Don FeLÍciano, Orogenias pirat.Íni, porongos e Serra do
Herval , de maneira análoga às que têm sido definidas nos
cinturöes fanerozóicoe, correlacionando tectonls¡no e
sedinentaçâo, doiÊ fenôrnenos intrinsecamente ligados.

Na parte seguinte (Parte III) desta tese, os mesmos
princípios serão adotados e levaråo à identificação de outras
paleogeografias, refletíndo a história distínta do Cinturâo
Ribeira frente ao Cinturão Dorn Felicíano. Ernbora no Rs estes dois
cinturões estejam just.apostos, esÈa ËÍtuação não reflete urna

história comum, nas täo sonente a posição assu¡nida peJ.o cinturão
Dorn Feliciano através das transcorrências tardi-coL isionais que
transportaram longitudinafmente seus terrenos críando a atuaL
configuração, seja pela colagem tectônica interna, seja por seu
contato com o Cinturão Ribeira e Cráton Rio de La plata. No RS

este contato não é claramente evidenciado por dois notívos: (l-) a
sirnilaridade entre os depósitos da Ãntefossa Camaquä e os da
Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara posteriornente discutida e (Z)
a transgressão da mol,assa pós-colisional do Cinturão Dom

Fel-iciano (Molassa Guaritas) sobre o Cinturão Ribeira que, sendo
posterior à colagen tectônica, invade parcialrnente a outra
estrutura cobrindo o lirnite tectôníco. No entanto, o linite
tectônico ocidental do cinturåo Don FèLiciano, embora ambíguo no
RS, é evidente em Santa catarina e no Uruguai. No Escudo
Catarinensê, en diversos trabalhos de Basei e colaboradores
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(e.9., Baeef, L985; Basel et aL., L99oa), é deetacado o rcontato
friotr entre eete clnturåo e a área cratônlca a norte atravée de
uma zona de cisal-ha¡nento sub-verticaL, após a qual a atlvidade
tér¡nica e tectônÍca do Cinturão Do¡Tr Fellciano nåo ae f,az
presente. No Uruguai situação el¡nllar Ê¡e repete. Em secção
geológica desde o Cráton Rio de La pLata até o interfor do
cl-nturäo observanos (Fragoso Ce6ar et aI . , IgA7, Machado &

Fragoso Cesar, l-987) gue o contato se dá através de espessa (>z
Km) zona de cf6alhamento sub-vertical NNE-ssW bem exposta entre
as cidades de ,fosé Batlle y ordoñez e ZapÍcán, que limita
granltos sub-al-caLinos transamazônlcos indeformados cratônicos Clo

Miogeoclínio LavaIleja complexarnente dobrado e estruturado en
nappes.

Enbora estas considerações sejam ainda preliminares é
inevitáve1 concluir que o Cinturâo Do¡n Feliciano constitui um
grande compLexo alóctone justaposto a outras estruturas, sejam
cratônicas ou orogênicas, durante o evento tardi-col-isfonal ou
pós-coJ.isional de sua evol-uçåo.



PARTE TII

O CTNTURAO RTBETRÀ

NO RIO GRÄNDE DO SUL
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CAPÍ TUI-,O 09

O CTNTURÃO RIBEÏRA
E SEU EMBASAMENTO CRATôNICO

NO RIO GRÀNDE DO SUL

INTRODUç.AO

o Cinturão Ribeira foi defínido por Àlneida et aI . (Lg73,
cono uma faixa de dobramentoe do Pré-ca¡nbriano Superior,/Eo-
Pal-eozóico que, acompanhando a costa At1ântica, estende-se do su1

da Bahia ao suL do Uruguai; e¡n ternos gerais uma redesignação do

Cinturão Paraíba de Cordani et al , (1968) considerando novos
dados, em particular o reconheci.mento, no Uruguai, de uma faixa
móvel na reglão orientaL em contraposição a una área cratônica na

ocidental (Bo6sí et al ., L967ì Ferrando & Fernandez, 197L) então
defínÍda cráton Rio de La Plata ( Alrneida et al ., L973). o

conceito cinturão Ribeira, incluindo todas as regiöes de escudo
do sul do Brasil , foi adotado, aprirnorado e compartinentado em

trabafhos posteriores (e.9., carneiro et al ., L974i Hasui et aI .,
L975) apesar da identificação, por neios radionétricos, de urna

área cratônica junto ao Iimíte dos Estados de Santa Catarina e

Paraná (cordani, L974), posteriorrnente definida como cráton Luis
A1ves (Kaul , 7979, 1980).

Em uma revÍsäo de cunho regional , considerando estes
el-ementos e novos conhecimentos geológicos, particularmente a

descoberta de rochas granulíticas na porção sudoeste da área de

escudo do RS (Nardi & Hartrìann , !g7g), cujos dados Rb-Sr
apontaram idade do Proterozóico fnferior (soliani Jr., L979 ), e a

sirnílarídade dos terrenos metavulcano-sedimentares e gnáissÍcos
da região noroeste com os terrenos granite-gÉeenstone arqueanos
da África, Fragoso Cesar (L980) propôs outra compartírnentaçâo
geotectôníca p-ara o sul do Brasíl- e Uruguai: (L) u¡na área
cratônica extensiva da Argentina a santa catarina, o cráton Rio
de La P1ata então redirnensionado, interposta entre duas faixas
¡nóveis brasilíanas, (2, o Cínturão Ribeira a NNW, tambén
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redlmensionado e Llmltado ¡nerLdionalmente pelaE expoaiçõe6
paranaenses e (3) o Clnturåo Don Fellciano a sE, entldade então
deflnlda e em parte equivalente aos siste¡nas de Dobramentos
Tijucas e lreste Uruguaio e ao Maciço Mediano de Pelotas na
terninotogia de Ha6uÍ et aI . (L975).

O avanço dos conhecitnentos ao longo dos anos '80 corroborou
eEta compartirnentação, em especial- a definlção de cinturão Dom

FeLiciano. No enùanto, nos trabaLhos geocronológicos mais
recente6, particularrnenÈe a tese de Soliani ,fr, (l-986), diversas
análises evLdenciaram que parte do cráton Rio de La Pfata no Rs

continha unidadeÊ brasLl.lanas, incluindo metamorfltos
interpretados como greenstone belts e terrenos gnáissicos
associados güê, então, começaran a 6er vLsualizados cono u¡na

expansão da bacia de retro-arco do Cinturåo Dom Feliciano para
ocidente (Soliani Jr., L9a6, trommasi & Fernandes, L990). Estes
dados geocronológicos, aliados a dados geológicos, geoquímicos
(e.9., Silva Fí1ho, 1984i Nardi 6r Lima, L985r vtildner, 1990) e

geofíslcos ( shukohrskí et aI ., 1991) mostrara¡n a necessidade de
uma revisão na modelagem geotectônica da região do escudo do RS

que anteriormente considerávarnos Íntegralnente cratônica. Desta
revisão resultou o reconhecimento de que na borda oeste do escudo
do Rs, além de exposições do ernbasamento cratônico, ocorria a

extensão ¡rerídional do cinturão Ribeíra, representada por dois
compLexos orogênicos superpostos: (1-) o Terreno Rio Vacacaí e (2)
o orógeno Bon Jardim, alé¡n de resÍduos de uma cobertura
miogeoclinal , (3) a Platâforma carbonática Pedreiras (Fragoso
Cesar, l-990), objetos de discussäo desta terceira parte da tese.

ESTRUTUR¡,çÃO DO CTNTURÀO RÏBEïRA

NO RIO GRÀNDE DO SUL

A Fí9. 9.L, que esquernatiza a geoJ.ogía da porçäo oeste do

Escudo caúcho _ no RS, destaca dois conjuntos principais de

unidades: (1") exposiçöes da borda do cráton Rio de La PLata em

distintos níveis da associaçåo com as (2) unidades brasilianas do

Cinturão Ribeira. Esta prirneira aproxírnação aponta urn caráter
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Fig. 9.1 : Esboço geológico do Cinturão Ribeira no RS
(base geológica extraída de santos et al ., L989, com
diversas nodificações). ;

I-,EGENDA: l" e 2 . Embasamento Transamazônico: 1-
Granulitos Santa Maria Chico; 2- GraniÈóides & Gnaisses
Bagér 3- Plataforma Carbonática Pedreiras; 4- ofioLitost
5- Gnaisses Canbaí; 6, '1 e 8- supracrustais Vacacaí: 6-
Metavulcano-sedimentares Canpestre¡ 7- Metagrauvacas
Ar:roio das Pedrasi 8- Fílítos de lbaré; 9- Fornação
Maricái L0- Granítos & Granodiorítos i l-l-- Fornãção Bom
JardiÍr (Flysch Mangueirão) t L2- Vu1cânicas (Shoshonitos
Hilário da - Fornação Bon Jardin e Rioliotos Acanpanento
Velho); 13- Molassa Santa Bárbara; L4- Cobertura
Fanerozóica; l-5- Mofassa Tardia do Cinturäo Dorn Feliciano
locaLrnente transgressiva sobre o Cinturão Ribeira; l-6-
Transfor¡nante lbaré; f7- cavaLgamentos; l_8-
Paleocorrentes (extraídas de Paim, 1990 e Becker &
Fernandes, 1982).
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distlntlvo de6te cl-nturão com o Cinturão Don Fell-cLano: a
lnteração ativa, durante sua evolução, con a área cratônica. E¡n

una aegunda aproxinação, outra diferença funda¡nental: a principal
cornpartirnentação é longftudÍnal , linltando, ao J-ongo de uma zona
de cj.salharnento tranecorrente Êub-vertical de direçäo NVil-SE

Llneamento Ibaré -, dol-s blocos crustais marcadamente distlntoe
( Naumann et aI ., 1"9a4) ! (1) o Bl-oco são Gabriel, setentrional-, do
(2) Bloco Taquarenbó, ¡neridional . Entre as principaie diferenças
entre estes dois blocos destacam-se: (1-) ocorrências extensas, no
Bloco Taquarembó, de exposições do embasamento cratônico
preservando as eÉtruturas e idades antigast no Bloco São GabrLel
estas exposições são limitadas, reestruturadaÊ e rej uvenescidas
no CicLo Brasiliano; (2) exposiçöes do Terreno Rio Vacacaí
restritas ao Bloco são Gabriet, com exceção dos FíIítos de Ibaré
que, ao Longo do Lineamento Ibaré, ocorrem nos dois bLocos e (3)
localização, ho Bloco são cabríel, do compLexo plutono-vulcano-
-sedi¡nentar do Orógeno Bom Jardim; no Bloco Taquarembó, expöern-se
apenas rochas graníticas com vulcânicas subordínadas e raras
ocorrências sedirnentares. Estas diferenças, cono veremos nos
capítulos- seguintes, näo refleten apenas níveis crustais
distintos ou transporÈe ao longo de transcorrências, rnas estão
ligadas à evolução, ao longo do Ciclo Brasiliano, deste
lineamento cono u¡na faLha transformantê - Transformante Ibaré
( Fragoso Cesar, L990 ) .

AS TINTDÀDES DO CTNTUR.ã,O RTBETRA NO RIO GR.A,NDE DO SUL

Na pequena fração do Cínturåo nibeira que aflora no Rs, con
área exposta de cerca de l-5.OOO km2, ocorrem as seguintes
unidades (FiS. 9.1,): (1) o E'mbasamenÈo Transamazônico,
particuJ-armente bem caracterizado no Bloco Taquarembó t (2) a

Plataforna Carbonática Pedreíras, restrita a leste de Caçapava do
SuJ.; (3) o Terreno Rio Vacacaí, um conplexo da aLóctones básico-
ultrabásicos, granÍtico-gnáissícos e metavulcano-sedimentares, e
(4) o Orógeno Bom Jardiu, representado por pl-utonismo, vulcanísmo
e sedimentação autóctones.
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À relação entre estas unfdades, conforme adLante díscuti.das,
ta¡nbé¡n reflete um Cic]-o de lfiJ-son, onde o Enba6amento
Transanazônico registra exposições do ( paleo ) Continente Río de La
P1ata, a PLatafor¡na Carbonática Pedrelras te6temunha a evoluçâo
de um oceano e os Terreno Rio Vacacaí ê orógeno Bon Jardim a fase
de fechamento e subducção oceâníca com instatação de orogenias
superpostas. Pelas relações eetruturaie, geocronotóglcas e
geoquímicas, este oceano desenvoLveu-se a oeste do
( paleo ) Cont,inente Rio de L,a Pfata, portanto desvÍncutado do
oceano Adamastor que situava-se a Leste e foí o responsável pela
evolução do Cínturão Dom Feliciano e 6eus congêneres africanos.
Desta forna, por constítuir un (paleo)oceano que ainda não tlnha
eido caracterl-zado em terrenos pré-cam.brianos, resolvernoe
designá-Io oceano Charrua, em referência à guerreira tribo
indÍgena que habitava regiões do Rs onde estão preservados alguns
de seus vestígios crustais, ofioLíticos (Fragoso Cesar, L99O).
' E¡n função de uIIl melhor entendimenÈo da evoluçåo do Oceano
Charrua, que pode vÍr a ser fundarnental no estudo de outras
regiões do Cinturão Ribeira, nesta parte da tese discutiremos as
princípais característícas de seus produtoË orogênicos, os
Terreno Vacacaí e orógeno Bon Jardin, nos capítuLos Lo e l,l-,
respectivamente. Àinda no presente capítulo, à tÍtulo de
lntrodução, dl-scorrerernos suscinta¡nente sobre as exposições
cratônicâs do ( paleo ) Continente RÍo de La plata e de Êua
cobertura rniogeocl-inal..

O EMBASÄMENTO TRANS.AMAZôNTCO¡ AS EXPOSICóES

DO CR.Á,TON RIO DE LA PLATÀ NO CTNTUR.ã,O RIBEIRA

O Cráton Rio de La Plata (Alneida et al ., f973,, confor¡ne
redirnensÍonado por Fragoso cesar (l-980), afLora na Argentína,
Uruguai, RS e SC. Se, por um lado, sua exposição sul--rio-
-grandense foi significativamente reduzida peLos dados
geocronológicos e geoguírnicos recentes, por outro, o rnodelarnento
gravirnétrico feito para o su1 do BrasíI e Uruguai por Shukov/ski
et al. (L990) sugere sua continuidade, sendo que no Bloco São
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Gabrlel , onde eua ocorrência é regtrlta à u¡na pequena fraçåo
eltuada a sw de Lavras do SUI (r'lg. 9.L), alérn de u¡na poselvel
eacama tectônica na região de Mata crandè, eLe rnergulha para
oeste, sob oe Terreno Rio Vacacaí e orógeno Bo¡n Jardin, até as
proxinidadee da cidade de São cabrieL, já nos domÍnl-os da Bacia
do Paraná.

No RS, ae exposições cratônlcas contêm duas unidadeÊ (Fig.
9.L): (1) u¡na conetituída por gnaisses granulíticoB - GranulltoÉ
Santa Maria Chico (Nardí & Hartmanr., f979), afl-orantes no extremo
oeste do Bloco Taquarenbó e (2, outra por gnaisses diversos
assocíados a granitóídes deformador, expostos na regiåo de Bagé -
cranitó1de6 & cnaisses Bagé - e a slv de lravras do Sul,
respectivamente no6 Blocos Taquarenbó e são Gabriel.

" OS GR.A,NULITOS SANTA MARÏA CHICO

O Complêxo eranulítico Santa I'[aria Chico, aqui simplifÍcado
cono Gra¡rulitos santa lilaria Chico, foi definido por Nardi &

Hartnann (1979) como uma assocíação de aLto grau metamórfico com

foliação princípaL de dÍreção NW-SE regíonahnente contendo
hiperstênio êmbora corn arnplas áreas retrornetamorfizadas em facies
xistos verdes por inf J.uência dos granitos brasilianos íntrusivos.
L,itologicanente são for¡nados por gnaisses básicos, gnaisses
quartzo-feldspáticos, anortositos, ultramafitos, metapelitos e
mármores. À paragênese hiperstênio + pJ.agioclásio + granada +

clinopíroxênio é relativamente comum, indicando condições de
¡nédia a al-ta pressão durante sua gênese ( Naunann et al-., !gA4).

Estes granulitos se estendem para sul aflorando no Uruguai,
tanto na regíão de Rívera como de Valentines, constituindo
frações de uma faixa granulítica de direção NW-SE (Cínturão
Granulítico Va1êntines; Fragoso Cesar & Soliani Jr., L984)
contida entre o Lineamento Ibaré e a Falha Sarandi del Yi (FiS
2.1). Estudos radiornétricoÊ pelo nétodo Rb-Sr foram efêtuados na
porção brasileira (Solíani Jr., L979, 1986) apontanCto idade de
2030 + 73 Ma con Ro 0,7020 e na região de Rj-vera, no Uruguai
(Soliani Jr., 1986r cordani & soliani Jr., 1990), onde a idade
obtida foi 2204 + 65 Ma com Ro Ot7O3. Pelo ¡nétodo Pb-Pb foraÍr
analisadas anostras da porção 'brasileira (Soliani Jr., l-986) que
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nedLram ldades entre 254I +!67-i,99 Ma e Ztg3 +286-355 t4a, no
¡nesmo lntervalo de ldades obtldas pelo nétodo sm-Nd (Hartnann,
L9A7), confirmado, por várias metodologlae, a geração destes
granulltos no Proterozóico fnferior.

GRJ\NITóIDES & GNATSSES BAGÉ

Rochas de composição tonalÍtíca a granítíca, freqüentemente
porfiríticas e diversamente defornadas e gnaissificadae,
associan-ee aos cranul-itos santa Maria chíco no Bloco Taquarernbó
e apresentan expoeições presumivel-mente correlatas no BLoco São
Gabriel a sW de lravras do sul (Fig. 9.1) e, possiveLmente, cono
pêquena escama tectônica na regTião dê Mata Grande que contérn o
gabro homônimo. Suas melhores exposíções ocorrem na regfão de
Bagé, de onde advém a designação çranitóidès & cnaisses Bagé aqui
sugerida. Na exposição a sW de Lavras do su1 , onde se imbrica¡r
tectonicamente com ofiolitos do Terreno VacacaÍ (cap. l_O), foran
descritas por Ribeiro & Fantinel (l-9?g) como una associaçåo de
rochas constituída (... ) por netagrranÍtos, gnaisses migmatíticos,
em parte derivados de metabasitos e contendo algumas inctusões de
granulÍtos, conj ugados a u¡¡a volumosa masE¡a alongada de
peridotíto serpentinizado (op. cit., pg. 45).

Àssim como os granulitos, esta unidade tanbém se estende para
o Uruguai, onde as idades Rb-Sr (Unpíerre & Halpern, L}T]-) e¡n

granitóides - incluindo granitos pós-tectônicos - situa¡n-se em

torno de 2,0 ca sempre com baixas razões iniciais gr87 lgya6 (<
0,703). No Rs, as dat.ações efetuadas restringem-se à região a SW

de Lavras do SUI , onde o diagrana isocrônico montado (Fig s2 in
Soliani Jr., 1986)) mostra una rnuvemrt de pontos que, enbora
preJ. irninarrnente, perrnitirarn ao citado autor obter duas retas, uma
de L988 + L33 Ma e outra de 665 + 265 I{a, caracterizando a ídade
proterozóica inferíor destes granitóides e gnaisses e seu
rej uvenescinento parcial no CicLo Brasiliano durante a instalaçåo
do Cinturão Ribeira. Na região de Mata Grande, ernbora predominern
os Gnaisses Canbaí (cap. 10), de idade brasiliana, ocorre u¡n

corpo gábrico (cabro de Mata crande) cujos dados K-Ar disponíveis
(Issler et al . , L973ì Teíxeira, t9g2a) apontan ídades entre l_826
+ 55 Ma e 2l-83 + 100 Ma. Entre os gnaisses envolventes, apesar da
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1eócrona Rb-Sr medLr idade braeillana, aLguns pontos do dlagrama
lsocrônlco (F'ig L0.3.F). sugere¡n idade nal-s antlga com Ro mals
baixa. A poseíbiJ.idade que aventamo6 é que neÊta localldade
ocorra¡n gnalssee antj.go6, associados ao cabro Mata crande,
l¡nbrlcadoE corno escama tectônica do embasamento entre gnaLssee
brasilianos.

En Bíntese, o embasanento gnáissJ_co do clnturão Ribeira no RS

é fornado por granulitos, gnaieses e graníÈóides do proterozóico
fnferior diversa¡nente retro¡neÈa¡norf i z ados e rejuvenescidos no
Cíc1o Brasiliano, preservando, em sentído sul-, suas estrutura6 e
ldades antigaa.

A PI"ATAFORMA CARBONÁTTCA PEDREIR.è,S ¡

O MTOGEOCTJf NIO DO Cf NTUR.ã,O RTBEIRÀ,

A seqùêncla carbonática que aflora ao longo da borda leste do
cranito caçapava do Sul (FiS. 9.1), embora senpre referida à
Fornação Vacacaí (e.9., Ribeíro et. aI . , L966t Ribeiro, L97oa) ou,
mais recenternente, ao Complexo passo Feio (e.g., Bitencourt,
1983), unidades neeta tese referidas cono supracrustais Vacacaí
do Terreno Rio Vacacaí (cap. 10), possui associação litológica
sugestíva de sua desvinculaçäo deste terreno, sendo agui
interpretada como uma coberÈura miogeoclÍnal do Ciclo de lfilson
do Oceano Charrua e da história do Cinturão Ribeira. Em

referência à região das Pedrei.ras, ond.e localizarn-se várias
frentes de exploraçåo de seus nármores, foi designada plataforma
Carbonática Pedlîeiras (FragoEo cesar, l-990).

A Plataforma Carbonática pedrei.ras é formada
predoninantemente por nármores doloníticos, com subordinadas
intercalações de guartziiLos, rneta-margas e rochas básícas, sendo
o conjunto intrudido pelo Granito Caçapava do Sut e suas apófises
(Ríbeiro, l-970a). À análise petrográfica destes nárnores foi
detalhadanente levant,ada por Bortol-otto (1986) que ídentificou
dolo¡níta co¡no ¡nineral principal, chegando modalnente a ¡nais de
90 8, freqüentemenÈe assocÍada a calcita, con calcita ferrífera,
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dlopsídio, trernol J-ta, flogopita, olivina, eerpentina, talco,
clorlta, quartzo, titanlta e apatlta como aceesórios.

A6 condições paleoarnbientais e origern dos calcários
protoJ.itoe destes nárnores não tlnhan Eidos estudadoe âté
recenternente. O Prof. Dr. Armando M, Coinbra (DPE-IGUSP),
part.lcipante da Excursão do Curso de Geotectônica do IG-USP de
Setembro/lggo coordenada pelo autor da presente teee, deecobrlu
na Pedreira Mato crande a ocorrêncfa de e6truturas
estro¡natolíticas , evl-denciando a origen organogênica dos
calcárÍos. os dados obtidos nesta pedrel-ra, J untanente com oÉ

contidos na tese de BortoLotto (L986), servÍram de subsídio para
o relatório de um dos alunos do curso (Hiruma. L990), estando
suas principais observações e concLusões abaixo slntetizadas.

Os biosÈromas estudados na pedreira säo formados por lârninas
plano-paraì.e]as (esteiras algáIicas) indicativas de ambiente sub-
-aquoBo tranqüílo que, em algnrns níveis estratigráficos, gradan
para topo ondulado refletindo nudança para um a¡nbiente agitado de
águas mais rasas, posteriormente retornando às condições inlciais
co¡n nova fonnação de lâminas plano-paralelas. Nesta pedreira, os
corpos de topo ondulado estão paralelanente aLongados segundo a
díreção Nzow, Bugerindo condiçöes de forte controle por correntes
con direção constante durante a deposiçåo dos biostronas, capazes
de ¡nodel-ar seus corpos. Se estas correntes são de maré, o que é
ben prováve1 porque a deposição destes estro¡natólitos requer
ambiente protegido de águas rasas (e.9., laguna), então a direção
de alongarnento das estruturas será aproxinada¡nente perpendicular
å linha de costa da época. Não considerando a defonnação que
afeta os nárnores, adiante discutida, esta l-inha de costa teria
díreção em torno de N7OE, grosseíramente paralela à direçåo geral
das denaís estruturas do Cinturão RibeÍra.

As análises químicas dos mármores estromatoLíticos da
Plataforma Pedreiras, contidas en Bortolotto (L986), nostram
baíxas percentagens de 412O3 e K2O nas argilas associadas,
indicando pequeno aporte de terrígenos na bacia, cornpatível con a
ampla deposição carbonática, que na presença de carga terrígena
¡naior seria inibida. A constância da razäo CaO /yIgO nas nove
amostras de mármores analisadas, entre Lr3 e zrL, possivehnente
indica origern primárÍa para a dolo¡nita. Segundo Tucker 6. wrigth
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(1990, in HJ.rurna, 1990), a dolomlta prlrnária é bastânte rara,
restrlngindo-Be 6ua geraçåo a certos lagos ealJ-nos e lagunaÉ. Nos

dol-omitos antigros, a interpret,ação mais aceita é que tenha¡n se
formado e¡n a¡nbienter Lagunares, parti.cularmentè em condições de
inter- e/ou Bupra-maré.

A ldade destes calcários não foi ainda investigada. Estudos
nael eetruturag eetromatolítícae poderão aportar dados
paleontológícos que permitam situá-Las no têmpo. A sugeetåo de
que a idade de6te6 cal-cários é Pré-Cambriano Superior (e.9.,
Ribeiro, ]-97oa) é agui adotada. Ne6te sentido, Eê

correlacíonarmos estes ¡nárnores con 0Éi do MiogeocLinio l-,avallej a

(cap. 06) sua possível idade 6erá do Proterozóico Superior.
Estudos Éobre a deformação gue afetou estes már¡nores são

ainda inexistentes. Citações de várias fases superpostas,
incLuindo dobranentos isoclinais, são a eles referidas, ma6 em

essêncía observadas nac seqüências vulcanogênicas das
supracrustais Vacacaí aflorantes em regiões vlzínhas aos már¡nores
(e.9., Bitencourt, L983). Nossas observações de canpo indica¡r
apenas a ocorrêncía de antifornas e sinfornas aberÈas, co¡n eixos
sub-horizontais de direção em torno de NE-SW. As estruturas
estromatolíticas analisadas mostran relação nornal de base ê

topo, sugerindo que as dobras constituam verdadeíras anticlinais
e síncIínaiË nornais. Defornação anterior às dobras é

representada apenas por estreitas e espaçadas zonas de

cisal-hanento sub-concordantes con a larninação organogêníca dos

mármores, onde o produto metamórfico relacionado ao císalhamento
é pedra-sabão (esteatita). Bortolotto (l-986) aponta que estes
mármores foram afetados por dois eventos metarnórficos, um ¡nais
antigo, regional e baixo grau, possivelmente contemporâneo à

instalação das zonas de cisalhamento, e outro posterior, de

contato, devido à intrusão do Granito caçapava do sul e suas
apófises.

Sintetízando, a Plataforna carbonátícá Pedreira teste¡nunha a

exístência de uma cunha niogeoclinal na borda oeste do
( paleo ) continente Rio de La Pl-ata formada por dolornitos algais em

uma Linha de costa de direção possiveÌmente em torno de NE-SW

durante a evolução do oceano charrua no Pré-Cambriano Superíor.
se corret,a esta interpretação, é pJ.ausÍvel èspecuLar o
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slgniflcado de neta-ritnltoE areno-pelitlcos lntercaladoÊ com
neta-arcó61oÊ e metaconglo¡neradoe co¡n arcabouço fornado por
seixos, bLocos e matacões de granitos, gnaisses e quartzo
Êuportados por matriz areno-peJ-ítica, descritos por Rlbeiro
(1970a) a EudoesÈe da PLataforma Carbonática Pedreiras na regJ-ão
do PaÉ6o do Moinho, i¡nediata¡nente a oe6te do Granito Santo
Ferreira. A hipóteee que levantamos (FragoÊo cesar, i.990), quando
nos referimo6 a eÉtes netassedimentoE cono l¡eque Pasao do llloinho,
é que representavam resíduos da ttSegüência dos LagoErr do Estágío
Rift-Valley (Asmus & cuazzelÍ, l-981) de abertura do Oceano
charrua .
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CAPÍTULO ].0

O TERRENO RIO VÀCACAÍ

INTRODUçÃO

Em 1-932, Paufíno Franco de CarvaLho descreveu, na regJ-ão
oeste do trBscudo Rio-Grandensetr, aB itCamadas de Palmasrt e os
trFilito6 de Ibarért reunindo-os nas rrFormaçôes Meta¡nórficas das
CabeceÍras do Vacacaírr. Estas forrnações foram posteriornrente
agrupadas por Goñi et aI . (19621 no entåo redefinido Grupo
Porongo6 como Fornação VacacaÍ e Formação Cerro do Ouro gue,
j untamente com as Formações Canbaí e Cerro Mantiqueira (eoñi,
1"962), consùítuiriam os terrenos pré-cambrianos daquela região.
De6ta6 unídadês, aÉr designadas Carnbal , cerro ilantiqueíra e
Vacacaí, respectivarnente gnaisses, básica-ultrabásícas e
metavuLcano-sedimentares, foram amplamente adotadas, apesar da
diversídade de interpretações e redesÍgnaçõeÊ nos napearnentos e
pesquisas subseqüentes (e.9., Ribeiro et â1 ., L966i Jost &

Vi1lwock, L966i alost, 1-966, !97Oar ]-97Ob1' I6sler et. aI. , 196'7 ,
1973; Vlllwock & Loss, 1970r Ribeiro 6¡ Fantinel, L978i Ribeiro &

Lichtenberg, L9'7Ii Szubert, L978, Garcia, l-980t Garcia &

Hartmann, l-981t Rego, 1-98Lt Oliveira, ]gazi chemale Jr., LgAzì
Naumann et aI . , L984ì Koppe et aL., l-985; Naime & VeígeL l-985t
Wi ]-dner , L9 90 ) .

Em trabalho anteríor (Fragoso Cesar, L990), retornando à
inùenção original de Carvalho (l-932) de reunir as rrfornações

metarnórfícastr da região oeste do Escudo Gaúcho no Rs na unidade
rrCabeceiras do Vacacaírr, em referência às nascentes do río
Vacacaí, agrupamos as rochas gnáissicas (Gnaisses Carnbaí),
básica-uLtrabásicas e supracrustais metavulcano-sedimentares
(Supracrustais Vacacaí) en una única unidade designada Rio
Vacacaí goê, devído ao caráter alóctone de suas partes
constituintes, o que a caracteríza cono um rrterreno suspeitorr
( suspect terrane i vide discussão no Cap. 06), defininos cono
Terreno Rio Vacacaí



' "ouO elgniflcado geotectônLco deete terreno tem levado a váriae
interpretaçõee: (1) eugeossfnclfnJ-o, narcado por cLnturõee
ofíolíticos, da ceo6Ëinc11na1 Porongos do pré-CambrJ_ano Superior
sobre um embasanento antigo (picada, L97l-)ì (2) lnbrfcaçäo de
gnaisses e ofioLítos do Proterozóico Inferlor sotopostoÊ ao crupo
PorongoÊ (Rlbeiro & Fantinel, 1978t Ribelro & Lichtenberg, t97Bt
Szuberf, L978)i (3) terreno grranite-greenstone do proterozóico
InferLor (Fragoso Cesar, l-980t Frago6o Cesar & Solíani Jr.,
L984)t (4) bacia de retro-arco do cinturão Dom Feliciano (So1íani
Jr., 1-986) t (5) fechamento do Oceano Adamagtor, geração de arco
de llhas e Érutura colisional entre oE Cráton6 Rio de L,a pLata e
KaLahari (wildner, 1990) e (6) subducção da bacia de retro-arco
do cínturåo Do¡n Fel-iciano e geração de novo arco andinotipo
( Tonrnasi 6. Fernandes, L99O).

A partir de Ribeiro & Fantinel (Lgzg)¡ 9üè píoneiranente
aplícaran a teoria de Tectônica de pl,acas no RS, diversoe
autores, co¡no acima apontados, seguiran e6ta linha,
particularnente no6 riltímos anos (e.g., So1íanÍ ilr., 1986t
Vüi1dner, f99O, Tomrnasí & Fernandes, 1990). Apesar de algurnas
distinções nos nodeLos destes autores, todos tê¡n u¡n ponto
convergente: interpretarn a evolução do Terreno Rio Vacacaí como
nanifestações laterais do Cinturão Do¡r Fel-iciano reLacionada à
evolução do Oceano Àdanastor. Cono vimo6 nos dois capítuJ.os
precedentes (Caps. 08 e O9), este terreno pertence ao Cinturão
Ribeira e, até onde pudemos constatar, não possui relação
genética nenhrma com o Cinturäo DorTr Fel-iciano e/ou com o Oceano
Adarnastor. Antes, seu desenvol-vinento prende-se a um oceano do
Pré-Canbriano Superior que agora iniciamos a investigar: o oceano
Charrua. Dentro do ¡nodeLo que postulamos (Fragoso Cesar, l_990), o
Terreno Rio Vacacaí compreende escamas aLóctones de urn síste¡na de
arco de ilhas intraoceânico do Oceano charrua obductadas sobre a
borda ocidental do Cráton do Rio de La plata e d.e sua cobertura
miogeocl inal .
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Três unl-dadee principais for¡nam o Terreno Rio Vacacaí (Flg.
9.L): (1) ()6 Of ioJ.J.toe, eBcamas tectônicas do assoalho
litosférico do Oceano Charrua, (2) os cnairseB Carnbaí, restog de
raizeE de um arco nagmátíco intra-oceânico e (3) as Supracrustais
Vacacaí, eendo esta rll-tÍma unidade subdfvidida em três: (1)
lIetavulcano-eedimentares campestre, depósitos supracrustais de
bacia de ante-arco, (2) lletagrrauvacas Àrrol-o daa Pedras,
depósÍtos vuLcanoclásticos distais de bacia de ante-arco e (3)
Filitos de lbaré, depósltos epiclásticos e vulcanoclástLcos de
bacia transfor¡nante. outra unidade discuÈida neste capítuJ.o, que
aqui levantamos a possibilidade de conÉtituir a ¡nolassa da fase
de obducçåo do Terreno Rio Vacacaí sobre o Cráton do Río de La
Plata, é a Fortração Dlaricá, restríngido-a aos arcósios
originalnente deecritos por L,einz et aI. (L941) sob esta
designação .

A estruturaçào do Terreno Rio Vacacaí, excetuando as duas
rlltimas unidades citadas (Fílitos de Ibaré e For¡naçåo Maricá),
caracteríza um conj unto de escamas tectônicas de direção NE-SW

com ¡nergulho moderado a forte para NW, indicando transporte
tectônico para SE. os Filitos de Ibaré, corn orientação
transversal, organj-zam-se concordantes com a direçäo NW-SE da
Transformante Ibaré (Fig. 9.L). A Fornação Maricá, tardia nesta
estruturação, nostra-se concordante com as unidades do evento
posterior, for¡nador do orógeno Bom Jardim.

OFTOI-,ITOS DO TERRENO RIO VACACAÍ :

OS TESTEMIJNHOS DO OCEANO CHÄRRUA

O conceito ofiolito foí usado diversas vezes para designar os
cornplexos básico-ultrabásicos do Terreno Rio Vacacaí, tanto no
sentido cIássico (Mau, L962ì Issler, L963, Jost, L966, Picada,
L97r..] cono noderno, já entendído como escamas tectônicas ou
nappes de litosfera oceånica imbricadas em áreas continentaís
(Ribeiro & Fantinel , 1978t Ribeiro & Lichtenberg, l-978; Szubert,
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I97aî soliani Jr., 1986t To¡nmasi 6. FernandeB, 1990t Wl1dner,
L990), podendo representar reetoe de uma bacla marglnal (Sotlanl
JE., L986t To¡n¡nasi & Fernandes, L990) ou de bacia oceânica
(Vlildner, 1-990). NesteB trabal-hos, no entanto, nunca fol
caracterízada u¡na suíte oflolítica cornpJ-eta, mas apenac .parciais
ou deÊnenbradag, localmente ¡nais representativa (Macedo et aI.,
1978). Agora, graçaÉ¡ às lnformaçõee geológicas e lítogulnicae
acumuladae na rllti¡na década, part,Ícularnente diEËertaçöes de
mestrado desenvolvidas no IG-UFRGS, é poseível reconhecer que
todas as litofacieE características de uma Litosfera oceânica
e6tão clara¡nente expostas no RS.

Diversas escanas ofiolíticas, Ínicialnente reunidas sob a

designaçåo rrFornação cerro Mantiqueirasrr (Goñi, l.962'l , já foran
mapeadas no Rs (Fig. Lo.l-): (L) Arroio L,ageadÍnho (e.9., Wildner,
L990), (2) Pa1mas (e.9., Garcia, L980), (3) Passo do fvo (e.9.,
OJ.iveira, L9a2r, (4) serrinha (e.9., Víeira, l-981-), (5) Mudador
(e.9., Macedo et ê1., L97A), (6) Li¡noeiro (e.9., Drunmond &

Mossnann, 1985), (7) Cerro Mantiqueiras (e.9., Pínheiro Machado,
1983 apud Hartmann 6. Nardi, 1983), (8) Corticeíra (e.9., Naunann,
L984r, (9) Pedras Pretas (e.9., Rêgo, L98l-), (10) São Rafael
(e.9., Ribeiro et al ., L9661 e (LL) SanÈa Catarína (e.9.,
Wil-dner, 1990) sendo nestes trabalhos deno¡ninadas em funçåo da
área de ocorrência precedida por terrnos como macJ-ço, complexo,
seqüência, etc. (e.9., Maciço Máf ico-U1tramáf ico Passo do lvoi
Oliveira, L982t Cornplexo Pedras Pretasi VilLwock & L,oss, L97O,
Rêgo, L981t Seqüência Arroio Lageadinho, Koppe et êI ., L985t
WI J-dner , L990 ) .

Estes ofiolitos ocorren afetado; por metamorfismo variáveI de
muiÈo baixo grau (e.9., ofioLito Mudador ) a médio grau (e.9.,
ofiolito cerro I'Iantiqueiras ) e estão arranj ados como nappes e
escamas tectônícas de direção NE-SI{ vergentes para SE,

internarnente afetadas por cisalhanentos e dobras isocLinais
relacionados ao transporte tectônico superpostos por dobranentos
e falha¡nentos tardior. Localnente ocorrem imbricados em zonas de

cisaLhamentos transcorrentes (e.g., ofiolito Corticeira na
TransfornanÈe Ibaré) ou como mega-xenóIitos em granitos
posteriores (e.9., of íol-ito Pedras Pretas no cranito São Sepé).



, PEDRAS PRETAS

SERRINHÀ

"oo$9ñ I 
-'==^='"-=

LtM0€rRo

'>/
/- t- 

-'lÞ'¿'

BACIA DE ANTE-ARCO
PÂLMAS

VACACA/

CERRO
MANÌIQUEIRAS";z

7 I ,.'o9" ** **

-/o6oJ¡l.l
òø ****** *

Fig 10.L : Modelo esquenálico da cunha do obducçâo do
Terreno Rio Vacacaí sobre o Cráton Rio de La pl-ata
(cruzes) apontando possíveis pal-eogTeografias, 1i¡nites
tectônicos de obducção e ,transfornância e os princípais
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PRINCTPAIS LITOFACIES DOS OFIOLITOS DO TERRENO RIO VACACAÍ

Nos ofÍolitos fanerozóicos ¡nais compJ.etoe (e.g., Bay of
f6l-and, Trinlty, Papua, Oman, Troodo6, Vourinos, etc. ), a
segui-nte sucessão de Litofacles tem ËLdo obÉervada ( Dehrey & Bird,
197Lt Ga66 & Smer'íng, L973t MooreÉ, Lg82ì Vlindley, 1984t Condie,
L989): (1) Ultramafitos tectonizados, formados por harzburgitos e
dunitos serpentinízados representando restos do manto superior
enpobrecÍdo; (2) Ultramafitos e ga]¡ro6 acamadados acunulados,
gerados por crístal-ização fracionada e assentamento gravitacíonal
na porção inferíor das câÍraras nagmáticae gue constituern a base
da croeta oceånicai (3) cabros e associados não-acumulados da
porção superior destas cånaras; (41 Díques de diabásio,
registrando o fratura¡nento da crosta oceâníca durante expansão e
transferência do mag,rna das câmaras nagmáticas para o assoalho
oceânicoi (5) Lavaa maciças e almofad4das, conumente piJ.low lavas
basáltícas espíIitlzadaÉ¡ en derranes submarfnos relacionados à
atividade expansional- das dorsaís meso-oceânj.cas e (6) Cobertura
sedimentar no topo da crosta oceânica, variável con a posição
paleogeográfica desta: pelágica e¡n bacias oceânicas longe da
influência terrígena dos continentes, calcáría de água rasa em

¡nontes submarinos (e.9, guyots ) e outras situações dê lâmina
d'água delgada, terrígena en leques subrnarínos dê sopés
continentais e vulcano-sedirnentar em bacias relacíonadas a arcos
de ilhas.

Nos ofiolitos do Terreno nio Vacacaí são reconhecidos
diversos exemplos de todas estas Iítofacies, em.bora nem sempre
sejam dist.ingnríveís devído ao metamorfismo e deformação
responsáveis por sua transformação em xistos, anfibolitos,
serpentinitos, etc., oblíterando suas texturas e estruturas
prinárías. Abaixo estão surnarizadas as ocorrências nais
representativas, evidenciando o caráter ofÍolítico dos coÍrplexos
básico-ultrabásicos do Terreno Rio vacacaí.

ULtramafitos tectonízados são abundantes em todas ocorrências
ofiolíticas citadas, porém carentes de estudos que permitan
separar fragïentos mantélicos empobrêcidos de porções
ultramáficas crustais, como regra estão serpentinizados e/ow
netassomatizados (serpentinitos, esteatitos, tal-co xistos,
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rodlngltos, etc. ) e evolulram, prlncipalnente, a partir de
harzburgltoe e dunitoE (Goñi, L962i Joat-, L966, Szubert, I,ZAt
JoEt e Hartnann, ]-979 , Garcia, l-980 t Naunann , j.994 , lrllJ.dner,
Lee0 ) .

ULtramafitos e galrro8 eetratLformee acumuladoe têm sldo
caracterlzados e estudados em alguns ofioLl-tos do Terreno Rio
Vacacaf, destacando-se o Maciço PaEso do Ivo (OliveJ-ra, l-992) e o
ConpLexo Pedras Pretas (Vi1lwock & L,oss, 1"97Oì Rêgo, 19Bl_t
D'Áv1la et al., L985), este um pequeno (-Z,SXm2) fragmento
ofiolítíco exposto como encrave na borda sul do Granito são sepé
(Sartori, 1978). No Maciço PaÊÉo do Ivo, Oliveira (l_982) separou
peridotitos cor¡r cJ.inopiroxênio-olivina acurnulados, peridotitos
com ol-ivina acu¡nulados e piroxenitos com clinopiroxênio-
-ortopiroxênío-olivina acumulados associados a hornblenda gabros
Ísótropos. No Complexo Pedras Pretas , Rêgo (L98L) descreveu un
conj unto ,estratiforne em nÍveis centinétricos a decimétricos
gradacíonais de peridotitos, piroxenitos, gabros e anortositos
rícos em estruturar prírnárias Ígneae ( bandamento, estratificação
e Laminação) que transiciona para gabros do¡n j-nantemente
isótropos, localmente corn larninação ígnea. En um pegueno trecho
da BR-392, a partir do. contato norte do Granito Caçapava do SuI
com o Terreno Rio VacacaÍ, ident,Íficamos, j untamente com oÊ

col-egas Àrnando Coinbra e cl-áudio RiccourínÍ do IG-USP e Frank
Baars da Uníversidade de cape Tor^rn, a presença de gabros
estratifor¡nes co¡n bandas centirnétricas gradacionais de
granulometria grossa a média, localmente fina, na borda su1 do
ofíolito Linoeíro.

Gabros e assocíados não-acr¡mulados foram reconhecÍdos e
descritos nos ofÍoLitos Passo do Ivo, palmas, Mudador e pedras
Prefas (Szubert, 1978; Macedo et aI. , L9'78i Garcia, tg8Ot Rêgo,
1,981-t Oliveirat L982ì Chenale Jr., I9A2). Como regra são gabros e
hornblenda gabros isótropos, locaLmente con facies de J.eucogabros
e anortositos, de granulometria nédia a grossa, localizadanente
porfiríticos. Embora de forma muito restrita, possuen
diferenciados mais ácidos, como os quartzo dioritos analisados
por Garcia (L980: amostra MPe-299) e por Rêgo (L98L: amostra
l-30), respectivarnente nos ofíolitos palmas e pedras pretas,
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Diquee de dial¡ásio relaclonados aos oflolltoe têrn eldo obJeto

de poucos eetudos no Terreno Rlo vacacaí, restringindo-ee a
aLgumae citações na bibllografia. Macedo et aI . (Lg7g) apontam a
ocorrêncla de dJ.ques de ¡neta-diabásios lntrudindo neta-basaltos
no ofiolito Mudador, e Garcia (1980) d.èEcreve ¡neta-diabásios que
íntruden lentee de már¡nores lrnbricadas entre ¡neta-basaltos do
ofloLlto Palmae.

Iåvas naciças e alnofadadas com texturas e estruturas
indicatlvas de Beu caráter vulcânico submarino são raras,
principalmente devido à deforrnaçåo e ao meta¡norfis¡no que a6
afeta¡n, restringindo-se à descoberta de espil-itos almofadados no
ofioLlto Mudador por Macedo et aI. (L978). A descriçåo feita
neste trabalho para esta ocorrência, adiante transcrita,
caracteriza o ofíolíto Mudador como um do6 mais compLetos e
preÊervadog do Terreno Rio Vacacaí: (...) ampla ocorrência de
neta-basaltos rraciços, às vezes arni gdal.óides, capeados por meta-
-espilitos que exibem típicas êstrutu.ras de pitlow lavas.
Secundarianente, ocorrem meta-dial¡ásios sob a forma de dÍques, e
pequenos corpos de meta-gabrog e meta-uLtramafitos intrusivos na
següência efusiva. Fazendo parte deste pacote e¡¡inentemente
ígmeo, encontran-se níveís de chert, por vezee ferruginosos, e
camadas delgadas de neta-pelitos (op. cit., pg, J.Z7O).

À cobertura sedinentar dos ofiolítos do Tèrreno Rio Vacacaí é
muito variada, rêfletindo diversas paleogeografias. A que methor
repreÉenta a sedimentação oceânica associada a processos vulcano-
-exalat,ivos fonge de áreas continentais emersas é feíta por
cherÈs, BIFS e tufos, ídent,ificados nos ofiolitos passo do Ivo,
Palmas, Mudador e Arroio L.,ageadinho (Macedo et aL. , LgTBi Garcia,
l-980t Vieíra, f98L, Wildner, t 99O ) e, Localmente, por
turnalinitos, como os descritos para o ofiolito Cort.iceira
(Nau¡nann, 1984). No ofiolito palnas, a ocorrêncía de urn espesso e
extenso níve1 de chert tectonicamente repetido (quartzitos no
napa 1:10.000 de Garcia, L9B0) registra o longo intervalo de
tempo de evolução do oceano antes da instalação da orogênese
responsáveI pela formação dos Gnaisses Cambaí e Supracrustais
Vacacaí. Na mesma região, a ocorrência de lentes de mármores
calcÍticos (-3OO m x 60 n) inbricadas co¡n basaltos e xistos
rnagnesianos (Garcia, 1980) é sugestiva da existência de antigos
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¡nontes submarínos expoËtos a condiçõea de águas rasas ( gn¡yoÈe )
neste oceano. Flnalmente, caracterizando o estáglo ternlnal da
hlstórla desbe oceano, quando foi ele então envolvÍdo en
condições orogênicas com J.nstal.ação de arcoe de 1J.has, a
cobertura é feíÈa por êspessas eeqüências vulcano-sedl_mentaree de
supraeÉtrutura de arco e bacias assocladas referidaE às
supracrustals Vacacal, discuÈidas ern outro lte¡n.

ÏDADE DOS OFIOIJITOS

A prirneira ínvestígação geocronológica nos conplexos básico-
-ultrabásicos do Terreno Rio Vacacaí deve-se a Iss1er et al .

(1973) no Gabro de Mata Grandê, uma ocorrência associada a
gnaisses dj-versos junto ao extre¡no sentenÈríonal do ofiolíto
Àrroío Lageadinho. Dado6 K-Ar ern plagioclásios indicaram idades
en torno de 2,O Ga, confir¡nadas depois por Teixeira (L982a).
E6tas Ídades, consideradas mínimaE para o referido corpo,
influenciaran FragoEo Cesar (1980) a considerar este gabro, os
demais coÍ¡plexos básíco-ultrabásicoE, os Gnaisses canbaí e as
Supracrustais Vacacaí cono uma associação tipo granite-greenstone
do Proterozóico Inferior. No entanto, os estudos radiornétricos
realizadoê nos dernais corpos básÍcos e ultrabásicos (Sartori,
1978t Teixeira, :-982ai SoLiani Jr., L9B6), ben cono em gnaisses
da região de vila Nova (soLianí Jr. , LgB6i Silva FiLho & sol-iani
Jr., 1987) e em meta-tufos da regiåo de Bossoroca (Machado et
41., 1988), independente do nétodo utilizado (K-Ar, Rb-Sr e pb-
Pb), invariavelnente aponÈaram idades do proterozóico Superior,
invalidando o nodelo então sugericlo. Uma alternativa para a idade
do cabro de Mata crande foi apontada por Sil_va Fílho & Soliani
Jr. (l-987): ele representaria una exposíção de un enbasamento
nrais antigo afLorante sob os cornplexos do proterozóico Superior.
No capítulo anterior (cap. 09) levantanos outra possibilídade: o
Gabro de Mata Grande seria parte de uma escama tectônica do
ernþasamento antigo i¡nbricada com os GnaÍsses Cambaí, brasilianos.

Excluindo o Gabro de Mata crande dos ofiolitos do Terreno Rio
Vacacaí, as demais idades obtidas situarn-se e¡n torno de 9OO Ma,
ou estão relacionadas à atividade tér¡nica do nagimatisno Born
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Jardfun, inrprlrnindo rej uveneeclnento entre sZO-soo Ma (Sotlanl
Jl'., 1986). Sartori (Lg7g) e SolLanl ,tr. (1996), através do
método K-Ar em plagioclásios do ofiolito pedraB pretas, obtiveram
três ldadee: L004 t 55 Ma, 839 ! 29 Ma e g9t- L 29 yla. TelxeLra
(1982r, tambérn pelo nétodo K-Ar, datou eerpentinito do ofiollto
cerro ¡{antlqueiras, em rocha total, obtendo a idade de 911 + 276
Ma.

CoNSIDERÃçõES GERAIS

O estiLo de ocorrência - pequenos corpos alóctones - e oE¡

tipos litológicos que constituen oa ofiolítos do Terreno Rio
Vacacaí sugere¡n fortemente que representam fragmentos de
lÍtosfera oceânÍca. As ídades K-Ar neleÊ obtidas , embora aínda
muito deficientes, permitem l-evantar a hipótese de que sua gênese
ocorreu em torno de 9OO Ma, relacionada ao espalhamento do Oceâno
Charrua na faÉe pré-orogênica do Ciclo Brasiliano no Cinturão
Ríbeira. Paralelamente à fragilidade dos dados radiométricos
dj-sponíveis, outro parârnetro, fundamental na caracterizaçåo de
sua gêneÊê como l-itosfera oceânícå, refere-se aoÉ dados
litoguímicos disponíveis. Excetuando raros trabalhos (e.g.,
flíIdrter, 1990) que j-dent,ifica¡n caráter toLeítico para seus
maglnaB, guase todos os dernaÍs (e.9., Moreira & Marinon, j_984,

Bitencourt & Hart¡nann, IgA4) apontan caráter konatiÍtico,
relacionando-o à evolução de gteenstone belts arqueanos.

En função deste dil-ena geoquírnico, j untamente com o colega
Nelson Vieira Jy. (IG-UFRGS), inicíamos uma revj.säo geral de
todos os dados lítoquímicos disponíveis. Uma das principais
conclusões, fruto de parte do trabalho conjunto reatizado pelo
colega Nelson Viei.ra Jr., é que os dados disponíveis rnostra¡n
evolução de magmas toleíticos, típo MORB, sinilar à registrada
nos assoalhos oceânicos rnodernos, sendo gue o trend komatiítico,
tåo freqüentenente apontado, refere-se aos acurnulados rnáfico*
-ultranáficos das bases das intrusões toleÍticas da crosta
oceânica inferior. Evídentemente a concentração de minerais
densos, rnagnesíanos, nestas porções plutônicas confunde a
interpretação geral dâ evol-ução rnag,rnática .
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OS GNÀISSES CÀIt{BAf ¡ ESCAI/IAS TECTôNICAS DÀS

RAÍZES DE UM ÀRCO DE II,TIAS INTRA-OCEÂNTCO

Goñi (1962) e coñL et a1 . (1-962) definlra¡n a Formaçåo Cambal ,
com secção tipo ao longo do curso do arroio Cambaí, ViIa Nova,
rnunlcfpio de São Sepé, para englobar aE¡ rochae mignratíticae e
gnáisElcas do Escudo do Rio Grande do sul , então consideradas do
Pré-Ca¡nbriano Inferior. Ao longo dos anos ,60 e r?O esta
definiçåo sofreu poucas nodifícações: Jost & ViLlwock (J.966)
admitira¡n sua idade antiga e sua posição basal e discordante eÍr
relação aos demais meta¡norfitos do escudo elevando, porém, sua
categoria de fornação para grupo, redefinição esta adotada e¡n

díversos trabalhos posteriores (e.g., JoBt, i-970a, LgTObt picada,
1971-i Carraro et al ., L974 ). Ribeiro et a1 , (l_966), mantendo a
categoria de fornaçåo, consideraram este conplexo gnáissico
concordante com 0e¡ demais ¡reta¡norfitos e estimaram sua idade no
Pré-Cambriano Superior, interpretação ta¡nbén adotada en outros
trabalhos, particuJ.arnente aqueles desenvoLvidos peJ.o DNPM (e.g.,
Tessari 6¡ Picada, l-966t Tessari & Giffoni, 1,970), por vezes con
pequenas nodifieaçöes, corno elevar a unidade à categoria de sub-
-grupo (}IiLLig et aI ., r974i lhijnik, 1974). Ribeiro & Fantinel
(L978r, parcÍalnente adotando a sub-divisão estratigráfica de
.fost & Villwock (L966r, consid.erara¡n a unÍdade na categoria de
grupo, con idade pré-brasilíana, porém apontaram importantes
distinções entre as ocorrências ocidentais e orientais. Em todos
este trabalhos nanteve-se urn principio conum: independente da
idade ou categoria da unidade Carnbaí, e1a foi aplicada a todas
ocorrências gnáissicas - e diversas graniticas - do escudo,
excetuando pequenas exposições de gnaisses da Serra das
Encantadas ( Fornação Encantadas: Tessari 6. picada, L966; Ribeiro
et al,. , L966).

Nos anos ,80, sob influência de regionalizações tectônicas e
dados geocronológicos, a utilização do conceito Cambaí coneçou a
restringir-se. JoEt & Bitencourt (L980), Fragoso Cesar (l_9BO),
Fragoso Cesar et al . (L9A2a, 1,982b't, Teíxeíra (l_992a) e diversos
outros autores, apontaram que o termo cambaí Êó deveria ser
apficado a gnaisses e rnigrnatitos da região ocidental do escudo,
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enÈåo entendlda como extensåo do Cráton do Rlo de La pl-ata (seneu
Fragoeo cesar, 1980). Co¡n a subdlvisão da região rrcratônlcar e¡n

dois bLocos, Naumann et a1.(L984) sugeriram que o termo Cambaf
deveria Eer apJ.icado às ocorrências gnáissicas do Bloco Såo
cabriel, onde está contida Bua secção-tipo. Esta sugestão,
excluindo as exposiçöes de gnaieses transamazônicoÊ eituadae à SW

de Lavras do SuI (Flg. 9.1), é aqui adotada.
OÉ GnaL66es Cambaí, conforne esquematizado na Fig. 9.L,

restringem-se ao quadrante noroeste do Bloco São cabrleL,
cavalgando oÊr ofiolitos Arroio Lageadinho (Wi1dner, 1990) e
PaImaE. fnternamente constitue¡n un jogo de esca¡naE tectônicas
ínbrlcando dl-versos e pequenos corpos ofiolíticos, como regra com
áreâ6 de exposição de dezenas a poucos milhares de m2, a1ém de
dois corpos maiores, os oflolitos Serrinha e passo do Ivo.

CARACTERTZAçÃO LITOLóGICA

Estes gnaisses conpreenden uma grande gama de rochas
plutônícas defornadas e rneta¡norf izadas, por vezes ¡ûigmatizadas,
Seus protolítos princípais Eåo dioritos, quartzo-diorj.tos,
tonal.itos, trondhj ernitos e granodioritos, com freqüêncj.a contendo
pequenas lentes de ultrarnafítos e, raranente, de márnores
calciticos. A oeste da localidade de Pal¡na, Naunann et aI . (l_984)
descrevem estes tipos litolóqicos ocasionalmente contendo
encraves de hornblenditos e os caracterizam como foliados e,
eventualmente, gnáissicos, afetados por metamorflsno em facies
xistos verdes ¡nédio a superior e l-ocalmente em facies anfibolito,
possuindo intrusões de diques metarnorfizados de conposição básica
a ácida, além de apófises, veios e pegmatitos graníticos.

Os trabalhos mais conpletos e detalhados nos Gnaisses Carnbaí
forãn efetuados por Silva Filho (l-984) e Silva Fil-ho & Soliani
Jr. (L987) na região de Vila Nova, localidade tipo da trFormação

Cambaítr de Goñi (L962). Nestes trabalhos verifícou-se que os
Gnaisses Car¡baí conpreendem três associações principais,
ordenadas no tempo e relacionadas à evoluçåo estruÈural da
região: (1) gnaisses dioríticos íntrudidos por (2) ortognaisses
calci-aLcalinos trondhjernítícos da série gabro-diorito-tonalito-



256
trondhJemito, conJuntamente polldeformados e inJetadoE s1n_
-tectonl-camente por (3) granodiorl.tos e ¡nonzogranl-toe . Cono
magrnatiemo terrninaJ., veios e diquee pegmatítlcos e rloLítlcoe
íntrude¡n o complexo gnál-sslco.

De acordo com oÊ¡ autoreÊ citadoe, a unidade (1) de gnaieees
diorfticos poesui conposição qulnica correspondente a andesitoE
ou a uma mistura de pelitos e calcários dolomíticoe, sendo esta
última posslbilldade relacíonada a (... ) r¡ma associaçäo
sedimentar de plataforna, depositada no lado cratônico de uma
bacia de lrback arcr ensiáIico (silva FÍIho e Soliani Jr., j.g|j,
pS. l-3L), a então adotada. A unÍdade (2), trondhj emlt.ica, foi
interpretada como granitóídes de uma margern continentar atíva e a
( 3 ) como produto de fusão crustal derivado do eÉpessamento
durante empilharnento de nappee (Sil_va Filho, 1984).

A ínterpretação que fazenos, com exceçã.o da associação (3), é
distinta: consideramos aÊ associações (1) e (Z) regístrando
magmat,ismo em r¡ln arco de l1has lntra-oceânj.co, onde a unldade (2)
é gerada em €¡uas rafzes e a (1), pel-o menos en parte, podendo
representar vuLcanisrno e sedimentação de bacias intra-arco.
Comparando em diagrana AFM as lÍtoJ.ogias destas assocíações dos
Gnaisses -canbaí (FiS. LO.2.B) com arcos de ilhas tÍpicos do
oceano Pacífíco (niS. 10,2.À) destaca-se a si¡nilaridáde
evolutiva, particularrnente com os termos menos díferenciados
(diorltos e tonaliÈos) seguindo a linha evolutiva de arcos cle
ílhas intra-oceânicos i¡naturos (Tonga, Maríanas, SandwÍch,
Aleut,as, Antilhas) passandor rì06 mais diferenciados
( trondhj enitos ) , a asseneLhar-se a arcos maduros (e.g., Nova
Zelândía, México e Japão).

TDADE DOS GNATSSES C.AMBAÍ

À idade destes gnaisses, como regra considerados pré-
-brasilianos, só recente¡nente foi investigada por meios
geocronológicos (Soliani Jr., J,gB6ì Silva Filho & Solianí Jr.,
1-987'), sendo obtidas cifras do proterozóico Superior, no
intervalo entre 750-650 Ma. As três associações de rochas acirna
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dlscutldas, lnvestigadac por Sllva Fll-ho (1,984), foram datadae
pelo rnétodo Rb-Sr, sendo seus resuLtados publicados por Sitva
Fitho e Sollani Jr. (1-987).

A aseociação maLs antiga, forrnada por gnalsses díorlticos,
apontou a idade de 703 i 41 Ma co¡n razâo inlclal sr877sr86 1no¡
de o;7038 (FiS. 1o.3.c)r a segunda aesoclação, de tonalitoe e
trondhjernitos, idade de 673 165 Ma e Ro de O,7O4o (!'Íg. 10.3.D)
e, a terceira, de granodioritos e adamel-itos, de 643 + 2a Ma e Ro

de 0,7040 (r'iS. L0.3.E). outras ídades obtidas nestes gnaJ-sses
incluem os granitóides gnáissicos da região do Àrrol-o Cambaizinho
(M. Renus, in Soliani Jr., L986), corn idade de 664 + 22 lr{a e Ro

O,7036 (I'ig. 10,2.À); os granitóides da região de Pal.rnas, co¡n

idade de 7L4!49 Ma e Ro O,7o39 (Fig. L0.3.8); e os da região do
Arroio Velocino e Mata crande (FiS. L0.3.F), com idade de
695 !76 Ma e Ro 0r7O38 (So1iani Jr., L986). Estes outros dados
são, tambérn, cornpatíveis corn a divisão tripartite de SiLva Filho
& solianí Jr. (L987), sugerindo a exiÊtência de três seqùências
ígneas na evolução do6 Gnaisses Cambaí: (1) a mais antiga de
ídade igual ou superior a 700 Ma e Ro de Or7O38 a O,7O3g, (2)
outra intermediária enÈre 700-650 lÍa e Ro de 0,7036 a O,7O4O e
(3) una fínal em torno de 650 Ma e Ro de O,7O4O.

CONSIDERAçõES FINAIS

conforme interpret,arnos (Fragoso ce6ar, L99o), as seqùências
de diorítos, tonalitos e trondhjenitos dos Gnaisses cambaí foran
geradas e¡n u¡n arco de ilhas intra-oceânico, caracterizando, en
particular, suas frações plutônicas. Os dados Rb-Sr existentes,
a1ém de evidenciarem a idade brasiliana, apontam um outro
parânetro fundanental: a razäo inicíaI 5ta7 1gy86 baixa (< o,7o4)
é câracterística deste ambíente geológico (Pitcher, L9A2) , em

consonância corn os tipos litológícos e sua associaçâo com

ofiolitos. \ Por outro lado, os tipos mais diferenciados
(assocíaçåo 3) cono granodioritos e monzogranitos, íntrudem-se
sin-tectonicamente à deformação das unidades precedentes, o que
levou SiLva Filho (l-984) a interpretá-Ios como produtos de fusão
crustaL, o que é dif icul-tado por sua baixa Ro de O,7O4. Outra
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possibiLidade é que tenharn sído gerâdos por subducção residual
durante o evento de obducção das escamas tectônicas do Terreno
Rio Vacacaí sobre o Cráton Rio de La Plata.

AS SUPR.ACRUSTATS VACACAÍ¡

SEpTMENTAç.õ.O E VI]LCANTSMO pE ARCO pE rr.,HAS

As Supracrustais Vâcacaí, equivalentes à Formação Vacacaí de

coñi et aI. (J,962), são organj.zadas en três unidades: (1)

oTRb/86sr
Orlognol3ie! do raglõo do Arrolo Comboltlnho

oTRb/86s.

Ortognolsses d¡oríllco3 do 109160 do Vllo Novo

87Rb/ 86st
Orlognoisoeß gronodiorilico3 o gronílicoi

do r€giðo ds V¡lo Novo

8?Rb/86s,
Orloqnolssat do rogiðo da Molo Gronde

. do Arrolo v.locino
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Iiletavulcano-Sedl-nentareÊ Ca.mpeqtre, ( 2 ) ItletagrauvacaE Arroio dae
Pedrae e (3) Fttitos de Ibaré

METAVIjLCANO-SEDIMENTARES CAMPESTRE

EÉta unidade cotnpreende uma associação de depósitoe
vulcanogênicos e sedimentares afetados por metanorfismo de facies
xístos verdes que pouco altera o protolito original-. Suas
principaís ocorrências situam-se (F'iS. 9.1) na região da Mina
Boasoroca, a Leste do ofiolito Arroio Lageadinho (Seqüência
Campestre i Koppe et â1 ., l-985t WÍIdner, 199O), na região de
Pal.mas, a l-este do ofíolito homônimo ( Seqriência Pontas do sa16oi
Garcia, L98ot Chenale ,fr. , 1,982t Naumann et aL., l-984) e em torno
do Granito Caçapava do sul (parte do Complexo Passo Feio;
Bitencourt,, l-983; Drunmond 6r lUossmann, L985), onde associa-se aos
ofioLitos Mudador e Limoeiro.

A descrição mai6 compl-eta e acurada desta unidade deve-se a
Wildner (L990) gue caracteriza seus depósitos vulcanogênicos cono
tufos, tufos lapilít,icos, tufos a pó e derrames gerados por
processos de fl-uxo e/ou queda, de compoeição basáltica a dacítíca
corn caráÈer litoquímico de toleítos de alta alumina a calcio-
-alca1ino de baixo-K. As intercaLações epiclásticas são bastante
subordínadas (<l-08) e co¡npreenden ritmitos finos areno-pelíticos,
normal-mente carbonosos, e ruditos grosseiros de matriz
vulcanogênica associados a tufos ê derrames, const,ituindo J.eques
en regime de alta densÍdade, conparáveis, de acordo co¡n Wildner
(L990), a depósitos tipo laÌ¡aar.

A interpretaçåo paleogeográfica sugerida por Wildnêr (1.990) é
que estes depósitos tenhan se fornado en bacia de retro-arco. No

entanto, a disposição geral do Terr.eno Río Vacacaí e sua relação
de obducção vergente para leste sobre o Cráton do Rio de La

Plata, o que indica anterior subducção com mergul-ho para oeste, é

sugestiva de uma bacia de ante-arco para a deposição destas
litologias, . conpatível com seu quimisno toleítíco a calci-
-aLcalino ref l-exo da proxirnidade da zona de subducção (Figs. l-0.L
e L0.4 ) .
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Ànálfses radio¡nétricas peJ,o ¡nétodo p62o7 ¡py2o6 em zircões de
piroclásticas ácidas desta unidade coletadas próxino à Uina
BoÊsoroca ( Machado et aI ., L988) apontaran idades em torno de 77O
Ma e 750 Ma, ligeira¡nente mais antÍgas do que as unldades mai6
primitlvas (gnaisses dioríticos) dos cnaisses Cambaf. AsÊumindo-
-se cono representativas estas idades elas são cornpatíveie corn a
interpretação de bacia de ante-arco ( fore-arc basin) para e6ta
unidade e de taiz de arco para 06 Gnaisses Canbaí pois o
magirnatismo gerado por subducção é sernpre mais antigo nas regiões
próximas à fosEa de subducção (bacia de ante-arco) d.o que nas
mais distais (arco e bacia de retro-arco).

METAGRÀUVACAS ARROTO DAS PEDRAS

Esta unidade, pouco conhecida, foi deli¡nitada a norte de
Caçapava do Sul por Drummond 6. Moss¡nann (l-985) sern designação e
registrada no mapa I-:600.000 do Escudo caúcho no RS por Santos et
af. (L989) sob a denorninação Seqüência Arroio das pedras.
Corresponde à parte do Conplexo passo Feio de Bitencourt (L993) e
à unidade que Ribeiro (1"970a) infor¡naI¡nente referiu como rVacacaí
não xistosotr. De acordo com as descrições disponíveis é u¡na

unidade anquinetamórfica dominantemente vuLcanoclástica: 
i

grauvacas e arcósios con subordinada participação de tufos I

básicos a intermedíários, basaltos e BIFS ( Drunmond c tulossmann, 
I1985; santos et aI . , I9a9). De particular interesse nesta unida.le 
Ié a citação de Ribeiro (l-970a) de arcósios (...) con fragmentos I

angulosos de vidros e piroxênJ.o detrítico (op. cit., pg. 2O),
identificando proximidade de área fonte básica e/ou ultrabásica.

A ausência de dados químÍcos e geocronológicos não permitern
maior inferência sobre esta unidade. Porén, sua posição espacial
relativa (Fig. 9.1-), a leste e norte das Metavulcano-sedinentares
Campestre, e sua cornposição detrítica vulcano derivada, sugere
que seja formada por depósitos distais da bacia de ante-arco, ou
seja, ¡nais próxino à zona de subducção, ern geral, e d.o alto
tectôníco externo, em particular. Esta hipótese, muito frágiI
pela carência de dados, explicaria os piroxênios detríticos como
advindos da erosão do alto tectônico em condições sub-aéreas.
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OS. FIIJTTOS DE I BARÉ

06 ttFilitos da Estação de lbarérr (Carvalho, Lg3Z),
posteriormente designados trseqüência Bela Vi6tar (Naumann, L9B4i
Naunann et â1 ., L984) e correlacionados à Fornação Maricá
( Luzardo & Fernandes, l-989), 6ã0 formadoe por ¡neta-ritnitos
areno-pelíticos, local.mente conglomeráticos, com eeixos e blocos
de derÍvação vulcânica, plutônica e ¡neta¡nórf ica 

" ,.,

ocasíonaLmente, intercaLando metatufos ( Naumann et â1 ., LgA4,
Luzârdo & Fernandes, 1989). De acordo com o úl_ti¡no trabalho
citado, seus clastos 6ã0 compostos por grãos angul-osos de
pJ.agioclásio, norrnal-mente em torno de 408, fragnentos de rochas
vulcânicas andesÍticas, por vezeÉ predorninando em relação ao
plagioclásio, quartzo (2OZ) e feldspato alcalino (58). Superposto
às estruturas primárias, entendidas por estes autores como
produtos de correntes de turbidez, descrevem foliaçöes
niloníticas e protomiloníticas, acornpanhadas por estiranento sub-
-horízontaL de seíxos, concordantes con o Lineanento Ibaré.

L,uzardo & Fernandes (1-989), en contraposição a todos os
elementos que Levantaran, interpretam esta unidade como
rrcobertura cratôníca defor¡nadarr e a correLacionam à Fornaçäo
Maricá gue, como veremos adiante, possui caráter nol-ássico. A

interpretação que apontanos para os FiLitos de fbaré,
conslderando sua fonte vulcâníca, granítica e rnetamórf ica, a
inaturidade de seus cfastos, o caráter turbidÍtico do transporte
destes e sua disposição alonqada junto a una faLha que presurnimos
transformante, cujos efeitos de cisaLhamento estão impressos ern

suas litologias, é que estes depositaram-se em una bacia sin-
-tectônícamente instalada nesta zona de cisalharnento.

A FORMACÃO MÄRTCÁ!

MOIJASSAS DO TERRENO RÏO VACACAÍ ?

O conceito aqui adotado de

arcósios rrsal e pimentarr descrítos
Forrnação Maricá retorna aos
por Leinz et aI . (l-941-) sob
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êsta deslgnaçåo, excluindo sittitoe cerâmlcoe foeel-tfferoe
pernlanoÉ ( Formação Teixelra soarèÊ: Plnto, 1955) e ae eeqüênc1ae
vulcano-eedi¡nentaree eobrepostae ( crupo Maricá: EenBu GoñL et
âI., l-962i Santos et a] . , L978i Forrnação Marlcá: sensu Fragoso
cesar et aI., L985). Recenternente, Paim et al. (L99o), estudando
aE següênciae deposlcionais de cobertura. do escudo,
lndividuafizaram uma unldade basal formada por depósi-toe fluvlais
entrelaçados e a designaram seqtiência Ia coberta por várlos
ciclos deltáícos grano e estrato-crescentes con vuLcânl-cas
íntercaladas ( SequêncJ-as Ib, IIa, IIb e IIc). cono veremo. ,rå

capltulo posterior (Cap. 1L), e6tes cicloe' vulcano-sedi¡nentares
registran a evoJ-ução da bacia de retro-arco do Orógeno Bom

,Jardln . Àqul adotarnos , e como tal- está esguernati zadä na Fíg . 9 . 1- ,
a Seqüência Ia como Formação MarÍcá, desvinculando-a das
seqriências posteriores

Esta fornação conpreende espessos pacotes de arcósios de

cores. rosa, cinza e bordô, conunente possuindo um aspecto
líEtrado pela alternância de cores rosa e branco ou roaa e bordô
(Bocchí, l-970). A granulometria varÍa de média a gro6sa, sendo
freqüentes os níveis congJ.orneráticos atén de grânuJ.os e seíxos
esparsos, por vezes marcando estratificações cruzadaÉ acanaladas.
Seus seixos são sub-arredondados a arredondados, e a natríz é

constituída por grãos sub-angulosos a angul-osos. Análíse de
proveniência dos seixos indíca área fonte constituída por rochas
graníticas e rnetamórficas, sendo raro6 os seixos de quartzo e
conuns os de anfiboliÈo.

As paleocorrentes medidas por Pain (1-990) nesta formação,
registradas na Fig. 9.L, indicam que sua área fonte soerguia-se a

oeste e noroestei a anál-ise de proveniência ¡nostra que esÈa fonte
era o Terreno Rio VacacàÍ e a distribuição de suas ocorrências ao

Iongo de una linha NNE-ss!ü que se estende do sul de Lavras do SuI
ao sul de são Sepé é concordante com a estruturação geral das

esca¡nas tectônicas deste terreno. A ínterpretação evidente,
principalnente observando que as ocorrências nais meridionais da

Formação Maricá recobrem o enbasamento cratônico, é que sua
sedimentação refl-ete o reLevo gerado peJ-a obducção do Terreno Rio
Vacacaí sobre o cfáton do Rio de La Plata e o t¡tansporte para E e
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SE de Euas eEcanas tectônicas. E¡n outras
Marlcá é a moLasea do Terreno RLo Vacacaf.
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palavraB, a Formaçäo

EVOLUC.ã,O DO TERRENO RIO VACACAÍ

Considerando ae paJ_eogeografias das unldadeB do Terreno Rio
Vacacaí conforme discussões deste capítulo, Êua evoJ_ução rêflete
a aproximação de duas pLacaÊ (Fig. i.O.4.A), uma mista contendo o
( pal.eo ) Continente Rio de La pLata e sua extensão oceânica
ocldental - PLaca Rio de La plata - nergulhando por subducção
intra-oceânica para oeste sob outra placa integralmente oceânica
- Pl-aca Río Vacacaí. Na borda oriental_ da placa Rio Vacacaí,
refletindo a zona de subducção infra instalada, desenvolveu-se un
sistema de arco de Ílhas com diferenciação de ÉruaÉ,

paleogeografias: (1.) arco nagmático calci-alcallno de baixo-K -
Àrco Cambal - com geração de diorLtos, tonalítos, trondhj emitos e
vuLcanLsmo andesítfcoi (2, transição, em sentido à fossa de
subdcção, do arco rnagmático para uma bacl-a de ante-arco - Bacia
FrontaJ. Vacacaí - receptora de vulcanismo basá1tico-
-andesÍtico-dacítico toleítico de alta alunina a calci-alcalino
de baixo-K, dominantemente representado por seus equivalentes
píroc1ásticos e vulcanoclásticos, corn subordínada participação
epiclástÍca - Metavulcano-Sedinentar Campestre; (3) passagem
desta borda da bacia frontal j unto ao arco nagmático para suas
porções interiores distais ao arco e proxímais ao arco externo,
tectônico, com deposiçåo sedimentar por retrabal.hamento dos
depósitos vulcanogênicos anteríores e, possivelmente, tambérn
advinda das regiões emersas do arco externo - Metagrauvacas
Arroio das Pedras.

Esta aproxinaçåo de placas e sua diferencÍação
paleogeográfíca, de acordo com os dados radiométricos
disponíveis, deve ter iniciado há mais de 77O Ma e se
desenvolvido até cerca de 650 Ma quando ocorreu a obducção do
Terreno Rio Vacacaí sobre o Cráton Rio de La pl-ata (Fig. ]-O. .C)
e o nagrnatismo granodíorítico-monzogranítico Cambaí terminal,
seja por fusão crustal ou gerado por subducção residual.
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OCTANO CHARRTJÁ

ÂRco c¡MBAí uf;Nf$1 anco exrenr.ro

vulcÂuco
í¡"r)'tÐrí: :

ílX7A:. sacr¡
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Fig. L0.4 : Modelo evolutivo do Terreno Rio Vacacai. À-perfil litosférico esquemático entre as placas Rio de LaPlata e Rio Vacacaí e paleogeografias geradas; B-disposíção paleogeográfíca em pfanta; c- óbducçäo do
Terreno Río Vacacaí sobre ó Cráton Rio de ta plata.
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Durante eEta evolução, conforme esquernatlzado na Fig. 10.4.8,

a aproxinaçåo dag placa6 Rlo Vacacal e Rlo de La pfata fof
ballzada a sul por una zona de clsalhanento liIW-SE, co¡n
movimentaçåo dextral hlpoteticarnente índuzida pela dorsal meso-
-oceânlca do Oceano Charrua e pela zona de eubducção do elste¡na
de arco de llhaE Rio Vacacaf (tlpo dorsaL-fossa). Esta
transfor¡nante possívelrnente 1ímitava o oceano e suas
pa1êogeografias orogênicas de u¡na área cont,inental granulÍtica
antlga - Terreno valentines - poiÊ nos depósitos de sua bacia
transformante - FíLítos de Ibaré - a análise de provenlência
indica tanto un tipo de fonte cono outro, e a deposiçäo de seue
meta-ritmitos, tanto cobrÍndo áreas granulÍticas co¡no oceânicas
(e.9., ofiollto Corticeira) , caractueríza a dualidade do
embaEanento da bacia transformante.

A ativfdade tectôníca da Transformante lbaré acornpanhou a
evolução do Terreno Rio Vacacaí até sua obducção sobre o cráton
do Rio de La PLata, ainda balizando a sul o avanço deste complexo
orogênico (Fíg. L0.1).'É interessante, neste sentldo, observar
que ocr depósitos maís orfenÈais dos Filitos Ibaré dispõem-se
sobre o enbasamento antígo a sul de Lavras cto Sul e próximos a
ofiolltos (ofiollto Mantiqueiras) i¡nbricados con gnaisses deste
e¡nbasarnento (FiS. 9.1) . Esta disposição Érugerê gue estes
depósftos sejan tardÍos e formados durante o evento de obducção,
o que explicaria, nesta região, a transição entre estes meta-
-ritmitos e a Fornação Maricá postulada por Luzardo & Fernandes
(L989): representaria a passagem de depósitos de bacia
transformante para molassas da antefossa gerada durante o avanço
do cornplexo obductante.

Como indicado na Fig LO.4 C, cuja montagem respeitou a
nodel-agem gravimétrica feita por shukoírÊki et aI . (1991-), a zona
de sutura entre o complexo obductado do llerreno Rio Vacacaí e a
borda cratônica ocidental do cráton Rio de La plata deve
LocalÍzar-se entre os már¡nores da ptat,aforna Carbonática
Pedreíras e o ofioLito Mudador e depósitos associados (vide Fig.
L0.l-). Na regíåo de caçapava do sul, possivelmente o granito
homônimo está íntrudido nesta zona de sutura, considerando sua
defornação (víde cap.l-t-) e suas relações de intrusão tanto nos
már¡nores da borda cratônica como no ofioLito Linoeiro. Outra
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poÉElvel reglão em que eat,a zona de autura pode estar
representada eitua-ee a sW de LavraE do sul onde os oflolltos
Cerro Mantiqueiras ocorrem i¡nbricados com gnaissee do embaeamento
cratônico. conEiderando estas duag regLões, a zona de sutura
possui direçåo NB-slil e está, ern grande parte, encoberta por
depósitos vulcano-sedirnentaree do evento posterior, relacionadoe
ao Orógeno Bon Jardin.

Con o encerranento da obducção do Terreno Rio Vacacaí eobre a
borda do Cráton do Río de La Plata outra zona de eubducção d.eve

ter se formado para dar contínuidade ao consumo do Oceano
Charrua. En baÊe às discussões do capitulo seguinte (Cap.11),
conclui-se que esta nova zona de subducção instalou-se a oeste do
compLexo obductante (Fig, L0.4.C) com mergulho .lnverso ao
anterior gerando, sobre este, outro siÊtema orogênico, agora de
margem conÈinental ativa tipo Cordilherana, o orógeno Bom Jardim.

Ernbora nossos estudoõ no Terreno Rio Vacacaí estejam ainda e¡r
estágio incipiente, os elementos de Tectônica de Placas
levantados são altamenÈe significatívos e caracterizam, desde
nossa ótica, dois eventos formadores de nontanhas co¡n 6uas
sedinentações sin-tectônicas: (1) a formação de um sistema de
arco de ilhas intraoceânicos - Arco canbaí - e bacias de ante-
-arco - Bacia Vacacai - e transformante - Bacia Ïbaré
associada6. En referência ao arco magmático responsáveI pelo
sistena montanhoso designamos aqui a este evento de orogenia
canbaí t e (2) a instalação de una cunha de obducção - Terreno Rio
Vacacaí - sobre a borda do cráton do Rio de La Pl-ata e
conseqüente geração de montanhas cuja erosão, transporte e
sedinetaçâo sin-tectônica pode estar representada pela Fornaçâo
Maricá constituindo, então, a sedimentação rnolássica do evento. A

este segundo evento, ern referência ao nome do terreno suspeito
então instalado, sugeri¡nos a designação orogrenía Rio Vacacaí.
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cAPf TUr,o 1_L

O ORóGENO BOM iTARDIM

INTRODUçÃO

As seqüências vur-cano-ËedLmentares e granito' as'ociacro. da
borda oestê do Escudo Gaúcho no RS (FlS. 9.1) têrn sido, cono
regra, relacionadas a eventos tardíos e terminais do ciclo
Braeí1íano com suas porções supracrustais interpretadas como
moLassaa (e.9., Alrrêida, L969t lJosa 6. Roisenberg, 1972; FragoÊo
Cesar et âf., LgSS). Uma opiniåo dissonante e coerentemente
rnantida tem sido a do prof. MaurÍcio Ribeiro e colaboradores
(Ribeiro & Carraro, J.g7Li Ribeiro & Fant.ine1 , j.978; Ribeiro &
Lichtemberg, L9TA) que consJ.deran nolassa apenas os depósitos
cl-ásÈicos superiores ern contraposição aos vurcano-sedi¡nentares
inferíores e granitos associados gue assinalan (... ) uma regf.äo
de arco nagrnático que ocupava uma faixa arqueada, a qual não
coincíde com a direção nordeste-sudoe'te em toda sua extensão,
porém encontra-se truncada. Ainda, os fragmentos de sequências
ofioJ.íticas dispersos peJ.o Escudo Sul-Riograndense, e
ùectonicamente encravados nos conprexos granítico-gnáissicos,
indicam que a área oceânica 6e encontrava mais a oeste durante o
Pré-catbriano superior (Ribeiro & Fantinel_, l_978, pgs. 4B_4g).

Esta interpretação, anterior aos dados geoquímicos e
geocronológicos que agora 1he dão sustentação, foi sempre
rebatida e¡n nossos trabaLhos (Fragoso Cesar, 1980; Fragoso Cesar
et aI ., 1-98zat ]-ggzb, l_995), e¡nbora já en 1993 o então estudante
do curso de Geologia da uFRcs Antonio carros Ferreira, revÍsando
dados geoquínicos referentes a algumas unidades vulcânicas, tenha
nos alertado para o caráÈer shoshonítico destas, argurnentando por
urna evolução orogênica de seu a¡nbiente deposícional . os trabalhos
geoquínícos posteriores (Nardi & Lima, lgBS, L987, LÍma & Nardi,
l-985) corroboraram a assertiva de .Antonio carLoE Ferreira e,
j untamente con novos dados geocronológícos (Teixeíra, Lgg2a,
soliani Jr., 1986; vieira ¡r. & sofiani Jr., L9B9) e recentes
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estudoE sobre os paleoambl-enteg e seuÊ Êentl-dos prêferenciaiÉ de
correntes (Pain, 1_990ì paÍ¡n et âf., 1990), evl-denclaram a
existêncla de um elstema orogênico independente do cinturão Dom
FeLiciano e restrito à porção ocidental do eecudo (Fragoso ce6ar,
1990), conforme anteriormente defendido por Ribeiro & Fantinel
(f978'), que aqui deeignarnos Orógeno Bom ifardim em referêncla à
locaLldade onde ocorrem exceLentes exposiçôes de ÊeuÉ depósitos
sedl-¡nentareE e vuLcânicos orogênicos, prioritariamente reunidos
no Grupo Bon .Tardim por Ríbeiro et aI . (j,966).

PALEOGEOGRAFTAS E EVENTOS DO ORóGENO BOM iTARDTM

Conforlûe jâ antecipado e¡n Ribeíro 6. Fantinel ( j_978), as
unÍdades do orógeno Bo¡n .Tardirn representan as raízes de um arco
magmático - granitos - e os depósltos supracrustaís bacinais -
vulcânicas e eedlmentares. seguindo esta linha, frente aoÊ novo6
conhecímentos disponíveis, identifica¡nos duas grandes
paleogêografias nesèe siste¡na orogêníco: (1) um arco rnagrnático
tÍpo cordilherano, formado por granitos diversos, de tonalitos a
sienogranÍtos, desde caLcÍ-aLcalinos a alcalinos com terrTros
shoshonítícos, cujos equival.entes extrusivos invadem un (2)
compLexo bacinar onde 6e associam a sedÍmentos flysch e molasse
que, por suas características gerais, conforme adiante discutido,
constitui uma bacia de retro-arco (Fragoso cesar, t99O), que aquí
deno¡nina¡nos Bacia de Retro-Arco santa Bárbara. À organização
temporal e geográfica destas unidades, condizentes com os dados
litoguÍrnicos e isotópicos disponíveis, perrnite¡n sua eubdívisão e¡n
três eventos relacÍonados ao Ciclo Brasiliano no Orógeno Bon
Jardi¡n: (1) Evento precoce-Orogênico, anterior a 600 Mâ, (2)
Evento Sin-Orogênico, ben rnarcado entre 5BO e 550 Ma e (3) Evento
TardÍ-Orogêníco, situado em torno de 530 Ma. Outro evento, cujos
dados radio¡nétricos apontarn ter ocorrido há cerca de 465 Ma, é
ainda ambíguo, não pernitindo sua definição como um Evento pós-
-Orogênico do Ciclo Brasiliano ou um Evento Anorogêníco
desvinculado deste ciclo. Dê qualquer forna, suas unidades
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granfticas e vulcânl-caÊ Eeråo dlscutldae conj untamente com aÊ¡

de¡nals .

A dlstribuição das unídades deetas pal_eogeografias durante
eetes eventoÊ não é hornogênea na região oeste do Escudo caúcho no
RS (vide Fig. 9.1"), concentrando-se no Bloco säo cabriel", eendo
que apenas os corpos granítícoe poc¡suen boas exposíções no Bl-oco
Taquarembó, onde as ocorrêncLas vulcânicas e sedimentarea são
bastante reetrítas .

OS GR.â,NTTOS DO ORóGENO BOM iIARDTIII !
RÀÍZES DE TIM ARCO MAGMÁTICO TIPO CORDTI.HERÀNO

Na análise doê trabalhos envolvendo granitos do orógeno Bon
Jardin (e.9., Sartori, L978, De Ros & FernandeE¡, 19Bj_t Chenale
ilr., L982t Hartmann & Nardi, :J..9BZ, L9g3t Bitencourt, L983,
Naumann, l-984i Naumann et aI ., 1_994ì Nardi, 1984t Nardi & Lírna,
I9a5, 1987ì Sartorí & Kavirashita, L985, 1989t Sol_1aní Jr., LgB6i
Nardi & Bitencourt, l-989i .Andriotti et al. , Lg9gi Vielra Jr. &

Soliani Jr., L989i l{ildner. et al., LggO:. Cordani 6. Solíani ilr.,
1990) salientam-se três aspectos: (1) a aplícação, enbora ainda a
níveL prelínínar, da divisão magma tectônica antes exposta; (2)
aE difêrenças composionais, particularnente no tocante à razão
inicial sr87 1sr86, entre ocorrências contenporâneas situadas a
norfe (Bloco São Gabriel) e a su1 (Bl_oco Taquarembó ) do
Lineanento fbaré e, finahnente, (3) o rnaior conhecL¡nento
geológico, geoquÍrnico e geocronotógico acumulado sobre as
ocorrêncías do Bloco São Gabriel em detrimento do Bloco
Taquarenbó. Em vista disto discutire¡nos agora os granítos a
partir da ótica de sua divisão nagna-tectônica enfatizando as
exposÍções do Bloco São Gabriel e, quando possíveI , comparand.o-as
às do Bloco Taquare¡nbó. Por outro lado, seguindo a filosofia
adotada nesta tese, si¡rultaneamente à descrição teceremos
considerações quanto ao significado destes granitos frente à
Teoria de Tectônica de placas.
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OS GRANITOS PRECOCE-OROGÊNICOS

E¡n afgunaE reglões do Bloco Såo GaltrLel, anterLor¡nente
¡napeadaE¡ como rrrnlg'matitos hornogêneos do crupo Ca¡nbaf r (e.g.,
.fo6t, I97O), trabalhos recentes (e.9., ChemaLe Jr., ]-gg2ì
Naumann, 1984r Naumann et aI ., t9B4) têm lndivldual-izado corpoe
graníticos gue reJ-acíonanos ao rnagmatismo lnicial do orógeno Bon
Jardím (Fragoao Cesar, l-990) reunindo-os aqui como GranitoE
Precoce-Orogênicos. No atual quadro de conheci¡nentos destes
granitos observa¡¡-se três ocorrências principais (F'ig. lt_.L): (j.)
o corpo formado pelo Monzogranito Sanùa Ritô e Granodiorfto
Timbaúva (Naumann, l-984i Naumann et, aÌ. , L9AA]- instalado junto ao
Lineamento Ïbarét (2) a região a oeste do Arroio América, apenas
parcialmente mapeada com a separação do cranodiorÍto santa LuzÍa
e Monzogranito São Manoel (Chenale Jr., L9AZì Naunann et aI.,
1984), e (3) a porçâo noroeste do complexo granítico de São Sepé
indlvidualizada por Sartorí (L978, e recentenente designada
Monzogranlto Ríncão dos coqueLroÊt por l{liLdner et al. (1990),

De forma sintétlca estes granítos precoce-orogênicos poden
ser descritos como constituínÈes de una suíte calci-aLcalina de
bíotita (+ anfibóIio) tonal.ítos, granodj-oritos e monzogranitos
cinzentos. Considerando composições e texturas organizan-se en
dois grupos princlpais: (1) granodioritos, subordinadamente
tonalÍtos, eqtiigranuJ.ares finos a rnédios de cor cinza homogênea
(e.9., Granodioritos Ti¡nbaúva e Santa Ïruzia) e (2) monzogranitos,
localnente granodioritos, porfiríticos finos a médios de cor
cinza co¡n pontuações rosadas (e.g., Monzogranitos Santa Rita, São
Manoel e Rincão dos Coqueiros).

Dados geocronológicos nestes corpos graníticos são ainda
J-ncipientes, restringindo-se a quatorze análises Rb-Sr e três
K-AT, estas indicando resfriarnento e/ou rej uvenescimênto entre
585 e 555 Ma. Das análises Rb-sr, seis foram obtidas no
Granodiorito Timbaúva por Naumann (L984 ) , cuja isócrona de
referência apontou idade de 647 + 34 Ma com Ro: Or7O47 (Figs.
LL.i. e 1-l-.2.Àl-) r três devern-se a Soliani ,fr. (i.986) e¡n

granitóides sítuados a oeste do Arroío Àrnérica (granitos da Zona
do Arroio do ;facques ) corn idade de 6l-9 + l-S Ma e Ro: orTOSs
(Figs. l-l-.1 e tL.2.A2), e cinco foram efetuadas por Sartori
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fig. l-L.l-: Oistribuição esquernática dos granitos do
Orógeno Born Jardim no Blocp- Såq-Gabriel com suas idades
Rb-Sr e razões iníciaís srót lsrób. Legenda: l_ - GranÍtos
Precoce-orogênicos, 2 - cranitos Sin-orogênicos, 3 -Granitos Tardí-orogênicos, 4 - Granítos pós-Orogênicos ouAnorogênicos, 5 - Outras unidades do escudo, 6 -Cobertura Fanerozóica, 7 - Limites tectônicos do B1ocosåoGabriel,8-cidades
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(L978) en amostraÊ¡ de Monzogranlto Rlncão dos Coguelros, de ldade
de 669 + 54 Ma e Ro: O,7062 (Flg6. 11.1 e Ll_.2.À3). Frente à
lnprecisão destes dados assu¡ne-se que a l-dade dos granitoe
precoce-orogênlcos é superior a 600 Ma, posslveJ.rnente siÈuadas ao
ì-ongo do lntervalo 650-600 Ma, conelderando a6 idades mais jovens
(>650Ma) obtldas en gnaísees do Terreno Rio Vacacaí que eerve de
embasamento ao Orógèno Bom JardiÍr no Bloco Såo Gabriel .

A aplícação da Teoria de Tectônica de placas à evolução
destes granitos é fraglLizada pelo ínclpiente conheci¡nento que
deLe6 se Èem. No entanto, três pontos principais favorecen Eua
interpret,ação como granltos rel-acíonadoci a um arco magmático tipo
cordilherano (Pitcher, :-gaz, LgaT) ! (L) constl-tuem uma aeeoclação
tonalito-granodíorito-rnonaogrranito, possivelmente segundo o trend
cal-cí-alcalino granodiorítico de Lameyre & Bovrden (L9g2), (2) aÊ
razõeÉ íniciaie sraT 1s¡a6 obtidas nos díagramas isocrônicos (Fig.
l-L.2.4) são relat.ivamente baíxas, variáveis de O t7O47 a O,7062,
compatíveis com plutonismo cordíIherano e, fínahnente, (3) a
disposição geográfica dos plritons analisados (Fig. tt.1) nostra
que as razõeÊ iniciais crescem de oeste para Leste (Fig. 1L.2.À)
sugerindo o sentido de nergulho da placa oceânica sob a borda
contínental- (rig. i.L.3,B).

No Bl-oco . Taquarenbó, apenas recentemente foram reconhecídos
granitos brasitianos supostamente contenporâneos aoei precoce-
orogênicos do Bl-oco São Gabriel (Solíani Jr., L986t Cordani &

soliani Jr., L990), situados nas rrfElas cristalinasr de Rivera e
Àceguá do Uruguai, junto à fronteira con o Brasil (Figs. 9.1- e
Ll-.3 ) . Compreênden granodiorítos e monzogranitos porfiríticos
datados por soliani Jr, (1986) que apresêntaram idades de 689 +
67 Ma e Ro: O,7074 (Rivera) e 664 + 38 Ma com Ro: O,7077
(Aceguá), apontando au¡nento na razão inicial g¡87 15.¡46
acornpanhado por decréscimo nas idades aparentes corn poJ.aridade de
oeste para leste, anáIoga à sugerida para os granitos precoce-
-orogênicos do Btoco Såo Gabriel.

Estes resultados perrnite¡n diversas considerações, part.indo de
dois preÊsupostos exclud.entes: (1) estes granitos são
contemporâneos aos precoce-orogênicos do Bloco São Gabriel , o gue
é possíve1 frente à imprecisåo geral das medidas obtidas, ou (2)
são mais antigos, conr ídades reaís superiores a 650 Ma, que os
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MAGMATISMO PRECOCE - OROGENICO (>600 MO)

1:647i 34 Mo
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Gro nod¡orilo - gronilo Lov.os do Sul

(Vieiro Jr, e Sol¡o¡¡ ,Jr,1978)

8?¡67865'.
croÌþd¡orilo - groñilo Cofopovo do Sul r

(Sorlor¡ g Koboshilo, 19851
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MAGMATISMO TAROI - OROGÊNICO (-53O MO)
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R¡olilor Aaon|pqn rìlo Valho
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Fig. LL.22 Diagrarnas j-socrônicos Rb-Sr de granitos e
ríolitos do orógeno Bom üardim no Bfoco são GabrieL
dividídos em função de grupos rnagmáticos e da posiçåo
geográfica dentro de cada grupo. Todos os diagramas,
exceto 81 , eståo contidos en Soliani Jr. (L986).

A2

(-57O - 55O Mo)

8?Rb/86s..
Gronfio 560 S.Þ¡ (sorror¡, t978)
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levarLam à correlação temporal com oB Gnalssee Ca¡nbal do Terreno
Rlo Vacacal (cap. 10).

De acordo com o prinelro pressuposto, a6 razõeE iniciais
gt87 79¡86 ¡naLs elevade's (O,7074 e o,7o77) poderiam reflet.lr Locue
mair profundo dê geraçäo magmátlca a partÍr de u¡na placa oceânica
¡nergulhando para Ieste, isto é, seria¡n granitos precoce-
-orogênicos maie dístais ern reJ.ação à zona de subducção do que
E'èur conternporâneos do Btoco São Gabriel , No entanto, se
traçarmos uma linha de díreção NNE-SSW passando entre ae'

expoeições do Bl-oco São Gabriet, sua extensão a SSW passaria
ta¡nbé¡r entre as ocorrêncías do Bloco Taquarenbó. Considerando que
NNE-SSW é a díreção tectônica geral do Orógeno Bon ilardim é
difíc1l visual-ízar os granitos do rll,tl-no bloco como distais em

relaçäo ao prirneiro. Mesmo que o lineamento ll_mítrofe ( I_,ineanento
fbaré) entre os bfocos tivesse movimento transcorrente dextral , o
que explícaria a atual disposição longitudinaL dos corpos
graníticos, restarl-a o probJ.erna das idades poÍs, teoricamente, osi

plrltons naís dístais, al-én das razöeÉ lniciais sr877sr86 mais
elevadas, deveriam apresentar ídades mais jovens. por outro J-ado,
todoE estes aspectos estariam explicados se o Lineamento Ïbaré
represent,asse a extensão oríental de uma falha transfornante
unindo duas zonas de subducção com mergulho para leste, desde que

Fig. l-L.3: Modelos e alternativas paleogeográf icas para a
evolução do Cinturão Ribeira no RS durante o Proterozóico
Superior e Cambriano Inferior considera¡do idades
ract-iométricas Rb-sr e razões iniciais graT lgya6 frente àE
poslções geográfÍcas de .corpos graníticos diversos e dapossível atividade transfor¡nante do Lineamento lbaré
nestes períodos. Vide discussão no texto.

ffi;jl;j;i ,lå"
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rochas vul-cânlcaB ê sedlmentare6 da Formação Bom Jårdim, Ieva¡n a
Eua c1aeelficaçäo co¡no cranl-tos SLn-orogênl-cos.

O ltlacl-ço cranítico de La\rraa do Sul , de acordo com os
conheclnentos acumuLados e¡n investigações recentes (e.g., Nardi,
1984t Nardi & Lirna, !985, 1,987 ì Solianl Jr., L986i vLeira iIr. &

Solíani JÊ. , I9A9) , constiÈui um plúton .zonado de forma
concêntrica compartimentado por Nardi (1984) em três lítofacies
com contatos gradacionais: (1) uma zona central , de conpoeição
granodiorítica a monzogranltJ-ca; (2) urna zona de bordo, fornada
por pertita granitos, e (3) una zona transicional de conposição
ínternediária entre as litofacies anteriores, sendo co¡num nae
duas prineiras, particulârmente na zona transicional , a presença
de feld6pato6 potássicos ¡nanteados por pJ.agloclásio ( textura
rapakivJ-), Esta zonaLidade concêntrlca foí ínterpretada pelo
referfdo autor como resultado da assimilação de um corpo
granítico naís antigo (zona central) por uma intrusão envoLvente
mais J ovem (zona de bordo)., produzindo u¡na zona transiclonal pela
rêação entre èstes corpoE. Os dadoE químf-cos deste ptúton,
tratados por Nardi & Lína (1985, ]-9a7,, apontaram um caráÈer
shoel¡onftico para o granito da zona central e aLcallno para a
zona de bc¡rdo. o tratamento radiométrico fel-to en amostras das
três zonas consideradas foL efetuado por Sol-iani Jr. (L986) pelo
método Rb-Sr que levantou as idades de 653 jL 34 Ua para a zona
central , 592 ! 46 Ma para a zona transicionat e 554 + 25 Ma para
a zona de bordo co¡n razões iniciaís 

"ta7 
lsra6 de o,7o38, o,7o42 e

O,7O5O, respect.ivamente (Figs. 76,7'7 e 78 in Soliani Jr., L986).
Por outro 1ado, este autor sugeriu que o pequeno corpo
charnoquít,ico, variáveÌ de hiperstênio sienito a diopsídio-
biotita-hiperstênio-quartzo sienito (De Ros & Fernandes, LggL),
associado ao Granito Lavras do SuI e senpre interpretado como um

encrave do em.basamento antigo (e.9., De Ros & Fernandes, Lg8Li
Hartmann & Nardi, L983t Nardi & Lima, L9B5), poderia representar
uma facíes marginal do p]út.on granítico, relacionada ao granito
da zona de borda en face a duas análises radio¡nétricas gue se
alinha¡n na isócrona de 554 + 24 Ma modificando-a ligeiramente
para 555 + l-2 I4a e conservando a mesrna razão inicial S187/5186 de
0,7050 (Fig. 79 in Solíani Jr., L9B6).
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O modelo aclma discutido, proposto por Nardi (1984) e

retomado por Nardl & Ll¡na (1984) e Sotianl Jr. (L9g6), fol
recentenente contestado por Vielra ,Jr. & Sollani Jr. ( j.989).
Aliando as obeervações de ca¡ûpo (perfeita traneição entre aE
litofacies, con encraves raros porérn análogoÊr en todas elas) ao6
dadoe petrográficos, geoquínricos (elenentos rnaiores, traçoa e
ETR) e leotópicos (Rb-Sr e K-Ar) disponíveie e¡n Nardi (r.984) e
Soliani ,fr. (1986), Víeira ,Jr. & SoLlani Jr. (1989) concluíra¡n
que a zonalidade do rnaciço de Lavras do SuI não reflete u¡n
procesao de assinÍlação de um tipo granítico por outro, mas pode
ser expl-lcada por (... ) cristatizaçäo fracJ.onada, na forma de
fracionamento convectívo, através da cristalizaçäo de fases como
plagioclásio, feldspato potássico, biotita e quartzo (op, cít.,
p9.148) dentro de um único plrlton, conforme esquematizado na Fig.
LI.4. Evidentemente, estê ¡nodelo entre èm confronto co¡n as
distl-ntas ldades Rb-sr organizadas e¡n três isócronas (653 + 34
Mê, 592 + 46 Ma e 554 + 25 Ma) referentes às três zonas. No
entanto, plotando todas a6 anáIises en uma rlnlca isócrona (Fig.
l-1 .2.81 ), eeta mostra-Êe de ¡nelhor qualÍdade e aponta idade de
568 + 6 Ma com Ro: 0,7045, conpat,ível com a idade K-Ar de 570 I
12 IUa obtída por Miniolí 6¡ Kahrashita (L97L) em cornubianíto do
Membro Hilárío junto ao contato intrusivo do graníto de Lavras do
Su1 , conformè apontado peJ.os referidos autores. En síntese,
VÍeira Jr. & Soliani Jr. (L989) postularn que o naciço granítico
de Lavras do Su1 constítui uma inbrusão shoshonítica gerada por
(... ) diferenciação de uma fusão oriunda de uu nanto modificado
por aubducção de pJ-aca oceâníca (op. cit., pg. 149) em torno de
570 Ma.

O corpo Granítíco de caçapava do su1 (FiS. tt_.l) tem sido
estudado corn relativo detalhe nos úLtimos anos por Bitencourt.
(L983), Sartori & Kar\rarhita ( j.985, j-999), Nardi & Bitencourt
(L989), AndrÍotti et at. ( 1989) e Wildner et aI. (1990). sua
heterogeneidade conposicional , que reúne rochas variáveis desde
quartzo -dioritos até sienogranitos, predominante¡nente
granodiorítos e monzogranitos, levou Nardi & Bitencourt (L989) a
separação de três litofacies principais, íntima¡nente associadas:
(1) biotita gganitóides, cinzentos, com teores elevados de
biotita e allanita como acessóriosi (2) leucogiranitóides,
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Fig. 1l-.4: Modelo evolutivo para o Macíço Granítico de
Lavras do SuL por fracionamento convectivo sugerido por
Vieira Jr. & solianí ¿rr. (i.989) : (a) início - decristalização ao longo das paredes durante a íntrusãogranítica, (b) lÍquidos menos densos adj acentes aoscrístais for¡nados ascenden dividindo a câmara e¡n duasporções: zona de bordo (topo) e zona central (base) cominterface transicional. CristaÍs de feLdspato-potássico
desprendem-se do teto atravessando as zonas trañsicionale central onde sofrem ¡nanteamento ( textura rapakivi); (c)
cornplet,a cristalização apresentando nível de erosåo
nergulhante para sudeste (extraído de Vieira Jr. &
Sof iani Jr. , 1"989 ) .
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ro'ado', pobres em máflcoE, local¡nente con granada e/ou rnuecovlta
como acesgórioe e (3) granltóldes transicionaJ.s, co¡n
caracteristlcas inter¡nedíárias entre (x) e (2). Àssociados
principaLÌnente aos leucogranitóLdes ocorrêm ¡ni.crogranlto6 ,
aplitos e pegmatitos, freqüentemente muscovítico- e con pequenaE¡
quantidades de turmallna.

A idade deste plrlton granítico foi recenternente be¡n
caracterizada por Sartori & Kar,lra6hl_ta ( t 9g5 ) em 5bZ t 4 Ma con
razã,o lnlcíal s¡47 ¡gy86 de o,zo5o (Fts. LL.2.Bz) anarísando
amostrage¡n repre6entatÍva de todo Êeu èspectro cornposicionaL. A
mesna idade foi obtida no granito Santo Fèrreira (Sartori &

Kawashíta, 1989), uma apófise situada a sudeste do p1úton
prj-ncipal- (Ribeiro, 1970a). Nardi & Bitencourt (19g9)
recalcularam a isócrona de sartorí & Kawashita (l-985) utiLizando
apenas as aná]ises dos citados autores referentes aos granitóides
l-eucocráticos obtendo idade anáIoga de 549 + 2 ¡,ta e Ro: Or7O51.

A caracterizaçäo estrutural do corpo granitJ_co tem sido
objeto de estudo de BLtencourt (19g3) e NardÍ & Bitensourt
(1989) gue o descreven cono um p1úton fol-iado em condições
¡¡etamórficas de facies xistos verdes. A foliaçäo, cujas atitudes
obtídas por Nardi & Bitencourt ( j.989) esÈão regÍstradas na Fig.
L1.5.A, mostra-se ¡naís intensa Junto às bordas do corpo e
apresenta corn frequência feições miloníticas acompanhadaE¡ por
lineações de estiramento de direção entre NIOE a N2OE com
cai¡nento neste sentido variáveI de oo a z8o. No extre¡no sudeste
do corpo, estes autores apontam que o granito estrutura-se como
gnaisse con bandas de biotita tonaLitos a granodioritos,
leucogranitóídes e granitóides transicionais mo'trando
dobranentos isoclinais recumbentes, parcialmente transpostos,
a]én de dobras abertas tardias.

o caráLer concordante do corpo granÍtico nos metamorfitos
envolventes, conforme discutido por Nardi & Bitencourt (l_989), é
evidencíado pelo paraleLisrno da foliaçäo míl-onítica e gnáissica
do granito com a foJ.iação princípal das unidades metamórfÍcas
encaíxantês e pela ocorrência de apófises na forma de rå¡ninas
graníÈicas foliadas rnostrando boudinage e estruturas pinch-and-
swerr afetando concordantemente estas encaixantes. Evidências de
¡netarnorfisrno de contato eståo bem registradas nos ¡nárrnores da
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netanórfi-cas.
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Plataforrna Carbonática pedrefras (Cap. 09), mlnuciosamente
eetudadas por Bortol"otto (1986), enquanto no Terreno Rlo Vacacaf,
eLementoB dlagnóstlcoa deate ¡neta¡norfiemo Eão raroE e refere¡n-ee
à fornaçäo ¡nuito localizada de cornubl_anitoÊ, conforme apontado
por Leinz et aI. (1941) e Rlbelro et al. (Lg66r.

Bstae relações estruturaís levara¡n Nardl & Blbencourt (1989)
a interpretaren o pLìlton de Caçapava do SuI como um dláplro
dô¡nico granítlco. À lnterpretação que aventamos, prellnlnarmente
exposta en Frago6o Cesar (1990), consJ.dera os dados estruturais e
¡netamórficos apontados por estes autores, as relações de campo
com as encaixanteE ¡neta¡nórficas e o eignificado tectônLco destas,
conforme discutido nos capítuloÊ 09 e J.0, concluindo-se que este
corpo constLtui u¡na sheet granítica lntrudida concordantenente ao
Iongo da zona de obducção do Terreno Rio Vacacaí sobre a
Plataforma Carbonátíca pedreiras quando ainda ocorria
movimentaçäo relativa entre estas unidades - daí seu caráter
foJ.iado, rnilonítico a gnáissíco - sendo o conj unto dobrado em

fase posterior, possivelnente em padrão rdomo & baciar - dal a
forma dôrnica da exposíção granítica (Fig. l_1.S,8).

Estudos geoquínicos efetuados neste corpo granítico são
devidos a sartori & Kahrashita (l_985), Nardi & Bitencourt (1989) e
Ifildner et al-. (199O) que definern seu caráter' met,aluml-noso e
trend calcÍ-alcalino de diferencíaçäo nagmática. AnátiEes de
eLementos traços dos biotita granltóides Levantâdas por Nardi &

Bitencourt (1989) nostrara¡n sirnilaridades com as de granitóides
calcÍ-alcalinos (.. ) desenvolvidos e¡[ áreas orogênicas com
espessa crosta continental (op. cit., p. L6z). Na mesna J.inha,
ETR dos biotita granitóides organizam-se, de acordo com estes
autores, en padrões senelhantes aos dos granitóides calci-
-al-calinos do BatóliÈo Costeiro do peru mostrando, no entanto,
discreto enriquecinento em ETR leves, possivelmente reflexo de
urna maior maturídade do arco nagmático durante sua intrusão.
Quanto aos leucogranitóides associados, Nardi & Bitencourt (l-989)
discutem güer apesar dos dados disponíveis não demonstrarem
conagmaticidade- destes com os biotita granitóides, as evÍdências
geoquímicas são consistentes co¡n a cogeneticídade destas rochas,
Em sÍntese concluen, frente aos dados litoquírnicos e isotópicos,
que o plúton granÍtico de Caçapava do sul (... ) está relacionado
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com magrtratismo báal"co mantélico, sêJa por dJ.ferenciação direta e
contamJ.nação cruetal, seJa por fusão de rochas granulltLcas
influencLadaa pelo nagma marrtéllco (op. clt., p. 167), reftetlndo
consumo de placa oceânica sob uma eÉpeele;a borda contlnental .

Considerando as dl-scuBsöes referentes ao6 pLritons granlticoa
de LavraÊ do Sul (vieÍra Jr. & soLiani Jr., L9B9) e caçapava do
sul (Nardi & Bltencourt,, 1999) destacan-se oe seguintee pontos:
(1) são granitos orogênicos de el-evada diferenciaçåo, seja
seguindo o trend shoshonít.ico ( 1-,avra6 do Sul ) ou cal_ci-a1calino
( Caçapava do Sul), íntrudidos em espeÉsa margem continental; (2)
suas idadee decrescem de oeste ( Lavras do SuI: - 5ZO Ma) para
leste (Caçapava do Su1 : - 550 Ma) acornpanhadas por acréscLmo nae
razöeÉ iniciais graT 1g¡AG ( L,avras do SuI: O,7O4Si Caçapava do
Sul: 0r7O5O) e, (3) em aparente contradição, o granlto mais joven

. ( Caçapava do Sul) ¡nostra-se deformado e rnetarnorfízado enquanto o
nafs antigo (Lavras do Sul-) ¡nostra-se isento de netanorfísrno e
deformação. Este rllti¡no ponto levou Nardi & Bítencourt (1989) a
levantarem a hipótese de que a idade real do Granito de Caçapava
do Sul poderia näo ser a representada pela isócrona Rb-Sr obtida
por Sartori & Kah¡ashit,a (1985, L9B9), nas superior a 5SO Ma,
irnplicitanente correl-acionando-o aos GnaLsses canbaí.

Considerando os pontos acima destacados visualizamos o Evento
Sin-Orogênico do Orógeno Bom Jardim no Bloco São Gabriel confor¡ne
esquemat,izado na Fig. 11.9. De acordo co¡n este modelo os Granitos
Lavras do SuL e caçapava do Sul intrudem uma nargem continental
espessada devido à obducção do Terreno Rio Vacacaí sobre a antiga
margem continental passiva do Contínente Rio de La plata. A
variaçäo de ídades decrescentes acompanhadas por acréscimo nas
razões iníciaís graT ¡gy86 de oeste para 1esÈe refletem o sentido
de nergulho da Placa Rio Vacacaí sob a placa Rio de La plata, e
as diferenças deforrnacionais e metamórficas entre os Granitos
Lavras do Sul- e caçapavâ do Sul deve¡n-se aos seus dist,intos
sít.ios de intrusåo: enquanto o prineiro aloja-se na cunha
obductada, internamente coesa, o segundo ÍnÈrude-se ao longo do
contato tectôni_co entre a cunha aLóctone e seu anÈeparo rígido,
estruturando-se como uma sheet foliada e ¡netamorfizada em funçåo
da rnovimentação relatLva entre as unidades tectônicas
encaixantes.
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A su1 do Lineamento Ibaré, no B]-oco Taquarenbó, te¡n eldo

lndlvldual-l zado u¡n batólito granítlco multl-intrusivo ( Hartmann &

Nardi, L982) cujos dados geocronológicoe disponfvel-s (Soliant
Jr., L986) apontam contêmporaneídade com os granlto ein-
-orogênícos do BLoco Säo cabrieL. Interna¡nente eete batól.ito é
formado por três euítes granítj_cae ( Hartnann & Nardi, 1982)s (1)
Suite Santo Afoneo, (2) SuÍte Vauthier e (3) suíte Saibro.

A Suíte Santo Afonao compõe o arcabouço do batóIito
granítico, estando intrudida en granulitos e gnaisees do
Proterozóíco fnferior constituintes do e¡nbasamento do Bloco
Taquarembó (vide Cap. 09) e sendo a encaixante das outras euítes
graníticas. Petrograflcamente é for¡nada por biotlta (+ anflbóIio)
rnonzogranftos e granodioritos, subordínadamente sienogranítos,
quartzo monzonitog e quartzo ¡nonzodioritos, de coree variáveis de
cínza claro a rosa, eqüigranuJ-ares a porfirítÍcoe, granulornetria
média a grossa e contendo rnagnetita, esfeno e zircão como
acessóríos prlnários ( HarÈnann & Nardi, l-982). euimicarnente, de
acordo com estes autores, são metaluminosos e sítuam-se ao longo
do li¡nite dos canpos calci-alcaLino e alcallno do diagrama de
!{rlght. (L969). A idade dos granitos desta suíte foÍ investigada
em nove amostras de monzogranitoe extraídas de três afl-oramentos
situadoE na porçåo sudoeste do batóIito por solianí Jr. (1996)
sèndo obt.ido diagrama isocrônico Rb-Sr de 56g + 4g Ma e Ro:
o,7o77.

A Suíte Vauthier ( Hartnann e Nardi) possui caracteríeticas
texturais de plutonitos sub-vul-cânicos, porfiríticos de matriz
fina e conposição petrográfica e quínica anáIoga à da Suíte Santo
Afonso. É interpretada pelos autores citados como equival-ente en
nível crustal mais raso daquela suíte, possivelmente como
alimentadores de vulcanismo contenporâneo.

A Suíte saibro ocorre cono pequenos (<6Km2) plútons
arredondados a eJ-ípt.icos intrusivos na Suíte Santo Afonso e no
embasamento antigo. Sua composição petrográfica e quínica é
narcadamente distint,a em relaçäo às de¡naís suítes: é fornada por
pertita granitos e síenogranÍtos ricos em quartzo, Iocalnente
pobres (pertita sienítos e sienitos), de cores cLaras roÉadas
devido ao baixo teor de máficos, granuLometria nédia a fina,
ocasionalmente grossa, com anfibóLio, piroxênio, bíotita, zircão
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e fluorlta cono acessórios, Êendo 06r anflbóLlos em parÈe
arfvedEonlta e oE pfroxênLoe aeglrina ( Hartmann & Nardi, LgaZì
Nardl et af., L985). Seu tipo de ocorrêncla e mJ.neralogJ.a,
Junt,arnente con dados qulmicos, Levaram estes autoree a deflnl-la
como uma suíte aLcalina cuja idade, ainda precária por Eer
convencional, sugere gênese' há 557 :L 9 Ma (Teixelra, 19g2a).
Apesar de convencional , a alta razão F'b87 1s,¡46 da análise (L7,s67
+ O,L49) torna razoaveLmênte conflável a ldade obtlda.

Al-é¡n destes granitos do Bloco Taquerembó, Soll-anl Jr. (1996)
e CordanL & SoLiani ,fr. (1990) dataram corpoE¡ granít,ícos das
rrfslaÊ Cristall-nastr de Rivera ê Àceguá cuja ieócrona de
referência aponta Ídade de - s75 Ma com Ro: O,7o7, sugerindo
contemporaneldade e razäo iniciaL sraT ¡s¡86 si¡nilar à da suíte
Santo Afonso.

Cornparando-se os granitos deste período, que afl_oram nos
Blocos São Gabriel e Taquarernbó, säo notáveis 06 Beguintes
ponto6: (1) no Bloco são cabriel os granítos considerados possuem
ídades entre 570-550 lla e razões íniciais gyAT yg¡46 entre Or7O45
e 0,7050 e (2) no Bloco Taquerenbó apresent.am idades sirnilares,
entre 575-555 Ma, porém cour Ro rnais elevadas, entre orZOTO e
O,7O77. Considerando o modelo antes apontado para a evolução dos
granitos eÍn-orogênícos do BLoco São GabríeL e estendèndo-o para
o Bloco Taquarenbó torna-se, mais uma vez, conveniente
ínterpreÈarmos o Líneamento lbaré como uma faLha transformante
gue separa duas zonas de subducçåo rnerguJ-hante para Ieste, una
6ob o BLoco São Gabriel , relacionada à genêse dos Granitos Lavras
do SUI e Caçapava do Sul e outra, mais ocidental, Êob o Bloco
Taquare¡nbó, gerando granilos nnais distais que afetam o
enbasamento cratônico, cono esquenatizado na Fig. l-1.3.C. Entre
estes granitos distais os p1útons ¡naiE jovens (- s55 Ma ?) 6ã0
alcalinos (aegirina - arfvedsonita granítos da suíte Saibro),
elemento que levou Hartnann 6. Nardi (L992) e Nardi et aI . (1985)
a interpretá-Ios como anorogênicos. No entanto, mesno e¡n

batóLitos orogênicos gerados por subduccção oceânica, como
exempJ.ifícado pelo Batólito Sierra Nevada, seus plútons mais
distais à zonä de subducção são acornpanhados por peguenas
intrusões al-calinas (sylvester et aI ., J.g7B apud pitcher, Igaz).
Nestê sentído é importante ressal_tar una concLusåo de pitcher
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(L982't a respeito do plutonlE¡no em cl-nturöes cordilheranos:
within t'he contLnent, À-tlpê al-kalLc aranJ.Èee overl.âp Ln epace
witl¡ the ¡trore rrevolvedrr l-types (pS. 24), para vlsualizarmoe a

relação entre granltos da Sulte Santo Àfonso e 0e; peguenoe
plútons aLcalinos da Suíte saibro.

OS GRANITOS TARDI-OROGÊNICOS

Ðentro da divisão rnagrma-tectônl-ca que tentamos aplicar para
divldír os granÍtos do orógeno Bom ,JardÍrn os princlpais crltérioe
que temos empregado sãos (L) cornposJ-çäo, (2) situaçåo geográfica,
(3) idaale e (4) razão inicial sraT 1sr86. SeguJ.ndo estes critérloB
eugerímos que o Granito São sepé (sarÈorí, L978¡ Ylildner êt, aI.
1990) Eeja considerado un representante do nagrmatismo tardl-
-orogênico pois é mais joven, possuí razão lnicíal gr87 1g¡a6
superior, petrograficamente é ¡nals restríÈo e geograficamente
Eítua-se a ocídente do plutonismo sin-orogênico, o que difículta
interpretá-lo col¡ro un granito distal do êvento que gerou os
granitoB de Lavras do Sul e Caçapava do SUI .

O cranito são sepé (fig. 1"1.L) é fornado por granitos (s.E),
petrografícamente situados e¡n torno do timite sienogranÍto-
-monzogranito, con baixo teor de máficos (biotita), cor castanho
avermelhada páIída, granulornetria varíáveL de grossa, nas porções
centrais do maciço, a fina, junto às bordasi a presença co¡num dê
cavidades miroLÍticas centinétricas a decimétricas caracteriza¡n-
-no cono um granito epízonal (Sartori, t-978). A idade deste
pJ-titon foi obtida por sartori (1978) pelo nétodo Rb-Sr (LO

amostras) e recalculada por Soliani Jr. (L986) em 527 + 7 Ma con
P.o. o,7067 (Fiq LL.2 c2).

Frente aos dados atualmente disponíveis, o cranito São Sepé e
possivelmente o Granito cerro da Cria (soliani ilr., 1986)
constituem os únicos representantes do plutonísno tardi-orogênico
do Orógeno Bon Jardim, dificultando a interpretação de sua
origem. No entanto, considerando a contemporaneidade deste
plutonismo com- o vulcanísmo expl-osivo forrnador dos Ríol-itos
Àcanpamento Velho (Fig. fL.2 C1 ), que apresenta idade Rb-sr de
529 + 4 Ma e Ro: 0,7057 (Cordani et aI., 1-974ì Teixeira, :_982a),
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é plaueível Eupor que eua gêneee esteJa também relacl_onada à
aubducção oceânica, repreeentando o pJ.utonlemo dietal de uma zona
de subducçåo que retroagfu para oeste - ou teve seu rnergulho
acentuado - após o Evento Sin-orogênico.

OS GR.ANITOS PóS-OROGÉNICOS OU ANOROGÊNICOS

o pl-utonis¡no ternrinal do Ciclo Brasil,iano no orógeno Bom
Jardim é pouco conhecido e, em slnteee, eetá representado peto
.Granito Ramada (R. Nai¡ne in SoJ"j-ani ilr., 1986), por díques de
rnicrogranítos íntrusivos no cranito São Sepé (Sartori, L9?8) e,
possivelmente, pelos Granitos Jaguarí (,.fo6t 6. Villwock, 1966) e
Santa Zél1a (Naumann et aI. , L9A4).

O Granito Ramada (Fíg L1-.L), após oÊ estudor prelirninares de
Leinz et al . (1941,) e Ribeiro et al. (L966), foi objeto de
dissertação de mestrado de Roberto Naine (Ín soliani Jr., L9g6)
que o dividiu em duas litofacíes: una setentrional.,
predorninantemente monzogranítica, e outra meridlonal,
sienogranítica, anbas com biotita e hornblenda como acessórios
principais. Sete análises Rb-Sr efetuadas por Roberto Nairne na
Litofacies nonzogranítica foran plotadaa en diagrama ísocrônico
por SolÍaní Jr. (L986) que obteve idade de 446 + L3 Ma com razão
íniciar g¡47 ¡g¡a6 de o,zl-og (Fig i.i..6.8),

Diques de microgranitos deste evento ocorrem íntrudidos no
Granito São Sepé, tendo sido estudados por sartori (1979) e
decrítos corno ortocLásio-albita granÍtos finos de cor avernelhada
cLara, baixo teor de náficos (< 32 de bíotita), cavidades
miaroLÍticas comuns e idade Rb-Sr, recalculada por Soliani Jr.
(l-986) , de 466 + 6 Ma ê Ro: O,7LO2 (Fig. Lt.6.B).

O cranito Jaguarí foi prelirninarmente estudado por Jost &

Villwock (l-966), Sartorj- (L978) e Naunann et aI . (1994), entre
outros. De acordo con estes autores é formado por K-feldspato
granitos e sienogranitos equigranulares grossos a médios, cor
rosa avermelhada e baixo teor de máficoe (biotita). Sartori
(L978, reaLizou quatro análíses Rb-Sr neste granito que, plotados
em diagrarna isocrônico por SolianJ- Jr. (i-996), apontaram idade de
539 + 20 Ma com razão inicial graT 1s,¡46 anorrnalnente baíxa de
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O,7029. Por outro Lado, ae exclulrmos a anál-l.'e de mai. aLta
razã,o sr87 ¡sr86 (JA.1B:23,62) e nantlver¡nos aÉr outr' três (JÀ
12.5 r58ì JA13:3,07 e JA1"4.S,gg) a idade obt,ida será 433 + 62Ma
co¡n Ro:0,70984 + O,OO437 (fiS. ].L.6 À). Esta nova lsócrona,
construída com ajuda de Helen sonoki e rvone sonoki do cpceo-usp,
apesar de suas deficiências lntrínsecas, apreÊenta idade e razåo
inlcía] sraT ¡gva6 anáJ.ogas à dos outros corpo. inÈruelvos clo
Evento Pós-orogênico ou Ànorogênico. Frente a isso assuminos, até
eÉtudos conclusivos, gue o granito Jaguarí, assin como o Granito
santa zél-ia correracionado a el-e por Naumann et al . (1984), deveÍr
representar intrusões pós-orogênicas ou anorogênícas.

, ItRb/8.s, a¡bz*s,
e Grúnío Jogmrt + G.ûIo Rdnodo O R¡d¡to! Tçoncl a M¡crofrûrìitos dG Sôo Sap{

Fig L^L..6 Diagrama isocrônico Rb-Sr do rnagnnatismo pós-
-orogênico ou anorogênico que afeta o Bloco são e.briet.À- Diagrama de refência do eranito Jaguari com exclusãoda anáIise JA-LB de Sartori (1929), coñ a inclusão destaanálise a idade passa para 529 i 20 Ma com Ro: o,7Tzg(Sartori, f97g) i B- Diagrarna de referêncÍa r".rnindoanálises do Graníto .Ranadã, Riolitos da serra nupancí enicrogranitos intrusívos no Graníto são sepé lextrãiáo ae

å:åiîlå Íil,å" 3àå",,'å'"i?uå"" "ff"åIff å"flrer;",Êeanálogas às do Granito Ramada.

Os elernentos acina citados indican gue após intenso e
extenso magmatísmo que afetou o orógemo Bon Jardin aÈé cerca cle
530 Ma houve um consideráveJ. período se¡n atívidade magmática que
estendeu-se por nais de 60 nilhôes de anos, até próxirno a 465 Ma
quando formaram-se alguns p1útons graníticos co¡n razões iniciais

v)

aDÀ
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'Rbz*s.
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5¡47 ¡g¡a6 eJ-gniflcatlvamente mais el-evada (- o,zl-o) que a de aeua
precedentes (0r7045-0 ,7O77'). EBte plutonlsno Jovern, local¡nente
acornpanhado por vulcanLe¡no ácldo atcatino (Rlolitoe da Serra
Tupancí: Menegotto & Medeiros, 1,976'), pode representar os
espasmoe ter¡ninais da Orogenla Bom Jardin ou, considerando o
l-ongo lntervalo de tempo que os Eepara do plutonísrno orogênico,
um evento anorogêni.co sem vinculaçåo com a história evoLutiva
daquele orógreno.

A BACTA DE RETRO-ARCO SÀNTA BÁRBÀRA

As observaçöes de campo, análiÊes litoqulrnícas e dados
radio¡nétricos disponíveis eobre o vulcanismo e sedimentação da
Formação Bom Jardim, Riolitos Àcampamento Vel_ho e lto].assa Santa
Bárbara mostram que seus a¡nbientes deposicíonais fora¡n
condicionados pela instal.açäo do arco magrmático tipo cordÍtherano
relacionado às íntrusões graníticas sin- e tardi-orogênicas antes
discutidas. As uredidas de paleocorrentes (FiS. 9.1) Ievantadaa
por Becker & Fernandes (L982) e pain (L990) nestas unÍdades
apontam predoninantenente para leste, subordinadarnente para
nordeste, em concordância com a polaridade do plutonismo
granítico gerado durante o mergulho da placa oceânica subductada
6obre o Continente RÍo de La p1at,a nestes eventos (FiS. 1l-.9),
Estes elementos, aliados a outros neste itern díscutidos, tais
como o caráter de tecto-facies flysch e molasse para depósitos

' sedirnentares destas unidades e o trend evolutivo aLtamente
diferenciado de seus vulcanitos, pernitem interpretar o cornplexo
de bacias receptoras corno uma bacia de retro-arco (Fragoso Cesar,
1990), aqui designada Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara. Nesta
bacia, aLé¡n das seqüências sin- e tardi-orogênicas, local¡nente
ocorrem registros de atividade vulcânica ben mais jovern, pós-
-orogênica ou, nesno, anorogênica: os Riolitos da Serra Tupanci.
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À FORMÀç^ã,O BOM JARDIM: VUT,CANTSMO SrN-OROcÊNrcO E

SADIITIENTÀçAO FLYSCH NA BACIA DE RETRO-ARCO SANTÀ BÁRBÀRÀ

No mapeamento 1:250.000 da Ouadrlcula de Caçapava do SuL,
Ribeiro et aI. (L966) reunira¡n o conjunto vulcano-sedimentar que
cobre o Bloco são Gabriel e as seqüências eedlmentares basaLs da
Antefossa canaquã (Cap. 07) sob a designação crupo Bom alardim,
conetitufdo por duas forrnações: u¡na inferior sedi¡nentar (Formação
Arroio do6 Nobres ) com doj.e me¡nbros ( Mernbro Mangueiräo e Me¡nbro
Vargas) e outra superior vuLcânica ( Fornação Crespos), tambén
divídida ern doie membroÊ ( Mênbro uilárlo e Membro Acampamento
Ve]ho). Posteríormente, mapeando na escalâ J.:sO.Ooo a Folha de
Bo¡n JardirTr, gue contém a locafidade de referência do grupo
homônirno e situa-se no quadrante noroeste do Bloco São Gabriel ,
Ribeiro (l-970a) de¡oostrou que (.,.) nesta área as rochas antes
mapeadae e descritas separadamente como Formaçäo Àrroio dos
Nobres e Crespos, na realidade formau um complexo geneticamente
interrelacionado de maneira tão íntima, ffue torna-se
desaconseLhável traçar qualquer J-Ínha de separação estratigráfica
em qualquer nÍvel de següências de camadas co¡tr associações
IJ-tológlcas similares (op. cit., pgs. 31.-32). Em função desta
descoberta, o referido autor preferiu usar, então, a desígnação
crupo Bom Jardim fndiferenciado, inplÍcitanente admltindo 6ua
categoria corno formação.

Nos trabalhos que efetuamos nesta unidade do Bl_oco São
GabrieL (e.9., Fragoso Cesar et a] ., L9g5t Lavina et aI ., j.9g5),
independente dos conceÍtos e designações que então utilizávamos,
constatamos a rigorosa correçåo da ¿issertiva formulada por
Ribeiro (i"970a) e sua aplicação a nível regional , levando-nos,
agora, a redefinir como Formação Bom Jardin o conpl-exo vulcano-
-sedí¡nentar dobrado e, em essência, não rnetarnorf izado, que ocorre
no Bloco São Gabriel, conforme registrado no mapa anexo e na
Fig. 9.1-., Possíveis ocorrências equivalentes do Bloco Taquarenbó
tarnbéÍr estão registradas, ma6 Ëão correl-ações frágeis por
ausência de trabalhos específicos, sej arn de canpo, petrográfico,
ljtoquírnico ou radiométrico. por isto, e por falta de estudos
nossos naquele bloco, restringirenos as discussöes às exposições
do Bloco São Gabriel -
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A Formação Bom Jardim no Bloco são Gabriel é constituÍda por

uma seqüêncJ-a de ¡niLhares de metroe de espeE E¡ura de rochas
vulcânicas e sedimentares lateraf e vertLcal-mente interdigitadas
afetadas por faLhae e dobras de eetilos variados (Fig. LL.7): na

região de Bon Jardlm, sua Localidade tipo (F19s. l-L.7.4-À' e

B-8,), estrutura-Ëe e¡n dobras abertas a fechadas de direção axial
NNE-ssW e mergul-ho para NNE enfatiadas e deslocadag por fa1ha6

transcorrentes de igual direção, sendo oE dobra¡nentos

relacionados à movimentação da6 falha6 por Ribeíro (l-970a) t na

reglão e¡n torno do PIatô da Ramada (Fig. 11.7.C-C') ocorre em una

ampfa e suave sincl-inal de direçåo WIinV-ESE t e em outras regiões
(e,g., a leete de Lavras do sul e a oeste da serra de santâ
Bárbara; Fig. 1l-.7..D-D' ) tende a organlzar-6e em homoclinais coÍl

rnerguJ-hos de camadas predoninando para E e NE.

Internamente, a Formação Bom ilardim tem sido dividida em duas

unidades principais de mapeamento desde o trabalho de Ribeiro et
aI. (1-966): os MembroÊ Hilárío (vulcânlco) e Mangueirão
(sedimentar), sendo as lentes rudlticas deste úLti¡no
correlaóionadas ao Menbro Vargas da Antefossa camaquã ( cunha

Rudítíca Vargas da Forrnação Arroio dos Nobres: cap. 07). No

presente texto, pelas característÍcas litoquímicas da unidade
vulcâníca levantadas por Rocha Filho & Ferreira (1984), Nardi &

Lina (1985), Lirna & Nardi (l-985) e Vieira Jr. et aL. ( ern PreP. ),
sugerimos para esùa a designação shoshonitos Hilário, e, para as

intercalações sedimentares, incluindo as lentes rudíticas e

areno-conglornerátícas, dadas suas características tecto-
deposicionaís, a definição de Flysch Mangnreiräo '

. os Shoshonitos Hilário

Após a referência de carvalho (L932) à erupção de andesitos e
tufos vutcânicos, as principais exposições vul-cânicas do Bloco
São Gabriel foram reunídas por Robertson (1966) no Hilário
Andesíte, denorninação consagrada nos trabalhos posteriores, seja
na categoria de menbro (e.g., Ribeiro et a] ., 1966ì wil-l'ig et
aI., !974ì carraro et â1., 1-974, santos et aI .,1978ì Fragoso
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Fig 11.7: Secções geológicas esquemáticas na Bacia de
Retro-Arco santa Bárbara: A-4, - Região de Bom Jardimt B-
B' - ao longo da BR-392 a Ëudeste de Caçapava do SuLt C-
C' - ao Ìongo do Pl-atô da Ranadai D-D, - Vale de Santa
Bárbara a oeste de Caçapava do Sul (rnodificadas de
Fragoso Ceaar et al., 1985). I,egênda: l--5:. Formação Bom
Jardimt 1-3: Flysch Mangueirão : l-- rÍtnitos areno-
-peIíticos; 2-rudítos; 3-arcósiosi 4-5. shoshonitos
Hilário: 4- basaltos, andesi-basaltos e andesitos,. 5-
piroclásticas interrnediárias a ácidast 6-8: Molassa Santa
Bárbarai 6- Conglomerados Coxilha; 7- Arcósios Serra do
Segredot 8- Ritnitos Lanceiros i 9- RiolítoÊ Acampamento
Velho i l-o- granitos t t-l-- Terreno Rio vacacaí i ].-Z-
Plataforna Carbonática Pedreirasi 13- falhast 14- Lirìite
tectônico oriental do Btoco São GabrieL,
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ceÉar et al ., L985) ou formação (e.9., Ribeiro & Fantfnel, 1979t
Rlbeiro & Llchte¡nberg, 7978ì Ll¡na & Nardi, 1985t Horbach et al .,
1986). NoE riltl¡nos anoB, graças às anállses lltoqulnlcas
efetuadaÊ neetes vulcanitos, particularnente no eetudo de l-,l¡na &

Nardi (1985), oe al.tos teores de K2O, Ba, Sr e Rb e reLativarnente
baixos de Zr, Nb e Ti evidenciaram o caráter ehoshonftl-co de Eua
série magrmátLca evolutiva.

Petrograficamente, or ghorhonitos Hilário eão formados por
derrames de basaltos, andesitos basálticos e andesitos, co¡no
regra porfirítícos, que se associa¡n a tufos de cristaís e tufoÉ
Lfticos de lgua1 composição, conforme descritos por Lima & Nardí
(L985) a ]este de L,avras do SuI . Na regiäo de Bon Jardim, Ribeiro
(1970a), aIén deçtas lJ.tologias, tanbén identificou pequenaÊt

íntrusões de composição dacítica, e Fragoso Cesar et aL. (L985)
apontaram a ocorrência de níveis piroclásticos rioLíticos
(Figs. LL.7.A-A, e B-8,). Assocíaçöes 1itoJ.ógicas shoshoníticas
anáIogas tê¡r sido tambén descritas en outras regiöes do Bloco São

Gabriel (e.g., Rocha FiLho & Ferreira, L984i Paim, L99Ot Vieira
Jr. et al., en prep. )

Estudos geocronológicos para determinar o intervalo de tenpo
de geraçåo destes shoshonitos são ainda íncipientes e resu¡nern-se
a duas determinações Fìb-Sr (TeixeÍra, L982a), cujas baixas razões
p¡877g¡86 não perrnitirarn o estabelecj.nento de idades
convencionais e nove deterninações K-Ar (Ríbeiro & TeJ-xeira,
1970¡ Miniolí & Kahrashita, l97Lt Dresch et al . , Lg't3:, Sartori,
1-978) que nediram cifras situadas entre 570-5L0 Ma, com exceção
de duas análises co¡n resul-tados signif icativamente menore6, uma

devida a Dresch et aI. (L973') e outra ainda inédita, relatada a
um convênio entre a DOCEGEO e o CPGêo-USP por Sol-iani Jr. (1986)
que as interpretou como rej uvenescidas por (... ) fenômenos
hidrotermaÍs posteríores à sua fornação (op. cit., pg. 161-). Das

anáLises citadas, a mais representativa foi obtida por Minioli &

Kawashita (l-97L) em cornubianito sobre rochas vul-cânicas afetadas
pelo Granito Lavras do sul , cuja nedida de 570 + L2 Ma é análoga
à referída ao pIìlton intrusivo recalculada por Vieira Jr. &

Soliani Jr. (l-989) em 568 + 6 Ma. Esta medida, assim cono a
correlaçåo geoquínica entre 06 vulcanitos intrudidos e o granito
íntrusivo (Nardi & Li.ma, l-985), levantarn a possibilidade de que
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os shoshonltos H1lário corre8ponden à porção extrusiva do mes¡no
nagnatlsmo que gerou oB grranltoÊ si.n-orogênlcos anterlor¡nente
dlecutidos. Evldentemente, neste ¡nodelo, aqueLas análiees K-Ar
situadas entre 5l-O e 533 Ma obtidas por Ribel-ro & Telxeira
(1970), Minioli & Kawashita (1921) e Sartori (J.g7g) não
refLetiriam a época do vulcanismo mas apenas a baixa
retent,ivídade do Ar en feldspatos e rochas feJ.dspáticas
analisadas, conforne já a]-ertado por Cordani et aI . (1974). De
qualquer modo, frente à fragiJ.idadê dos poucos dado6 citados, é
evidente a carêncl-a de estudos radio¡nétricos nèsta unldade.

Após os trabaLhos de Ribeiro & Fantinel (1,978') e Ribeiro e
Lichtemberg (L978), onde estes vulcanitos foram interpretados
como orogênicos gerados por subducção de Litosfera oceânica sob
una borda continentalr os recentes éstudos litoquímicos
ehdossaram este modelo e aventaran a possibÍIidade de uma regÍäo
de retro-arco para sua paleogeografia deposicional (Lirna 6¡ Nardl ,
1985), conpatíveI com outros elernentos presentemênte díecutídos
que nos levara¡n a definlr a Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara
(ris. i-L.e).

O Fl-ysch IrÍangueirão

Extensos e espessos níveis de ritnitos areno-pe1íticos,
local-mente com intercalações petíticas, areníticas, areno-
-conglomeráticos e conglomeráticas, constituem a principal
unidade da Formação Bom Jardi¡n. Sua índividuatizaçåo em
napeamento e defínição na categoría de rneml¡ro - Iqembro }rangueiräo
- deve-se a Ribeiro et aI . (l-966) referindo-se às rochas que
(... ) afloram ao ]-ongo da Estrada da produção, entre as
localidades de Malgueiråo e o passo da pitangueira, no arroio
frapuá e ocupam a maior parte das bacias dos arroios Mangueirão e
Gra¡de Segrêdo (op. cit., pg. 87 ). O conceito então postulado foi
consagrado e adotado em diversos trabalhos no RS, seja na
categoria de menbro (e.g., Tessari & pÍcada, 1966i Tessari &

GiffonÍ, L970, !üiIIig et al . , Ig74i carraro et al . , Lg74i Fragoso
Cesar et â1., l-985 ) ou, rnais, recentemente, na categoria de
fornação ( Horbach et al_., 1996).

Conforme registrado no napa anexo, as exposições que
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acredltanoÉ pertencer a eÊ¡ta unl-dade dl-fere¡n eignifJ-cativanente
daquelas contLdas ètn ¡napeamentos anterlores (e.g., Rl-beJ.ro et aI.
L966, Tessarl & picada, L966ì Tessari 6. ciffoni, LgTo). Estas
diferenças refleten duas et.apas de nosleoE trabalhos: (1) o
reconhecirnento de que substancial- parte do que era mapead.o corno
For¡nação Marícá (e.9., Bocchi, i.9ZO) representa exteneão para
oestê da unidade Mangueiräo (Fragoso cesar et al-., 1995) e (2),
agota, a exclusão de ritrnítos da Antefossa Camaquã (Ftysch VaIe
do Piquiri), cartogrâfadoË co¡no Mennbro Mangueirão nos mapas acima
citados (vÍde Cap. 07'). Ern conseqtiência, a unidade Mangueirão
fica restrita à regíâo ocidental do eecud.o no RS, nos do¡nínios da
atívidade do Orógeno Bon Jardin.

Independente da categoría adotada para esta unidade, seja
co¡no membro (Ribeiro et a1 ., f966, ou forrnação ( Horbach et a1 .,
1986), ela se enquadra na tectofacies flysch, dada suas
similaridades texturais, estruturais, deposicionais e evolutivas
con aE seqüênclas definídas flyach nos Alpes Suiços por Studer
(1827) gue Bertrand (L897) integrou na sedimentação de u¡n cicLo
geossinclinal, Dehrey & Bírd (i.970) adaptaram para os modelos de
Tectônica de Placas e Caron et aL. ( j_989) revisararn
detalhadanente ao longo da úItima década.

O Flysch Itlangrueirão é constituído por ritmitos areno-
-pe1íticos de exceLente tabularidade e continuidade lateraL,
espessura nilinéÈrica a decimétrÍca, coi castanho achocoJ-atad.a,
localmente esverdeada e mesno amarel-ada a avermelhada, cujos
horizontes areníticos varíarn de arcosianos a grauváquicos e os
pelíticos são formados por folhelhos sí1tico-argilosos.
Localmente intercala¡n níveis ¡nétricos a decamétricos de arcósíos
e grauvacas, freqrientemente com seíxos esparsos ou
conglorneráticos , e lentes de conglornerados caóticos a pouco
organizados sustentados por matriz areno-peJ.Ítica e comumente
contendo blocos e matacões angulosos a sub-arredondados.. As
estruturas prirnárÍas destas litologias, onde predominan laminação
plano-paralela e acamadamento gradacional , localmente naciças,
evidenciam o caráter turbidítico de seu meio de transporte. As
condições batimétricas deposicionais variam de profundas, onde os
horizontes c possuem lamínações cruzadas cavalgantes (Tc) e o
horizonte d fina laminação plano-para1ela (turbiditos s.s.), a
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ragaÊ e sub-aéreas co¡n marcaÊ ondul-adae sl-métricas e
assfunétrlcas, lamlnações truncadas por ondas, gretas de
resÊeca¡nent'o, marcaB de plngos de chuva, etc, caracterizando
trturbidítos de águas raÊasrr, designados inunditos por Seilacher
(L984). Local¡nente,' conforme observado na região da picada doe
Tocos, ocorrem nfvels arenfticos con estratíficação cruzada
hr¡.amocky mostrando retrabalhamento dos depósitos durantæ
tempestades de grande porte ( tempestitoe: SeÍlacher, L9g2),
outros níveis areníticos estruturarn-se, com grande frequência, na
forna de sigmóides, e, como observado naÉ exposJ-ções ¡nai6
ocidentais desta unidade, algunÊ nÍveis areníÈicos apresentam
estrat,ificaçöes cruzadas acanaladas de pequeno e ¡nédlo porte, por
veze6 narcadas por grânuJ-oe e seixos (Frago6o Cêsar et a]. , 1985i
Lavina et aL., 1985). Os estudos ¡nai6 recentes nesta unidade
devem-se a Pain (1990) e Pain et aI . (l-990) que relacionaran seu
desenvolvirnento à lnstalaçäo de ciclos deltáicos superpostos
cujas nedldas de paLeocorrentes indicaur o soerguimento de áreag
fontes a oeste, subordinadanente a sudoeste, e preenchimento de
un gfrande corpo d,água a 1êste. A caracterização deste corpo cotno

narinho, conforne já sugerido desde Robertson (l-966), foi sernpre
tena po]ênico no RS (vide Fragoso Cesar et aI ., 1984). No

entanto, a recente descoberta de vestígios de atividade orgânica
nos níveig de rÍtmitos ¡nais fínos (PJ-anolites, traços bilobados
tipo cruzianiformes, formas assemelhadas a bifundites, etc. )

reportada por Paim et aI . (l-99O) evidencia o caráter rnarinho da
bacia deposicional , vista que a ídade deste flysch, em base aos
dados radio¡nétricos obtidos nas intercal-açöes vulcânícas, sÍtua-
se essenciaLmente na base do Cambriano, possivelmente tendo
iníciado sua deposição no topo do Vendiano, períodos en que a

vÍda restringia-se aoÊ mares, muito antes de ter invadido os
continentes.

A análise de proveniência dos clastos do Flysch Mangueirão,
conforme já apontado por Ribeiro (1970a), indica as seguintes
áreas fontes, em orden de importância: (1) rochas vul-cânicas,
principal área fonte (>508 ou >> 5Ot), evidenciando o avanço do
arco vulcânico do Orógeno Bom Jardinn, (2') rocl.as sedirnentares,
destacando o processo de autofagia durante o desenvolvimento
destse f1ysch, (3) rochas metamórficas, ern níveis localizados,
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eugerlndo eoerguJ-rnentos e expoel-ções do em.basa¡nento do Orógeno
Born Jardlrn, partJ.cularmente o Terreno Rio Vacacal , e (4) rochaB
granlticae, rel-aÈlvarnente raras, caracterizando soerguÍmento e
eroeão dae raízee ptutônlcas do arco nagrnát1co. conslderando
estes el-enento6, aÊ ¡nedidas de paleocorrentes, o trend evolutivo
das J.ntercalações vulcânicaÉ, a polaridade do plutonlsno
conternporâneo ê a tecto-facies de seus depósitos, reforça-se o
¡nodeLo de uma bacia ¡narinha de retro-arco como receptora do
Flysch Mangueirão: a Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara (r.lS.
r.r..9 ) .

OS RTOLITOS ACÃIqPÄIUENTO VEIJHO: O VT'LCANISMO

TÄRDT-OROGÊN]CO DA BACTA DE RETRO-ARCO SÃNTA BÁRBÃT.A

Entre os depóeitos vulcânicos da regiåo oeste do escudo no
Rs, as exposições do Platô da Ranada (Fig. LL.7.C-C, ) ê outras
situadas a Le6te (e.9., porção sul da Serra de Santa Bárbara,
Cerro do Bugio, Cerro dos Cabritos, Coxilha da Árvore ) destacam-
-se pel,o caráter dominantemente riolÍtico de suas êxtrusões que
Ieinz et aL. (L94L) descreveran cono quartzo pórfiros, onde Mau

(1,959, 1960) destacou a presença de ígnirnbritos e RoberÈson
(1966) definiu cono Ramada Rhyolite. Ribeiro et aI . (1-966),
ponderando que a denominaçåo Ranada jâ tinha sido utilizada
priorítariamente por Leinz et al . (1"941-) para designar o granito
homônirno, mudaram-na para Acamparnênto Ve1ho, em referência à
localidade homônima situada j unto à escarpa meridionaL do Platô
da Ramada, e redefiniram-na na categoria de membro - Membro
Acampamento Velho - da unídade vulcânica (Fornação Crespos) do
então definido Grupo Bom JardirTr. Posteriormente, Cordani et aI .
(L974), em base aos dados radiométricos então levantados,
redefinira¡n-na como Fornação Acampanento Velho, conceito adotado
em diversos trabal-hos mais recentes (e.g., Ribeiro & Fantinel,
I978ì Ribeiro & LÍchtenberg, L97A, Santos et al . L978, L989t
Naumann et al ., L984i Fragoso Cesar et aI., l-985). No presente
texto, retornando à definição de Robertson (l-966) co¡n a
redesignação de Ríbeiro et al . (1966), díscutimos eÉta unidade
cono Riolitos Acâmpamento Ve1ho, considerando a cornposição



294
a¡npLamente do¡nlnante de Êua6 litoJ.oglae.

oe Riolltos Àcamparnento Ve1ho, de acordo com os traba].hoe que
deLeÊ trataram (e.9., Lelnz et al ., L94L, Mau, LgSg, L960,
Robertson, 1966:' RibeÍro et âI ., L966), são predominantemente
for¡nados por rochas piroclásticae ácidas de conposlçäo rlolítica,
subordinadanente riodacítlca a dacftica: ignimbrltos, tufoÊ
Líticos e de crletais, locaÌrnente retrabalhador por correntes de
água, brechas, etc, alén de granófiros, vitrófLros e possíveis
lavas r1oIítlcas maciças ou bandadaÊ por fluxo ígneo. Têm sido
també¡n descritas intercalações focalizadae ile congJ.ornerados ,
arenitos e 6iltitoE derivados essencialmente dos litotipoe
vulcânicos. Como regra, os diques rioLíticos da região ocidental
do escudo no Rs tên sido correlacionados a esta unídade, assírn
como as intercalaçöes de ignimbrítos e tufos ocorrêntes no Bl-oco
Taquarembó, particularnente no pl-atô vutcânico situado
imediatanente a nordeste da cidade de Dom pedrito (e.g., Carraro
et al. , L974ì Naunann et aI . , !984i Horbach et aI . , Lgg6i Santos
et aI ., L989 ) .

Às relações de canpo índican que oõ Ríolitos Acanpamento
Velho situan-se estratigraf icamente entre a Fornaçäo Bom irardin e
a Uolassa Santa Bárbara ( Robertson, 1966i Ríbeiro et, al. , 7,966i
Bocchi, I97O) sendo os contatos, de acordo com os autores
citadoa, feitos através de discordâncias. Entretanto, nossas
observações (Fragoso Cesar et aI., l-985 ) têm índicado relações
concordantes (Figs IL.1. C-Ct e D-Dr), o que vem sendo confirmado
nos trabalhoÊ de Paín (L990) e pai¡n et aL. (l_990) que nostram,
na ausêncÍa dos Riol-itos Acanpamento Ve1ho, a transição da
Fornação Bom Jardim para a Molassa Santa Bárbara.

Estudos litoquírnicos e radionétrj.cos dos Ríolitos Acamparnento
Velho são ainda insuficientes, näo permitindo considerações
apuradas sobre sua gênese, evolução nagmática e idade. euando à
caracterização química alguns dados de elementos maiores sugerem
u¡na tendência aLcalina (e.9., Roisenberg et al ., l-983i Naumann et
â1. , l-984; Nardi & I-,ima, 1985 ) e as análises Rb-sr obtidâs por
Cordani et aI . (L974) e Teixeíra (1982a) situam, ainda
precariamente, sua idade em 529 + 4 Ma com Ro:O,7O5Z (Fig.
11.22.C1 ). Dè quaLquer forrna, estes dados são compatíveis com o
Evento Tardi-Orogêníco que teria gerado também os Granitos São
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Sepé e Cerro da Crla, perrnitindo supor que oÊt
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Acarnpamento Velho esteJan re1acJ-onados à retroação ou mergulho
¡nais acentuado da placa oceânlca subductada sob o Continente Rlo
de La Plata neste evento, conforme anterLormente discutido.

A MOLASSA SANTÀ BÁRB.ARA¡ SEDIMENTAçÃO

TÄRDI-OROGÊNICA NA BACIA DE RETRO ÀRCO SANTA B,¡{RBARÀ

Robertson (1966) criou o conceito Santa Bárbara Formation
para reunir oE (... ) torrentialty deposíted, croÉs-bedded,
channeled conglomerate, coarse to fÍne grained arkose,
feJ.dspathic AËa] racke, sandstone, siltstone, and minor nudstone
and 6ha]-e (op. cit., pg. 49) expostos no Vale do Arroio Santa
Bárbara (Fig. 1L.7 D-D'). Este concej.to, adotado em essência em

todos trabaÌhos subsegüêntes efetuados no escudo do RS,

excetuando artigoB noEsoÉ (e.9., Fragoso Cesar et aJ-., l-995t
Lavlna et aI., 1985), teve sua tectofacies molasse be¡n

caracterizada e¡n diversas publicações, particularmente Ribeiro &

carraro (197L), Ribeiro & Fantíne1 (l-978) e Ríbeíro 6' Lichtenberg
(1978). No presente texto, assumíndo integralmente a definição
destes últimos trabalhos citados, pLenamente de acordo com a
definlção de Studer (1825) ê Bertrand (1897) e com as revisões
mais recentes de Van Houten (L974, l-981-, entre outras), adotamos
a deslgnaçäo IrÍolassa Santa Bárbara ao nos referirmos a estes
depósitos clásticos.

a principal área de exposição da Mol-assa Santa Bárbara,
conforme registrado no mapa anexo e na Fig 9.1-, situa-se no Val-e
de Santa Bárbara (FiS. ff .7. D-Dr), onde sua espessura deve
aproximar-s¡e dos 4.OOO metros, considerando sua estruturação
homoclinal com rnergulhos noderados (45o a 2Oo) para E e NE

(RoberÈson, 1,966i Bocchi, 1-97o). outra exposiçâo, que
correlacionanos a esta, ocorre na região do Passo do Tigre (Fig.
1"L.8), no extreno sudeste do Bloco São Gabriel e, en parte,
cobrindo o Bl-oco Taquarembó, detalhadamente estudada por Becker &

Fernandes (L982). Uma terceíra ocorrência, correlacionada por
Ribeíro et a1 . (1966) e Ribeiro (l-970a), aflora a Leste da região
de Bom Jardirn, conforme esquernatizado na Fig 1l-.7. A-Ar. Nas duas
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Fig 11.8 : A MoLassa Santa Bárbara na reqião do Passo do
Tigre (extraída de Becker & Fernandes, L982) com a
individuali zaçäo dos conglomerados Coxilha (Facies de
leque aluvial : assocíação conglornerática ) Arcósios Serra
do Segredo (Facies de leque aluvial: associâção arenosa)
e Àrcósios Cerro ÀIegre (Facies de dunas ) e seus
principais sentidos de paleocorrentes. vide Fig. 9.1" e
napa anexo para localízaçåo.
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primeirae áreas, a Molassa Santa Bárbara apóia-se sobre rochas
vulcânlcae, em aparente concordância con ocr Riolitoe
Acanpamento Vel-ho na gerra de Santa Bárbara e interdigitando-ee
no topo de vuLcanitos Ínter¡nedlárIoe a ácidos, tentatlvamente
correl,acÍonados aos Riolitos Acampamento velho no mapa anexo, na
reglåo do Passo do Tigre (Becker & Fernandes, 1982).

De acordo con oÉ trabalhos reaLizados nestas três áreas de
exposição, parÈicularnente Bocchi (L97o), RibeÍro (t97oa), Becker
& FernandeÉ (1,982), FragoEo CeÊar et a] . (l-984, l-985), Paim (L990)
e Paim et aI . (L990), a Molassa Santa Bárbara pode ser dividida
em guatro unidades principais de características Iítológicae e
estruturais distintas: (1) Conglomerados Coxilha, (2't Arcósios
Serra do Segl.redo, (3) Àrcósioe Cerro Alegrre e (4) Ritrnítos
Lanceiros, sendo as três primeíras jâ, indl-vidualizadas em

napeanento na região do Passo do Tigre (Fig l-L.8) por Becker &

Fernandes (L982).

Robertson (L966) definiu como Coxilha conglomerate o pacote
rudítico que aflora no topo da seqüência moLássica do Vale de
Santa Bárbara (FiS LL.7. D-D, ). o reconhecinento de unÍdades
rudíticas sinilares em outras exposições da Molassa Santa Bárbara
(e.9., Figs. l-l-.7. A-4, e 1L.8), con as nesmas características
texturais e estruturaís, permite a apLicação generalizada do
conceito para diversas cunhas rudíticas desta molassa, conforne
aqui sugerido.

Os Conglomerados Coxilha ocorrem em vários níveis
estratigráficos da Molassa Santa Bárbara, pred.ominanternente nas
bordas das bacias receptoras. São formados por (J.) conglomerados
organizados tabul-ares que contên lentes de extensões ¡nétricas a

decanétricas de (2) conglornerados caóticos. Subordinadamente
contê¡n Lentes de arenitos arcosianos e, raramente, finos níveis
l-enticulares pelÍticos. o litotipo dorninante . (t ) é constituido
por pacotes t.abulares de razoáve1 continuidade lateraL de
conglomerados sustentados pelo arcabouço fornando ciclos
centirnétrícos a métrícos granodecrescentes i possui natriz
arcosiana grossa a média e arcabouço de grânuIos, seíxos,
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eÊcasE¡oÉ¡ bfocos e raros matacões; eel-xos i¡nbricados eåo
fregüentes e oE claBto6 apregentam-aè angulosoB a eub-
-arredondados. O outro litotipo comu¡n (Z) é repreeentado por
conglomerados caótlcos sustentados por matriz areno-pelltLca e
con arcabouço de clastos geral.rnente anguJ-osos variáveis de
grânuIos a natacões, local-mente com diâmetros superLores a un
netro.

EEta6 unidadee tê¡n sido interpretadas corno porções proxÍmals
de leques, seJam aluviais, como os expostos no passo do Tigre
(Becker & Fernandes, L9A2) e no Vale de Santa Bárbara (Fragoso
cesar et aL., 1985), ou costeiros, como o reconhecído a leete da
regiäo de Bom Jardim (Fragoso Cesar et aL., j.984i l,avina et aI.
r.985 ) .

Os Arcósíos Serra do. Seqredo

À unidade mais caracteristÍca da l{olassa santa Bárbara é
for¡nada por arcósfos co¡n freqüentes estratificações cruzadas
acanaladas, bern expostos no Vale de Santa Bárbara e na regíão do
Passo do Tigre. Em referência à Serra do segredo (fig. LL.7. D-
Dt ), onde estes arcósios estão magnÍficamente expostos,
utilízanos aqui a desígnação Arcósios Serra do Segïedo.

Os Arcósios serra do segredo ocorrem íntimanente associados
aoÉ¡ Conglornerados Coxilha, representando váríações Iaterais e
verticais destes. LÍtologicamente såo formados por arenitos
arcosianos de cores rosadas avermelhadas e, nais localizadamente,
cinzai granulornetria grossa a fina, com abundantes seixos
esparsros e freqüentes l_entes conglorneráticas com grânulos e
seixos, excepcionahnente blocos e matacões sub-angulosos a
arredondados. Suas estruturas prirnárias principais, aIém de
estratificações cruzadas acanaladas de pequeno a médio porte,
co¡numente marcada por grânulos e seixos, incluem: estratificaçäo
cruzada tabular, Iarninaçâo plano-para1eIa e írnbrícamento de
seixos.

Estas texturas e estruturas têm sido relacionadas a canaís
arenosos e ba'rras longitudinais congJ.orneráticas de depósitos
fluviais entrelaçados de leques afuviais rnedianos a distais



(Becker & Fernande6, L982:
t99Ot Pain et al ., t99o).
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FragoÊo Ce6ar et aI ., 1985t Pairn,

Os Arcósios Cerro Aleqre

Becker e Fernandes (L982) descreveram na porção NE da regiäo
do Passo do Tigre uma unidade arcosiana co¡n texturas e estruturas
significativamente dístintas àquelas da seqüência anteriormente
díscutida. Estes arcósÍos, situados junto à Estâncía Cerro Al_egre
(víde Fig.2 de Becker e Fernandes, LgA2), são aqui designados
Àrcósíos Cerro Alegre.

Os Arcósios Cerro À1egre (FiS. LL.B) são formados por
arcósios de granulometria ¡nédia a fina de excelente seleção e
elevado arredondamento, organizadoÊ em lâmínas de granulometria
homogênea e cores avermeLhadas mostrando alternânciâ de
tonalidades entre aÉi lâ¡ninas e estruturados en sets com
estratíficações cruzadas cuneiforrne e planar de ¡nédio e grande
porte. En base à excelente seleção granulornétrica, ausência de
mÍcas, boa individualização da larninação devido ao contraste
entre tananho de grãoÊ (bimodal.idade ) , estruturação em Éets de
estratificação cruzada cuneifor¡ne e planar de alto ângulo, alén
de ausência de níveís peIíticos, Becker & Fernandes (1982)
interpretaram esta unidade con representante de paleodunas
barcanas associadas a retrabalhamento eólico nas porções distais
dos lêques aluviais.

os Ritmítos Lanceiros

Ritrnitos pelÍticos e areno-pelíticos constituem intercalações
nos pacotes arcosianos e rudíticos da Molassa santa Bárbara, por
vezes atingindo espessuras de várias dezenas a centenas de
metros, tendo sido descritos ao Longo do Vale de Santa Bárbara
(FiS, 1l-.7 D-D, ) no arroio dos Lanceiros por Bocchi (l_970) e a
IesÈe da regiåo de Bom ilardím (rig. IJ.,7. A-4, ) por Ribeiro
(L9704). B¡n referência às boas exposições afJ.orantes ao Longo do
arroío dos Lanceiros, Ríbeiro & Lichtenberg (L979') designararn
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estas lntercaLações de caladas r.anceiros, que aqul tratamos cono
Ritnitoe r,anceiros considerando suaE texturas e estruturas
característÍcas .

os Rit¡nitos Lanceiroe são formados peJ.a interestratiftcação
de siltitos e folhelhoE com horizontes arcogianog de
granulometria varLável- de grossa a fína, macíçoe a
granodecrescenteÊ, com o conj unto mostrando boa tabularldade e
extensâo lateral. No Vale de Santa Bárbara, paim et al . (1990)
ídentíficaram laminações cruzad.as cavargantes, corpos arenoEoE
sigrmoidais ' e foresets dertáicos nestes rit¡nitos e a transiçåo
deles para os depósítoe aluvial-s dos Arcósios Serra do Segredo,
reconhecendo no conjunto complexoÊ de].táicos, confir¡nando
sugestão preliminar de Bocchi (I97O). A leÊte da Regiäo de Bom
,fardin eËtes ritmitos apresenta¡n estruturas de turbidltos e
inunditos, gradando tateral e verticalrnente para ritnritos
conglorneráticos dos conglonerados coxilha, 6endo o conj unto
relacíonado a leques costeiros (Fragoso cesar et aI., 1984).

A Molêssa Santa Bárbara no Orócreno Rôm .Tarrìirn

As relações de campo indicam que a lrloLassa Santa Bárbara
¡nantén contatos transicionais co¡t o F]ysch Mang,ueirão, repetindo
una situação comurn entre flysch e molasse, conforme ten sido
relat,ado noÉ terrenos alpinos desde Studet çeZS, LB27) até as
revj.sões rnais recentes de Van Houten (Lg74, L9B j.) e Caron et al .
(1989). Esta transição, no entanto, ern vários trechos é truncada
por vuJ.canisno, em part,icular pelos Riol_itos Aca¡npamento Velho
que estão relacionados ao Evento Tardi-Orogênico do Orógeno Bon
JardiÌn. considerando a idade Rb-sr destas vulcânicas, levantada
por Cordani et. aL. (L974) e Teixeira (t-982a), pode-se aventar que
esta transição situa-se em torno de 53O Ma, com o início então da
sedinentação rnolássj.ca na Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara. É

interessante, neste sentido, que esta transição coíncide tanrbén
com a passagem do Evento Sin-Orogênico para o Evento Tardi-
-Orogênico, pernitíndo, portanto, considerar o Flysch Mangueirão
cono sin-orogênico e a Molassa Santa Bárbara cono tardi-
orogênica, outra sinril-arídade à regÍstrada nos Àlpes näs
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Eeqüênclas ftysch e molaaae (e.g., Van Houten , Lgïl-i Caron et
aI ., L989).

Desde o ponto de vista de amblentes deposlcionala, a
translção do Evento sin-orogênico para Evento Tardi-orogênico
através da rnudança de tectofacies flysch para molassa reflete a
evoJ.uçåo contínua de uma bacía regressiva até o domínio dos
amblentes contínentaíe. como visto anterLormente, o FIyEch
Mangueirão é essenciaf¡nente marÍnho, constltuído por depósitos de
prodelta e frente deJ.táica, sendo as facies costeiras, de l-eque
conglorneráticos e planfcieE arenosas, bastante subordj.nadas,
enquanto na Molassa Santa Bárbara dominam ampÌarnente as facies
continentaJ.s, particuLarmente leques aluviaís, incl-uindo campos
de dunas, com porções sub-aquosas deltáicas mais restrltas. 06
sentidos de paleocorrentes lèvantados por pain (l-990) para a
tectofacles flysch e por Becker e Fernandes (l-9BZ) e pain (1990)
para a molassa, concordante com aei relações de carnpo, Índicam que
a transiçåo flysch-molasse reflete a progradaçåo de sLste¡nas de
leques aluviais e coeteÍros sobre J.eques deJ.táicos, desde 06
quadrantes ocidentais para os orientaÍs. As anáIises de
proveniência confir¡nanr que assfun como o FÌysch Mangueírão t,ambé¡n
na }lolassa Santa Bárbara o arco nagmático foi o principal área
fonte. Neste sentído, as diferenças tambén são sígnificativas:
enquanfo no F1ysch Mangueirão a contribuiçåo vulcânica é
preponderante, na Mol-assa Santa Bárbara além das vulcânicas, a
importância da fonte granítíca e meta¡nórfÍca atesta o níveL de
soerguirnento da área montanhosa, corn a exposição dos níveis
plutônícos e do embasanento, de forna coerente com una região
onde as condÍções regressivas irnperavam.

OS RIOLTTOS DÀ SERRÃ TUPANCI: VULCANISMo ANoROGÊNICO

NA BÀCIA DE RETRO-ARCO SANTA BJ{RBARA ?

As exposiçöes ¡nais setentrionais do Bl-oco São Gabriel- afl-oraÍt
em duas pequenas trilhasn de embasamento da Bacia do paraná no
municípío de Såo Sepé (vide mapa anexo): (l-) Serra Tupanci e (2)
cerros Marçal e dos picados, esta útti¡na situada imediat,a¡nente a
oeste da prinreira. Menegotto & Medeiros (1976), rnapeando estas
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en base a estudos petrográficos,
lltoqufrnicos e radl-ométrj-cos, una nova unidade vur-cânica no Rs,
estão designada Rlolitoa da serra Tupanci (op. cit., pg. 426).

Oe RÍolitos da Serra Tupanci afLoran na forma de um espigão
de direção N-S (- B,O X 016 Km) na Serra ho¡nôni¡na e constituen 06
Cerros do MarçaL e dos picadoÉ com área em torno de 2S Km2. D"
acordo con o trabalho citado, 6å0 fornados por ríolftos pórfiroe
co¡n fenocristais de guartzo e ortocÌásio, raramente oligocláeÍo,
e¡n matriz bastante variável : ¡nicrocri.Etal ina co¡n e se¡n vidro,
fluidal com pouco a bastante vi.dro ou corn intercrescí¡nento de
quartzo e feldspato. como acessórios contêm anfibólio sódico,
possi.velrnente arfvedsonita, raramente hornblenda e biotita, e
opacos abundantes. As análises modais (op. cit, p,g. 427) indica¡n
gue são K-feldspato rloliÈos, enquanto ael anáLises guírnicas,
assi¡n como a rnineral.ogia, mostran seu caráter alcarlno. plotando
as análises disponíveis do citado trabalho (pg. 42g,t no diagrana
de Wright(L969), eLa6 situarn-se ao longo do tinite entre os
carnpos aLcalino e peralcal.lno: SiOz entre Zj. a 759 ÀL2o3 entre Ll
e L3*t K2O entre 4,5 e 5,58i cerca de 4g de Na2O e de 3 g de FeO
e menos de i_ & de CaO.

¡lenegotto & Medeiros (1,976) efetuaram três anállses Rb-Sr
neste rlolitos al-calinos obtendo Ídades convencíonais entre 443 +
L4 Ma e 46L È L6 Ma. sartorÍ ,]'97g) plotou estas análises
j untanente com outras dos rnicrogranitos intrusivos no Granito são
Sepé, conseguíndo diagrana isocrônico de 466 + 6 Ma e Ro:O,71_02.
Soliani Jr. (1996) adicíonou nesta isócrona as aná1ises Clo

Granito Ramada conseguindo bon diagrama co¡n idade de 465 + 5 Ma e
Ro:0,71-09 (Fig. Ll-.6.B). A coerência entre as anáLises tratadas
nos trabalhos citados é fortemente sugestiva de que os Rioritos
da Serra Tupanci constituem a porção extrusiva dos granitos
ordovicianos discutidos em item anterior.

A relação dos RÍolitos da serra Tupanci con a Bacia de Retro-
Àrco Santa Bárbara, conforne exposto no mapeanento 1evantado por
Menegotto & Medeiros (t926) é geográfica, näo necessaria¡nente
genétíca: cobrem o enbasamento e cobertura sedimentar da bacia.
No entanto, a grande diferença de idade co¡n o vulcanismo
imediatarnente anterior da bacia, os Riolitos Acampanento velho
(-530 Ma), superior a 60 ¡nilhões de anos, seu caráter alcatino a
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peralcaLl-no e, de acordo com o trabalho cltado, aeeociação de
canpo com pequenas l_ntruslvas J.anproflricas e andesftlcae
estruturadas¡ em un dlque anelar (ring dyke ) de cerca de L Km de
raLo, l-evantam a possibiLldade de que pertençam a uma eufte
aLcaLina anorogênÍca, isto ê, não reflitan sirnpÌesrnente a
estabilização do orógeno Bom Jardim, en geral , e da Bacia de
Retro-Arco Santa Bárbara etn partícular, em um evento pós-
-orogênico, ma6, rob outras condições, bem posterioreÉr, u¡n evento
anorogênico. É interessante destacar que com idade ordoviciana,
aLén dest,a unidade vul-cânica e das cronocorrelatas intrusões
granfticae do Bloco São Gabríe1 (Ramada, nícrogranitos, ,.faguarl,
etc), ocorrern corpos granítlcos no Batólito pelotaE (rrGranÍtos
alcal-inos û outros plútons). E embora aÍnda não be¡n caracterízado
radlo¡netricamente, existe a possibilidade de incluir os sienÍtos
aLcalinos (sienito piquiri) do Batólito EncruziLhada do sul ne6te
período.

Esta discussão, preJ.íminar frente à carência de estudos,
aponta para uma hipótese que nerece ser detalhadanente
invesÈigada: a existência de um evento anorogênico ordoviclano,
sen¡ vínculos diretos com o ciclo Brasiliano, gue afeta en
diversos locais o Escudo Gaúcho no Rs.

EVOLUçÃO pO ORóGENO BOM JARDTM

A evolução do Orógeno Bon ,Jardin narca o capítuto fínaI da
evolução do Cinturão Ribeira no RS pela ínteração entre as pl_acas

Rio de La P1ata e Rio VacacaÍ durante o consumo do Oceano
charrua. Quando analisarnos o Terreno Río Vacacaí (Cap. 10)
levantamos a hípótese de . subducção da então placa mista
oceânica e contj.nental - Rio de La plata mergulhando para oeste
sob a Placa Rio Vacacaí, integralmente oceânica, para explicar a
gênese de seu sísterna de arco de iLhas (- 77O - 650 Ma) e
posterior obducção vergente para leste d.e suas escamas tectônicas
sobre o continente Rio de La plata (-650 Ma). Como conseqüência
deste evento de obducção, a antiga zona dê subducção foi
paul-atinamente sendo obliterada, forçando a in6ta1ação de una
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nova para co¡npenrar a deÊtruição da anterlor, levando a oceânlca
Pl-aca Río vacacaí a rnergulhar para leete gob a contlnental praca
Rlo de La P1ata, l-niciando a estruturação de una nova orogenia,
agora de marge¡n cont.inental ativa, cordiJ.herana, o Orógeno Bon
.tardim.

Neste novo estágJ.o evoLutLvo do cl,nturão nlbeira no RS, três
eventos principais foran prel_i¡ninarmente reconhecidos: (l_) Evento
Precoce-Orogênico (> 600 Ma), (2) Evento Sin-Orogênico (5BO-550
Ma) e (3) Evento Tardi-Orogênico (- 530 Ma). um evento terrninal,
destacadanente mais j ovem (-465 Ma), não teve seu caráter, Ê,e

pós-orogênico ou anorogênico, satisf atorianente defJ-nido, embora
tenharnos julgado plausfveL considerá-lo un Evento Ànorogênico até
estudos mais concl-usivos.

Do Evento Precoce-orogêníco, os rinicos elementos dÍsponíveis
parÊr análise são suscintas descrições petrográficas e aIgun6
dados Rb-Sr de granítos calci-al_calínos - tonalJ.tos,
granodíoritos e monzogranitos - com idades ainda mal. definidas,
porén superiores a 600 l,fa, que afloran nos Blocos São Gabriel e
Taguarembó. À principal díferença entre os granitos nestes dois
blocos refere-Êe às razões iniciais sraT ¡9¡46 (vide Fig. L1.38),
enbora em anbos elas aumenten de oeste para 1e6te: no Bl-oco São
Gabríel crescen desde 0,7047 a:Lé 0,7062 e no Bloco Taquarernbó de
or7o74 a ot7o77. A lnterpretação gue sugerimos é gue representarn
duas regiões orogênicas relacionadas a duas zonas de subducção
¡nergulhantes para Leste separadas por falha transformante, o
Linearnento Ibaré, onde a segunda região, do Bloco Taquarenbó,
está afetada por plutonismo nais distal à zona de subducção do
gue a primeira, do Bloco São Gabriel. Outra alternativa, frente à
ímprecisão das idades, foi correLacionar os granitos do Bloco
Taquarernbó aos Ganisses Cambaí (> 650 Ma), exigindo outra
modelagem paleogeográfica (Fig. i.l.3.A) mas aínda cotn um caráter
transforrnante para o lineamento limítrofe entre os BLocos São
GabrieL e Taquarenbó, o Linearnento Ibaré.

o Evento Sin-orogênico é o melhor definido graças às
intrusões graníticas, vuLcanisno conagmático e sedi¡nentação sin-
-tectôníca f]-ysch. No Bloco são cabrieÌ, onde este evento está
¡neLhor caracterizado, o plutonismo é representado pelos Granítos
Lavras do Sul e caçapava do Sul_ (Fig. j.l.J.) respectiva¡nente co¡n
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idadeE de s6g f 6 Ma e s52 + 4 Ma e razõee lnlciais sr877sr86 ds
O,7O45 e 0,7050, sugerindo mergulho de placa para leste eob o
Continente Rio de La ptata (Fige. 11.3.c e 11.9). Eeta potaridade
lndlcando avanço do arco nagmático reflete-se em superflcJ.e por
vuLcanismo (Shoshonitos Hilário) e sedinentação (Flysch
Mangueiräo) da Formação Bon Jardi¡n ern següências progradantes
para leste de uma bacla de retro-arco - BacÍa de Retro-Arco Santa
Bárbara.

No Bloco Taquarembó, posslveis equÍvalentes plutônicos,
vulcânlcos e sedimentares do Evento Sin-Orogênico tê¡n sido
apontadoa, embora as unidades supracrustais tenhan sido
correl-acionadas apenas en base a vagas si¡nil-aridades lito1óglcas.
Já o plutonisrno granÍtico (Batólito Santo Afonso e granitos das
rrlslas Cristalinasrt de Rivera e Aceguá ) ¡nostra-se cronocorreLato
con i.dades Rb-sr variáveis de -57b Ua a -55s Ma e razões iniciais
graT ¡9¡86 iguais ou superiores a O,7o7 r guê induz a uma
ínterpretação análoga àquela díscutlda para os granitos precoce-
-orogên5-cos en ambos os blocos (FiS. Ll-.3.C): representaria a
infraestrutura de un arco magmático t.ipo cordilherano ond.e, no
Bloco Taguarenbó, ocorreriam as lntrusões nais distaís à zona de
subducção, incLuindo granitos alcalinos (aegirina-arfvedsonita
granitos da Suite Saibro), ímpondo, nais uma vez, u¡n caráter
transformante para o Lineamento Ibaré.

O nagmatÍsno do Evento Tardi-Orogênico é localizado e
identifícado apenas no Bloco São cabriel , onde é representado
pelos RioLitos Acampamento Velho e Granitos São Sepé e,
possivelmente, cerro da cria, corn idades Rb-sr próximas a 53o Ma
e tendência aparenternente a1calina. As razões iniciais gt87 ¡gy86
deste magmatísmo, variáveI de O,7os7 nos RioLitos Àcampamento
Ve1ho para 0,7067 no Granito são sepé sugere geração a partir de
placa oceânica em subducçåo corn merguJ.ho para leste, de forna
análoga aos eventos anteriores. porém, frente às razöes inicíais
g¡47 ¡5yA6 reLat.iva¡nente elevadas quando conparaclas as do Evento
Sin-Orogênico (O,7045 e OTTOSO) e trend litoquínico aparentemente
¡nais evoluÍdo e posição a oeste dos granitos daguele evento (vide
Fig. L1.1), a alternativa que levantanos, dada a dificuldade de
visual-ízarmos este magmatismo cono distal do evento anterior, foí
gue a placa em subducção tivesse sofrido retroação tranferindo-
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Fig. LL.9: Relação hipotética entre as pl-âca6 Rio de La
Pl-ata e Rio Vacacaí durante o Evento Sin-Orogênico (-580-
550 lvla ) do orógeno Borì Jardím no Bloco são ea-briel.

-se para uma posição mais ocidental durante o Evento Tardi-
Orogêníco ou apenas acentuado mais o mergulho.

Àpêsar das dificuldades intrínsecas de caracterizar cono
tardi-orogênico este evento en base ao magmatisrno, a sedimentação
da Molassa sanÈa Bárbara näo deixa dúvidas quanto à apJ.icação
deste conceito tecto-temporal_, poís reflete o soerguirnento
isostático da região orogênica e conseqùente regressão
generarizada na Bacia de Retro-Arco santa Bárbara através d.e seus
sietenias predorninantemente aluviaís que progradam sobre os
sísternas rnarinhos do Flysch Mangueiråo, registrando a passagem do
Evento Sin-Orogênico para o Evento Tardi-orogênico, independente
do comportanento espacial da placa oceânica ern subducção.

Após a ¡naturidade at.ingida pelo orógeno Bon Jardim neste
evento ocorreran, ainda, algumas íntrusões graníticas e
local-izado vul,canismo riolítico. À idade bem mais j ovenr deste
magrnatismo, seu caráter alcalino a peralcal-ino e razões iniciais
g¡87 1s,¡86 relativarnente altas (-0,71o) desvinculam sua gênese da



atlvidade de placa oceânica em subducção,
en um Evento Pó6-OrogênLco ou Ànorogênico.
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indlcando sua formaçâo
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cÀPf TUI-,O l- 2

OROGENTAS DO CICLO BRASII,TANO NO

RTO GRI\NDE DO SUI-,:

CONSTDÐRÀçöES FTNAIS E SÍNTESE

- INTRODUCÃO

Nos capítul-os precedentes discuti¡nos a aplicabilidade dos

conceítos de Tectôníca de Placas nas unidades do Escudo Gaúcho

aflorantes no Rs, reconhecendo que a organização destas, conforne
já postulado por Ribeiro & Fantinel (L978), apontam a existência
(... ) de duas faixas orogênicae de idade brasiliana, correndo
paralelamente na direção nordeste-sudoeste (op. cit., pS. 48),
referidas co¡no cinturões Don Fel-íciano e Ríbeira, respectivamente
sítuadas nas porções oriental e ocidental do escudo. As distintas
evoluções destes dois cinturões orogênicos refletem rrCiclos de

WiLsonrr de dois oceanos proterozóicos separados pelo Continente
Rio de La Plata : (1-) oceano Àdamastor (Hartnady et al .' 1985),
cujo fecharnento induziu as orogenÍas do Cinturão Dom Feliciano, e

(2) oceano charrua (Fragoso cesar, L99o) t responsáveJ. pelas
orogenias do Cinturão Ribeira.

Naqueles capítuJ.os analisamos individualmente os Cinturões
Dom Fel-iciano (caps 03, 04, 05, 06, 07, e OB) e Ribeira (caps.
09, l-0, e J.J-) deixando algurnas queetões en abêrto e alqfuns pontos
críticos sem discussão. No presente, obj etivando uma anáLise
global da èvo1ução da porçåo sul-rio-grandense do Escudo Gaúcho,

discutire¡nos sinteticamente os principais eventos envolvidos e¡n

sua construção posicionando-nos em rel"ação àquelas questões em

aberto e l-evantando nova6 perspectivas frente aqueles pontos

críticos. Ern conseqüência desta anáIíse g1oba1 vísualizamos a

evo].ução deste escudo, conforme esquematizado na Fig. L2.l-, pelo
desenvolvimento individual de dois cinturões rnóveis constítuidos
por sucessivas orogenias supèrpostas que conj ugararn-se

bectonica¡nente pouco antes ou durante um evênto pós-tectônico do
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Cambrlano Superíor, sendo reativados apena6 localmente por um

evento anorogênico do ordovíciano. DeBta conpJ.exa organLzação
formou-se o segmento cruetaL que af l-ora na porção sul-rio-
grandense do Escudo Gaticho,

O CONT]NENTE RTO DE I,A PIÀTA
E SUAS COBERTURAS MARGTNAIS

AÊ informações l-evantadas ne6ta te6e evidenciarn a existência
de u¡n bloco continent,al fornado por rochaÊ metarnórfÍcas e ígneas
do Proterozóico Inferíor e sugerêm fortemente que este bloco
estava interposto entre duas regiões oceânícas cuja sedirnentação
rnarginal transgredia sobre ele. Esta sedimentação ocorre
parciaì.nente preservada nos dois cinturões orogênicos que
posteriorrnenle se instariam em sua bordas e foi descrj.ta co¡no
MÍogeocJ.ínio Lavalleja (Cap. 06) do Cinturão Do¡n Felicíano e
Platafor¡na carbonática Pedreira (cap. 09) do Cinturåo Ribeira. A
idade desta cobertura não foí ainda investigada no Rs. No

entanto, correlações con o MiogeocJ.ínio Lavalleja do Uruguaí,
onde basaltoe íntercalados apontam idades K-Ar em torno de 900 Ma

( apud Bossi , 1-983 ), e coÌn a Fornação sierras Bayas da ArgentÍna,
onde fósseís Chuaria indica¡n desenvoLvimento no Ripheano Superior
(Pothe de Baldis, 1983) e anál-ises Rb-Sr sugeren diagênese a
cerca de 77O Ma ( Bonhornme & Cingolano, l-980), permitern considerar
gue sua evolução ocorreu no Proterozóico Superior, certanente há
mais de 650 Ma quando foi e1a envol-vida em eventos orogênicos.

Estes el-enentos, j untamente com aqueles advíndos das
orogenÍas rnarginais, nos levarn a visualizar una região
continental durante o Proterozóico Superior - Continente Rl-o de
La Plata- ínterposta entre dois oceanos. Uma questão ainda em

aberto é a idade da individual i zação deste continente, isto é,
das rupturas que isolaram un bloco continental e induziran a
geração de dois oceanos. Nestè sentido especularnos que alguns
paragnaisses preservados cono pendentes de teto do Batólito
corpos anfibolítícos poderj-arn representar os depósitos do EÉtágio

i
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Fig. 12.1- Hipotética evolução brasilíana do Escudo Gaúcho
no RS com os princípais eventos dos Cinturões Dom
Fel-icíano e Ribeira.
LEGENDA: L- Cobertura miogeoclinalt 2- crosta oceânica e
ofíolitos, 3- plutonisrno e vulcanismo; 4- flych sin-
orogênico autóctone e alóctonei 5r nolassa tardi- e pós-
orogênicas; 6- raiz de arco de ilhas aIóctonêi 7- raíz de
arco andinotipo alóctone .
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Encruzllhada do SuL (cap. 05) e assoclados a meta-ânortosLtos e
Rift-Valley ( rrseqùência doe Lagosr ) e intrusõee nantéIicas
relacíonadaÉ a este evento (FíS. 8.1 À). Infelizmente nenhuma
destas unídades eetá conveniente¡nente datada. A inferêncla que
levanta¡nos é extremamente frágil e baseia-se nas idades
conhecidas de intrusões anortosíticas macíças em outras regiõee
do gLobo, onde situam-se entre I,7-!,L ca (Herzs, Lg6g),
presumJ-ndo-se que o Anortosito CapivarÍta (Cap. OE) perbença ao
grupo de idades mais jovens. É evj.dente, no entanto, que esta
especulação preciea ser ínvestigada em.três linhas de estudo: (1)
o real- significado dos protoJ-ltos dos citados gnaisses que
prellninarnentg ínterpreLarnos como arcósios e pelitos da
rf Seqüêncía dos L,agosrr , (2) a determinaçäo por métodos ¡na j.s

acurados dos já utiLizados para obtenção da idade do Anortosito
Capívarita e dos gnaisses citados e (3) a relação estratigráfica
entre estas unidades. De qualquer forna, os ele¡nentos disponívles
indica¡n claramente que durante o proterozóíco Superior o
Continente Rio de fra Plata servLu de anteparo rigido para as
faixas orogênícas que en suas margens se desenvolveram, embora
não perrnitarn, ainda, caracterizar a época em que. ocorrereu sua
indívidual í zação .

A OROGENIA PIRÃTTNT! MARGEM ATTVA DO

CONTTNENTE RTO DE LA PI,ATA

OU MICROPLACA EXÓTTCA ?

As associações petrotectônicas que definem uma orogenia de
nargen continentaL ativa na evolução do cinturåo Don Feliciano -
Orogenia PÍratini - Compreenden: (l-) plutonisrno calci-al-calino de
arco rnagmático andinotipo e (2) e sedirnentação e vulca¡nísmo
relacionados. A prineira associação é representada peJ.a suíte
diorito-quartzo diorito-tonalito-granodiorÍto-granito calci-
-aLcalina de trend granodiorÍtico do CompLexo Granítico-Gnáissico
Pinheiro Machado (Cap. 04) cujos dados Rb-Sr sugerem evoluçåo
entre a85-775 Ma com razões iniciais sraT ¡s¡a6 relativemente
baixas (< o,7062). Por siníl-arídades litológicas e estruturais

1
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correlaclonamos a e6te pl-utoniBmo orogênlco oa ortognâiBse6
tonalftlco-granodiorltJ-cos que ocorre¡n cono pendenteÊ de teto no
Batól.lto Encruzilhada do Sul (Cap. 05) e ml-lonltos de cornposição
análoga ímbricados, j untarnente co¡n outros tipos, noÉr Granitos
Mllonítícos Porongo6 (cap. 06), cuja isócrona Rb-Sr preJ.finlnar
apontou idade conpatível (805 + 55 Ma) porérn com Ro superior
( 0,7o83 ) .

A outra associação petrotectônica de margem continental ativa
é .constituida por seqüências vulcano-sedimentares de bacias
asgociadas ao soerguirnento orogênico do arco magnático. Destas
seqüênclas, a prínreira a 6er dêscoberta e interpretada como
depósitos de uma bacia de retro-arco é a que ocorre no Terreno
Cerro da Árvore ( Complexo Cerro da .Érvore: ilost & Bj.tencourt,
1980), sendo fornada por metavulcânicas dacÍticas a riolíticas e
metassedÍmentos vulcanoclásticoE associados (cap. 06). Outra
seqüência, composta por meta-ritmitos com intercalações
quartzíticas e escasso vulcanj.smo rioLÍtlco, ocorre no Terreno
Serra do6 Pereira (Cap. 06), gue interpretarnos corno variação
faciológica da seqüêncía anteríor: o Terreno Cerro da Árvore
representaria vulcanismo e sedi¡nentaçäo na regíåo de urna bacia de
retro-arco situada próxima ao arco nagrmático enquanto o Terreno
Serrâ dos Pereira marcaria uma região proxirnal à borda cratônica
da bacia com parte de seus depósitos, particularmente os
.arenítLcos quartzosos, derivados da região continental ,

tectonicamente mais estável . os únicos dados radiométricos
disponíveis destas seqüências ¡netavulcano-sedimentares foram
obtidas no Terreno cerro da .d,rvore por soliani Jr. (L9B6) e
referen-se a idades Rb-sr convencionais (-800 Ma), de baixo valor
cronológico porérn conpatíveis com as idades Ísocrônicas
levantadas no plutonisno de arco rnagmático.

Todas èEtas unidades pJ.utônicas e vulcano-sedímentares acirna
discutidas ocorren como corpos alóctones transportados na forma
de nappes e escamas tectônicas sob condições netarnórficas de
facies xisto verde a anfibolito. Seus sítios originais, de acordo
com o sentido de nredidas de transporte tectônico que J"evantamos
(Machado & Fragoso cesar, L987t Machado et al . t 1.987 i Fragoso
Cesar et ä1., l-989), situavam-se a sudeste de suaE atuais
situações geográficas, tendo sído trazidos até estas durante os
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eventos- qrpgênicos -,, posterforeg-, *. ....ad1.ant_e__ -*die'eq!!{9q. suaE
caracterieticas permitem, conforne eequematf.zado na Fig. 8.1 C,
interpreta-las como constltuintee de um sietema orogênlco
andínotipo, onde as unídades plutônicas representan as raízes do
arco-mag¡nático. que denominamos Arco llagmático piratini, €) a6
vuLcano-redí¡nentaree representam situações paleogeográficae em
urna bacia de retro-arco, designada como Bacia de Retro-Àrco Cerro
da Árvore em referência à unidade homônina estudada por Jo6t &

Bitencourt (1980) e ,Jost (1991).
Neste modelo que apresentanos, em essência o meÉrmo proposto

por Fragoso cesar et aI. (I9a2a, l982b), consideranos que este
eistema tivesse se desenvoLvido na margem oriental do Continente
Rio de l,a Plata devido à aubducçâo do assoalho do Oceano
Àdamastor sob esta corn mergulho para oeste. Apesar deËte modeLo
eer plausível-, una peça fundarnental está faltando: a evidência de
relação. prÍrnária entre a borda do continente e o sístema
orogênico. cono vimos, todos oE contatos entre as següências
orogênicas e a nargen continental, seJa seu embasamento (Gnâisses
Encantadas) ou cobertura (Miogeoclínio Iravalleja), são tectônfcos
e estão relacionados à Orogenia porongos, que Ére desenvolveria
cerca de l-00 ¡nilhõeE de anos depois. A ausência de relaçöes
primárias (e.9., contato Lntrusivo entre graníto caLci-alcalino e
cobertura niogeoclinal) levanta uma suspeita gue precísa Éer
levada e¡n conta até que esta, se houver, seja identificada: a
Orogenia Piratíni não pertence ao Continente RÍo de La pLata,
tendo se formado pela interaçåo de uma região continentaL
desconhecida (nicroplaca ?) com o Oceano Adamastor e,
posteriorrnente, sido l-evada a uma situação a Êudeste da margèn
daquele continente e, então, colídido con ele durante a Orogenia
Porongos. Em outras palavras, o Sístena Orogênico piratini pode
constituir um grande terreno exótico ern relação ao Continente Río
de La Plata. De qualquer forma, as observações de campo excluen a
alternativa de que tenha havido consumo de l_ítosfera oceânica
durante a colisão entre este terreno exótico e a narge¡n
continentaL. Urna possibilidade é que este terreno tenha chegado à
situação pré-colisional através de transporte por falha¡nento
transcorrente ou, mesno, transfornante. Infeliznente os estudos
estruturais nas unidades deste terreno são ainda incipientes, rnas

_)
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é signifícatlvo que eln E,ua estruturaçåo ocorram llneações
lndicando duae direções de transporte tectônico: uma NW-SE que
reLacionamoe à col-Ieão da Orogenia porongos e avanço de nappes
contra o cráton Rio dè La plat.a e outra NE-SE ainda näo entendlda
nas gue pode indicar o transporte pré-colíeionaL.

Estas alternativas, todas carenteË de estudo6 específicos,
deixa¡n claro que o nodelo da Fíg. 9.1 C é muito ÊÍmpLista e que a
evol"ução da orogenla piratini deve ter sido muíto rnais cornplexa
do que até aqui viel-u¡nbrada.

A OROGENTA CÂMBAÍ:
IJM SISTEMA DE ARCOS DE TIJ{AS DO OCEÀNO CHARRUA

A prineira orogeni.a identificada na exposiçåo suL-rio-
grandense do cinturão Ribeíra - Orogenia Canbaí - foL relacionada
à evoJ-ução de um sistema de arcos de ÍIha intraoceânico situado a
oeste do continente Rio de La plata en base às seguintes
associações petrotecÈônicas (Fragoso Cesar, L99O): (1) ofiolítos,
(2']l ortognai-sses caLci-alcalinos de baixo-K e (3) vulcanis¡no
toleítico de al-ta alumína a cal-ci-alcaLino de baixo-K associado a
sedirnentação vuJ-canogênica.

Os ofioLitos, representando secções de litosfera do Oceano
Charrua, constituem rnais de una dezena de corpos alóctones,
localmente com exposições continuas de várias dezenas de kn2
(e.9., ofioLitos PaLmas, Arroj_o Lageadinho, Mudador e passo do
Ivo: Í.ig. Lo.t), cono regra desmembrados (Ribeiro 6, FantineI,
L97A), com sua organÍzação relat.ivamenle compì.eta apenas no
ofiolito Mudador. (Macedo et aI. t 3.97a). AÞesar do des¡nembramento,
a anáLise conjunta destes corpos permite identificar todas as
litofacies que caracterizam uma suíte ofiolítíca: (1)
ultramafitos tectonizados, (2) ultranafitos e gabros
estratiformes acunuLados, (3) gabros e assocÍados nã.o acumulados,
(4) Iavas rnacíças e almofadadas, (5) diques de diabásio e (6)
cobertura sedi¡nentar. coerèntemente con eÉtas litofacies, as
análises litoquírnicas disponíveis nostran evolução de maglnas

l
l
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toleíticos tipo MORB, sinilar à registrada nos assoalhos
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oceânlcos modernoe (N. Vielra iItr., lnf. verbal). Dados
geocronoJ-óg1coe prelimj.nares (K-Ar) Érugerem a geraçäo deetee
corpoe¡ há cerca de 900 Ma, marcando uma ldade mínl_na de fornaçåo
do Oceano Charrua e individuall zação do Continente Rio de La
Plata.

A segunda assoclação petrotectônica, designada Gnalsses
Cambaí, é fornada por ortognaisses da série gabro-diorito-quartzo
diorito-tonalito-trondhj uríto calcl-aIcalina de baixo-K e ocorre
l¡nbricada com corpos oflolíticos e, localizadamente, com
¡netassedímentos. A6 isócornas Rb-Sr obtldas neetes ortognalsses
(Soliani Jr., L986) apontam idades en torno de 7OO Ma alcançando
até 650 Ma, sempre com razões iníciais g.a7 7gra6 baixas (<
o,7o4o). Suas caracterÍsticas lítológicas e isotópicas, em

conssonância com suas relaçöes de campo, permitern interpreta-J.a
como fragmentos da raiz de un arco magmático j.ntra-oceânico.

A outra associaçåo petrotectônica, carcterizando depósltos
bacínaLs do sistena de arco de ilhas, foi designada de
Supracrustaís Vacacaf, sendo representâda por três unldades: (1)
MetavuLcâno-sedj-¡nenÈares Campestre, (2) Metagrauvacas Arroio das
Pedras e (3) FilÍtos de Ibaré. A prirneira, formada por tufos e
derrames basáltlcos a dacíticos com caráter Iitoquírnico de
toleítos de aLta alumina a cáLcio-alcalina de baixo-K com
subordínadas intercalações epiclásticas, foi interpretada cono
depósitos de uma bacia de ante-arco que tanbém contribuiu como
área fonte para os níveis epiclásticoÉ. O desenvoLvimento desta
seqüência vulcâno-sedi¡nentar deve ter iniciado a mais de Z7O Ma,
idade pb207 /pb2oø obtida em zircões de seus nlveis píroc1ásticos
(Machado et a1 ,, 1,988).

As Metagrauvacas Arroio das Pedras situa¡n-se a l-este da
unidade acirna discutída e são constituidas por grauvacas e
arcósios anquirnetamórficos, local¡nente com proveniência dominante
de área fonte básica e/o! ultrabásica. Subordínadamente
j-ntercalam tufos, basaftos e sedimentos quÍmicos vulcanogênicos.
Sua disposição geográfica em rel-ação às Metavulcano-sedimentares
canpestre e ao6 ofiol-itos rnais orientais (ofiolito Lirnoeiro),
allada às peculiaridades de suas áreas fontes e 1i¡nitado
vulcanismo associado, levanta a possibilídade desta unidade
representar os depósitos da bacia de ante-arco distais ao arco e

l
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eituadas próxlmas a outrâ nargen, onde teóricamente poelcíona-se
o al.to tectônico referente ao conplexo de subducção.

Os Filitos de fbaré ocorrem ageocLados ao Ll-neamento Ibaré,
aparentemente uma falha transfornante dorsal-fossa durante a
evolução do sistema de arco de ílhas. São fornados por neta-
-rÍtnitos turbidítlcos, localnente congLomeráticos e com
proveniência vul-cânica, plutônica e rnetamórf 1ca, deformados por
cisalhamento transcorrente em condíções metamórficas de baixo
grau. Sua posiçåo geográfLca 1i¡nítrofe entre os Blocos Såo
Gabriel e Taquarenbó. assi¡n como 6¡ua deformação e proveniêncla,
perrníte interpretá-l-oe cono depósitos de bacía transpressional
rel-aclonada à ¡novimentação do sistema de arco de iLhae e de seu
assoalho oceânico l"ateral-mente aos terrenos anti906 do Bloco
Taguarernbó .

Excluindo os Filitos de Ibaré, as demais assocíações
petrotectônicas ocorren cono nappes e escama€r tectônicas
vergentês para E e sE obductadas sobre o contínente Rlo de La
PLata no Bloco São Gabriel sob condições metamórficas varláveis
de facies anfíbolito a anquinetanorfisno. A organização espacial
desÈes aIóctones sugere que seu eítio orlginaL situava-se a oeste
do Contínente Río de La P1ata, aLcançando a atual posição durante
a obducção e¡n una orogenia posteríor. Esta organLzaçäo, confor¡ne
esquenatizado na Fig. 10.4 À, indica diferenciação
paleogeográfica, de oeste para Ieste, de un arco magmático - Arco
Cambaí - para uma bacia de ante-arco - Bacia de Ante-Arco Vacacaí
-, seguida, hÍpoteticarnente, por un alto tectônico e uma zona de
subducção com rnergulho para oeste cujo consumo de litosfera
oceâníca, e suas conseqüências orogênícas, deve ter iniciado há
mais de 77O yLa e encerrado há cerca de 650 Ma quando o sistema
então gerado sofreu obducção sobre a borda continental . Por outro
Iado, conforne representado na Fig 10.4. B, a disposição
geográfica dos Filitos de Ibaré e lineamento homônirno, a variação
paleogeográfÍca acima apontada e a ocorrência das unidades
orogênicas restritas ao Bloco São cabriel sugeren que o sistena
de arco de ilhas desenvolveu-se transversaf¡nente a um bl-oco
cont,inental - BLoco Taquarembó -, Iirnitando-se deste por falha
tran6formante - Transformante lbaré.



À OROGENTA RTO VACACAÍ 3

IJ}4A COLISÃO ARCO DE I IÍIAS - CONTINENTE

A Orogenia Rio Vacacaí, a segunda na evoluçåo do Cinturão
Rlbeira no RS (Fig. L2.Ir, restringe-se, aparentemente, ao Bloco
São cabriel e está relacionada à obducção do sistena de arco dê
llhas gerado na orogenia anterLor eobre a borda ocidentaL do
Continente Rio de La Pl-ata baIÍzada, a sudoeste, pelo LLneanento
Ibaré (Fig. 10.1-). Constitui, portanto, um evento orogênico
condicionado por una coLisão arco de íl-has-contínente.

Entre aÊ conseqüências desta col_ísão destacam-se: (l) a
intensa deformação que afetou as unidades pal.eogeográficas
anteriormente referidas durante seu ernpÍlharnento tectônico na
forma de nappes e escamas tectônicas e (2) o metamorfisrno
conternporâneo que alcançou até facies anfibolito. por outro Lado,
o rnagmatisno e a sedimentação deste evento são restritos e pouco
conhecidos. Sitva Fil-ho (l-984) descreveu os ortognaisses mais
j ovens dos Gnaíeses Cambaí co¡no intrusões sin-tectônicas de
granodioritos e monzogranÍùos calci-alcaLinos ao Longo do6 planos
de follaçäo das nappes constituidas pelos ortognaisses mais
antigos e interpretou-os como produto de fusäo parcial- destes
induzida pelo espessa¡nento crustal-. Serian, portanto, granitóides
colÍsíonais gerados por fusão crustal . Uma Ísócrona Rb-Sr dos
ortognaísses granodiorítico-¡nonzogranítico apontou idâde de 643 +
28 Ma (Sol,iani Jr., I986i Silva Fitho & Soliani Jr., LggT ), que
situa em torno de 650 Ma o evento colisional . No entanto, a baixa
razão inicial sr87 ¡s¡a6 desta isócrona (o,7o4o) dificulta a
interpretação de urna gênese crustal para estes ortognaisses. A
alternativa que levantamos é que tenham sido produzidos pela ação
residual- da placa oceânica em subducção durante a colisão.

A associação de depósitos arcosianos e congLonerátÍcos
continentaís da Formação Maricá com os fronts tectônicos do
cornpJ.exo de obducção destá orogenia fevanta a possibilidade de
que constituam nofassas reLacionadas ao relevo entäo gèrado. por
outro lado, a transição apontada por Luzardo & Fernandes (L989)
entre os Filitos de Ibaré e esta fornação pode estar indicando
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que parte daquela seqüêncía
un flyBch durante a Orogenia
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de bacia de ciËalhamento compreende

Rio Vacacaf .

A OROGENTA PORONGOS:

I'MA COLISã.O STSTEMA CORDTI,HERANO-CONTTNENTE

Após a orogenía piratini (-BBs-77s Ma), o cinturão Dom

FeLiciano pasÊou por gE perÍodo superior a 100 milhöes de anos ao
longo dos quaie não se reconhece qualguer atividade tectônica que
o tenha afetado, até que, há ¡nais de 620 Ma, foi eIe envolvido em
outra orogenia - Orogenia Porongos - , agora devido à coLisão do
sistena cordilherano do evento anterior com a nargem oriental do
Continente Rio de La P1ata, possivelmente ref l-etindo, no RS, un
complexo colisional rnaior que envolveu este continente e o
continente Kalahari do sudoesÈe africano (¡'ig 8.2). Durante e6t,a
nova orogenia, aa associações petrotectônicas dos eventos
anteríores, incluindo frações do embasarnento continental_ e sua
cobertura niogeoclinal , por un lado, e do complexo cordl-Lherano
por outro, fora¡n tectonicanente transportadas em sentido ao
Cráton Rio de La Plata na forma de nappes e escanas tectônicas de
estruturação E, sob condições netamórficas variáveis de xistos
verdes inferÍor a anfiboLito superior.

Este novo evento reorganizou completamente o Cinturão Dom

Feficiano através do empilharnento de nappes e da transforrnação
metanórfica das unidades anteriores em ¡nilonitos diversos,
gnaisses, migmatitos, xistos, mármores, etc. e pela criação de
novas associações petrotectônicas Ígnea e sedimentar
relacionadas, respectivarnente, às condições ter¡naís e
topográfÍcas do vigoroso espessamento crustal então desenvolvido.

A associaçåo petrotectônica ígnea gue refLete o enpilhamento
de nappes é representada por granitos coJ_isionais,
partícularmente leucogranitos crustais corn inportante
contribuíção metassedímentar en sua fonte de extração, entre os
quais são reconhecidos: (1) os Leucogranitos Cordilheira (Cap.
04), (2) os milonitos J.eucograníticos i¡nbricados entre outros
tipos graníticos dos GranÍtos Miloníticos porongos (Cap. 06) e
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(3) o Monzogranlto PitangueiraE (Cap. 05). Os Lêucogranftos
Cordllhelra ocorre¡n como lâmlnas (sheet) de z-mlca
(lturrnalina ) granitoe intrudidas ao longo dos planoe de foliaçåo
de nappes do Co¡nplexo cranítico-Gnáissico pinheiro Machado
durante o transporte tectônico destas, o que J-hes imprlrne, co¡n
freqüêncla, fotlaçåo mllonítLca. São, portanto, granitos eln-
tectônicos. Sua origem crustal. co¡n forte contribuição
metassedímentar evidencLa-se em 6ua mineralogia, êncraver
metassedinetares e natureza quírnica peraluminosa, a1ém de elua
associaçåo de cánpo com graisens e pegmatltos compJ-exoe,
l-ocal¡nente portadores de beríLo. Os miLonitos leucograníticos dos
Granitos Mifoníticos Porongos såo composicionalmente sirnilares,
possÍvelmente constituindo tanbén streeta granÍticas, porén
lntrusivas ern níveis de mais vigrorosa deforuração das nappes
encaixantes. O Monzogranito Pitangueiras, considerado de origem
mista (crustal e mantéIíca: Vieira ,fr., inf. verbaL) possui
folíação ¡nitonitica locaLÍzada e tênue, porém concordante com a
folÍação de transporte tectônLco de suas encaixantes (Anortosito
Capívarita e cnaisses Chanä: Ftg. 5.1- e 5.2), o quê sugere
Íntrusão conco¡nitante aoÊ estágios ter¡ninais deste transporte,
carcterizando-o cono tardi-tectônico.

Destes granitos, apenas o Monzogranito Pítangueiras foí
radio¡netrícamente investigado, apontando ídade isocrônica Rb-Sr
em torno de 620 Ma, situando temporaLmente, portanto, a fase
tardi-tectônica da orogenia Porongos. sua fase sin-tectônica,
devido à ausência de estudos geocronológicos nos Lecogranitos
Cordilheira, não pode ser diter¡ninada. A alternatíva é recorrer
às anáIíses Rb-sr e u-pb efetuadas por Basei (l-985) em granítos
sin-tectônicos (SuÍte Valsungana) do evento colisional do
Cinturåo Don FeLiciano em Sc, onde os resultados obtidos apontam
cifras próxinas a 650 Ma. Se adequada esta correLação, pode-se
inferir que a Orogenia Porongos teve sua fase principal há cerca
de 650 Ma e a tardia aproxirnadamente há 620 Ma.

A sedinentação que refLete o soerguimento orogênico do
cinturåo colisional devido ao avanço de nappes é ainda pouco
conhecÍda, sendo recente a sugestão de gue pequenas ocorrências
de ritnitos turbídíticos anguj-meta¡rórf icos (e.g., Rit¡nitos Cerro
Chato: Cap. A4), geograf icarnente relacionados a estas nappes e
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com foliação ardoslana concordante con a foliação ¡nl1onítlca
destas, representam a sedlment,açåo flyech deste evento l¡nbrlcada
em níveis epizonai6 do empiJ-hanento tectônico (Fragoso CeÊar et
al ., 1989).

Em eÍntese, a Orogeni.a Porongo6 foi responsável pela
reestruturação do Cinturão Den Feliciano como urn cinturão
colieional alpinotipo corn geração de granitos cofisionais eín e
tardi-tectônicos e sedirnentação ftysch localmente preservada.
Este evento orogênico, íniciado há cerca de 650 Mê, foi
parcialrnente contenrporâneo à Orogenia Rio VacacaÍ do Cínturão
Ribeira (F'ig. L2.1-), possuindo em relaçâo a est,a algunas
distlnçöes (e.9., vergência tectônica) e um importante caráter
comum: ambas são colisionais e refletem o inicio da agLutináção
de continentes que acabaria por compor o negacontinente
paleozóico de condltrana. Nesta construção, aparentenente a
Orogenia Porongos marcou a col-ísão entre os Continentes Rio de L,a

Pl-ata e Kal-aharl (Fig. 8.2) con a conseqüente dest,ruição do
Oceano Adana6ntor. iIá no Cínturão Ribeira, a Orogenía Rio Vacacaí
representou apenaÉ um dos estágios do fechanento do Oceano
Charrua que teve continuidade con o evento orogênico cordiLherano
que se Eeguiu: a orogenia Bom Jardim.

A OROGENTA BOM JARD]M:

UM STSTEMA CORDTLHERÄNO AUTóCTONE

A Orogenia Bom Jardín, a ú1tima na evolução do Cinturão
Ríbeíra no RS, apresenta si¡nilaridades genéticas con a orogenia
Piratini do cinturão Dom Felicianoi possui, porém, um caráter
particuLar que a diferencia desta, tornando-a urn exernplar raro en
regiões de escudo: é autóctone, com suas unidades in situ
essenciaLrnente isentas de netamorfisno e, rel-at,ivarnente às
unidades orogênicas anteriores, fracamente defor¡nadas. Estas
quaLidades permitern, com maior acuidade, a aplicação dos
conceitos de Tectônica de placas a este sístema orogênico.

A orogenia Bon Jardin afeta os Bfocos são Gabríet e
Taquarernbó do Cinturão Ribeira no RS, sendo as distinções

,ffi
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detectadas entre ae; unidadee orogênicae deste doiE bLocoe
reflexos de duas zonae de subducçäo corn rnergulhos para leste
separadaÉ por u¡na f al-ha trangf ormante de dlreção Nlll-SE, a
Transformante Ibaré, cuja extensão contínental tl¡nl-ta estes
blocos. No Bloco Såo cabriel, onde os produtos deeta orogenla
eÊtão nelhor expoÉtos e preservados, ela é divlsível em trêE
eventos: precoce-orogênico, sin-orogênico e tardi-orogênico,
todos repreÊentado6 por rochas graníticas e oÉr dois rlltímos
responsáveis por sedimentação e vulcanismo em una bacia de reùro-
-arco: a Baó1a de Retro-Arco santa Bárbara. No Bloco Taquarelnbó,
onde vuLcanismo e sedimentação estão parcamente preservados e,
ainda, pouco estudados, os granitos domina¡n e ocorren en dois
çtfupos, um presurnivelmente contemporâneo - ou ¡nes¡no nais antigo -
ao6 precoce-orogênicos e outros cujas idades coincíde¡n con a6 dos
sin-orogênicos .

No Bloco såo Gabriel os granitos precoce-orogênicos Eão
cal-c1-alcal inos acinzentados e composicJ.onalmente varfam de
tonalitoE a monzogranitos, con predominância de ter¡nos
granodioríticos (e.9., Granodíoritos Tirnbaúva e Santa Luzia) e
nonzograníticos (e.g., Monzogranitos santa RiÈa, são lîanoel e
Rincão dos CoqrÍeiros). As ídades isocrônicas Rb-Sr, apeear de
irnprecÌ.sas, Índicam idades entre 650-600 Ma (647 + 34 Mat 6L9 +

15 Ma e 669 + 54 Ma)'com razões iniciais gt87 1g¡a6 crescentes de
oeste para IeÊte (017047ì O,7055ì O,7062'), sugestivas de zona de
subducção situada a oeste. Nas rrlslas Cristalinasrr de Rivera e
Aceguá, extensão uruguaía do Bloco Taquarenbó, ocorrem tipos
granÍticos análogos aos precoce-orogênicos do BLoco Säo Gabrie1,
cuja inprecisão nas idades isocrônicas (689 + 67 Ma e 664 t 38
Ma) não perníte saber se são contemporâneos ou mais antígos,
cronocorrelatos aos ortognaisses da Orogenia Canbaí. De qualquer
forma, suas razões iniciais 9ta7 ¡gya6 (o,7o74, o,7077) crescern
para leste sugerindo, também, zona de Eubducção a oeste, porén
mais afastada que a anteriorrnente citada.

os granltos sin-orogênicos do Bloco Säo cabríeI compreendern
06 plútons de Lavras do Sul e Caçapava do SuL, este úItimo
presumivelmente intrudido cono sheet ao longo do contato .de

obducçäo do Terreno Rio Vacacaí sobre o Cráton Rio de La plata.
São granitos cornpos icíonaLnente varíáveis, predoninando termos de

t;è1.
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granodlorltog a Erlenograni-toË , cujoÊ estudos Iltoqulnlcos l_ndican
caráter ehoshonítlco para o plriton de Lavras do Sul- e caLcl,-
alcaLlno para a sheet de Caçapava do SuI . SuaB idades
decrescenteg para leste (Lavras do Sul: 568.+ 6 Ma,. Caçapava do
Sul: 552 È 4 Ma) acompanhadas pelo acréeclno da razão iniclal
gr87 lgya6 ( r.,avraÊ do sul: o,zo{.sì caçapava do sul: o,7oso) ,
apesar da aparente inversåo geoquímica ( Lavraa do Sul_

shoshonítico e Caçapava do Sul calci-al-cal_ino ) , são forte¡nente
sugestJ-vas que a placa oceânica em subducção a qual eståo
geneticamente reLacionados (Vieira Jr. & SoLiani ,Jr., t-989r Nardl_
& Bitencourt, l-989) possula ¡nergul-ho para J_este, o mes¡no

verificado no Evento Precoce-Orogênico. Situaçåo simítar é
verificada no Bloco Taguarembó, tanto nos granltos afLorantes na
porção brasileLra (Suítes santo Afon6o, Vauthier e saibro) cono
uruguaia. Neste bLoco as idades tarnbém descrescem para Ìeste,
desde 575 Ma a 555 Ma, acornpanhada8¡ por acréscímo na tazäo
inicial sr87 ¡s¡46 (o,7o7o a o,7077, que, mais elevadas, irnpJ.icarn
em zona de subducção ¡naie afastada, o que é compatível co¡n a
ocorrência de pequenos pLútons de aegirina-arfvedsonita granitos,
indícatívos de grande distância da zona de subducção. Desta
forna, assim como no Evento precoce-Orogênico, tanbé¡n no Evento
Sin-Orogênico o lineamento linítrofe entre oE Blocos São Gabriel-
e Taquarernbó possuia, aparentemente, um cornportarnento
transformante .

Os granitos que relacionamos ao Evento Tardi-Orogênico só te¡n
sido reconhecídos no Bloco São cabriêI e são representados pelo
Granito São sepé e, supostamentê, pelo Granito Cerro da cria.
Este evento, de acordo com a idade do Granito São Sepé, ocorreu
}¡á. 527 r 7 Ma, cuja razão inicial gr87 ¡g¡a6 relativamente baixa
(O,7O67't sugere, tambérn, gênese relacionada à subducção de placa
oceânica .

Em sínÈese, a granitogênese que interpretarnos cono
relacÍonada à raiz de um arco maglnático andinotipo desenvolveu-se
em três eventos, um anterior a 600 Ma, outro situado entre 5g0-
550 Ma e um último há cerca de 530 Ma. As razões inicíais
sr87 1sy86, varíáveis de o,7o4s a o,7077, são simílares àquelas
medidas e¡n nodernos arcos magmáticos cordj.Iheranos ou
andinotipos r ê â distribuição geográfica destas idades e suas
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razões lniclale g¡47 ¡s;¡46 nos Blocos São Gabrlel, e Taquarembó
Êugere¡n em amboa, zonae de subducção situadas a oeste, eendo
aquela que nergulha sob o Bl-oco Taguarernbó mals afaÉtada que a
mergulhante Eob o Bloco Säo cabrfel. Isto lndlca que o Ll-neamento
Ibaré, que aparenternente possuia movirnentaçåo tranÊfornante
durante ae orogenias Cambaí e Rio Vacacaí, continuou na orogenLa
Bo¡n ,fardl-m com eete comportamento, o que nos levou a defíni-Io
como uma falha transformante: a TransformanÈe fbaré.

Durante a evol-ução da orogenia Bon Jardin, alé¡n da
granitogênese de arco magmático acirna discutida, outras
aesocíações petrotectônicas foram formadas, reLaclonadas ao
vulcanis¡no do arco magmático e suas extrusões eln uma bacia onde
foi aconpanhado por sedirnentação flysch e Dolasse,
respectivarnente durante os Eventos Sin-Orogênico e Tardi-
Orogênico. A evolução desta bacia e suas relações co¡n a
polaridade do arco magmátíco para J.este registradas nas nedidas
de paleocorrentes de seus depósitos clásticos Levam-nos a definÍ-
fa como uma bacia de retro-arco: a Bacia de Retro-Arco Santa
Bárbara. As unidades vulcano-sedír¡entares desta bacia
cornpreenden, durante o Evento Sin-Orogênico, oÉr Shoshonitos
Hilário e o Flysch Mangueirão da Formação Bom JardÍm, e, no
Evento Tardí-Orogênico, os Riolitos Acampanento Velho e a Molassa
Santa Bárbara. Os eÉcassos dados geocronológicos obtidos nestas
unldades sustenÈam a contêmporaneLdade da Forrnação Bom Jardim com
o plutonismo sin-orogênico, o que é corroborado pela
consangüinidade quírnica entre suas vulcånicas (Shoshonitos
Hilário) e os granítos deste evento, particularmente o Granito
Lavras do Sul . Da nesma forna, a idade ísocrônica de 529 + 4 Ma

dos Riolítos Acampanento Ve1ho j-ndícarn 6ua cronocorrelação corn o
plutonísno tardi-orogênico representado pelo Granito São Sepé. A

Molassa Santa Bárbara, carenLe de estudos radionétricos, ocorre
concordantemente tanto sobre os Ríolitos Acanpamento Velho coÍro
sobre a Forrnação Bo¡n Jardi¡n, neste caso marcando a regressåo
generatizada da Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara através da
transiçâo de sistemas de legues deLtáícos do Flysch Mangueirão
para os leques aluviais da Molassa Santa Bárbara durante o
soerguimento terminal da orogenia Bon Jardin.
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A OROGENTA SERRA DO HERVAIJ:

I,'M EVENTO TRÀ.NSPRESSIONÀL TARDI-COLIS TONAL

A Orogenia Serra do Herval constitui o úLti¡no evento
orogênico do Clnturão Don Fel-iciano no RS, parcíalmente
conternporâneo aos eventos ter¡ninaís da orogenia Bo¡n Jardin do
Cinturão RÍbeira, mas f undarnentalrnente distinta daquela: enguanto
a Orogenj.a Bom Jardim marca o desenvolvimento de uma margem
continental ativa cordilherana pera interaçåo do oceano charrua
com o ContÍnente Rio de La ptata - então já compondo parte do
Continente condr.{ana em seu processo de aglutinaÇão -, a Orogenia
Serra do Herval é intracontinental , rensiálicarr, e reflete o
evento tardi-coIísional da conjunçäo dos Continentes Rio de La
PLata e Kalahari com a forrnação de um cinturão transpressional
condicíonado pela instalação de grandes zonas de cisalhamento
sub-vertícais transcorrentes, predorninante¡oenËe sÍnistrais de
direções variáveis entre NE-SW a N-S, cuja at,ividade é
responsável pela atual geonetría do cinturåo Don FelicÍano con a
indivÍdual ização dos Batólitos pelotas e Encruzilhada do SuI e
dos Terrenos Serra das Encantadas, Serra dos pereira e Cerro cla
.Á,rvore, ben como por suas defornaçöes tardias E2 e pela geração
da Àntefossa Canaquä.

Os produtos Ígneos e sedímentares deste evento, que abrangem
nais de 50å da exposição do Cinturão Don Felicíano no Rs, estão
díretarnente reLacionados à atividade destas zonas ale
cisal-harnento. conforme discutimos no cap. O4, o plutonismo da
suÍte cranítica Dom Fericiano e seus correratos hipoabissais
(Diques RiolÍticos Asperezas ) e vulcânicos (Tufos & fgninbrítos
Ana Dias) refleten fusões crustais profundas, possívelmente co¡n
conÈribuição rnanté1ica, induzidas por descornpressão propiciada
pelo fraturanènto produzido nèsta6 zonas de cisalhamento, que
tanbém atuaran cono 

. 
cond.utores para a ascensão dos magmas entåo

gerados, incluindo corpos básícos e ultrabásicos de origern
clararnente rnantélica (Gabros passo da Fabiana), No BatóIito
Encruzilhada do SuÌ (cap. o5), a geraçäo da suíte Granítíca
Encruzilhada do Sul e de diversos e pequenos plútons graníticos
(e.9., Granitos Carnpinas, pinheiro, Arroio Braço do Capivarita,
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Àrrolo Garicho ê cerro Feio) foi sirnLrar, porém corn dletlnções en
reraçåo a área fonte, essenclarmente cruetal com lnportante
contribulçåo ¡netassedi¡nentar (S-granftos de Chappel & Whlte,
I974), excetuando oÊ pJ.rltons dos cranitoE Àrroio Braço do
Capívarlta, aparentemente do tipo I do6 cl-t,ados autores,

À sedimentação sin e tardi-orogênica deste evento está
representada na Antefossa camaquå (cap. 07) pela Formação Àrroio
dos Nobres, composta por cerca de 6.OOO m de êspeasura de
depósltos cIásticos estruturados, na baÊe, por compLexos de
leques deltáicos do F1yÉch VaLe do piguiri que, iunto às escarpae
montanhosas, se interdigitarn com a Cunha Rudítica Vargas e, e¡n
sentido ao topo, traneicionam para regueg aruviais da Mora6aa
Boici. A arquitetura destas unidades, e¡n concordâncía co¡n ast
nedidas de paleocorrentes, indicarn progradação para noroeste e
assorea¡nento da bacia ¡narÍnha conco¡nitantes ao avanço do front
nontanhoso com iguaÌ sentido.

Todas as anáLises geocronoJ.ógícas obtidas er¡ unidades deste
evento, seja em granítos da suíte Don Feliciano e em diques
riolítÍcos associados, ou em granitos da suíte Encruzilhacla do
SuI , ou nesno en pelitos da Fornação Àrroio dos NobreE, apontan
para u¡na idade senpre próxina a 550 Ma, gue permitem situar a
época de desenvolvirnento da orogenia serra do Herval- cono tendo
ocorrido em torno de 550 Ma, A estruturação desta orogenia,
f undanentalmente relacionada à atividade das zonaÊ sub-vert,icais
de cisalhamento transcorrentes, foi responsável pela fornaçåo de
faixas de espessura quilonétrica de rochas mironíticas diversas
afetando, inclusive, as rochas ígneas então geradas, o que
permitiu Êua classíficaçâo nagma-tectônica como sin e tardi-
tectônicas ao evento. Às unidades anteriores a esta orogenia,
reLacÍonadas às outras orogenias do cinturão Dom Fêl-iciano ou ao
seu embasamento, al-ém da milonítizaçåo sub-verticar, fora¡n também
afetadas pela componente inversa vergentê para Nw destas zonas de
cisalhanento, o que permitiu defini-Ias como transpressionais, e
por dobrarnentos amplos, variáveis de abertos a apertados, com
duas dÍreções axiais preferencÍais, NE-SW e NW-SE, e planos
axíaÍs verticalizados, conpondo èstruturaçåo tipo lrdomo & baciar.
conforne observado nas seqüências da Fornação Arroio dos Nobres,
a progradação de seus depósitos dettáicos e aluviaís para NW
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refletêm o avanço da área fonte montanhosa com igual sentido.
Vlsto que o avanço das escarpas montanhosae reflete, por E¡ua vez,
o avanço da inetalação dos clsafhamentos transpressionaÍs ,
concl-ui-se que o desenvolvimento destes foi diacrônlco e regular,
lnicial¡nente naÉ porções maís oríentais do cinturão e
gradativarnente avançando para noroeste. Isto signífica que houve
uma polaridade tectônica durante a evoLução dest,a orogenia e, por
conseguinte, na geraçäo de Êua6 rochas ígneas e sedimentares,
pois estas, en úItima instância, são frutos da atividade dos
cisalhamentos transpressionais, seja cri.ando condições . nas
regiôes crustais profundas e no manto para produção de liquidos
rnagmátlcos oü, en superfícÍe, criando relevo e propiciando
erosão, transporte e sedj-mentação da fornidáve1 carga c1ástíca
que colmatou a Àntefossa Camaquå, Esta polaridade permite
explicar, aj-nda, os dobramentos que afeta¡n estes depósitos, pois
a sedinentaçåo nesta antefossa precedeu a chegada, na regiäo
considerada, da defornação tectônlca.

Finafunente, marcando o encerramento da Orogenia Serra do
Herval , o avanço para NW das zonas de cisalha¡nento terminaran por
conjugar, graças a sua componente transcorrente, o cinturão Don
Feliciano co¡n o Cinturão Ribeira, até então com evoluções
distintas e geograf ica¡nente distanciados. considerando a6 idades
e¡n torno de 530 Ma do Evento Tardi-Orogênico do cj-nturão Ribeira,
anterior a esta colagern tectônica, conclui-se que o avanço das
zonas de cisalharnento deve ter alcançado a região de conjugaçäo
pouco depois desta época, provavelmente quando findaram os
eventos orogênicos que afeÈaram o RS e foi e1e, graças ao
relaxanènto crustal que se seguiu, reestruturado em urn evento
pós-orogênico, o Evento Pós-Orogrênico cuaritas.

O EVENTO PóS-OROGÊNICO GUARTTAS:

O ENCERRAMENTO DO CTCLO BR.ASILIANO NO

RTO GRÃNDE DO SUL

O relaxarnento pós-orogênico que
Herval- no Cinturåo Dom FeLiciano

se seguiu à Orogenia Serra do
reorganizou suas estruturas
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reativando transtensional¡nente falhanentos anteriores com a
lnstalaçåo de horEts e gra.bens por rnovlmentaçåo nor¡nal- e
tranecorrente. Em conseqüênc1a, a eroeão dos aIto6 tectônlcos
(e.9., horet da Serra daÉ Encantadas), que aparentemente ta¡nbém
E e Éoergueram co¡n polarl.dade de SE para NW e nagnitude
decrescente, propicÍou a deposiçåo da Mo1a6Ba cuarltas na
Àntefossa Camaquã então ree6truturada. OÊ escasE06 dados
râdlonétricos disponíveís ( Bonhomrne 6. Ribêiro, L983) sugerem que
esta nova fa6e evolutiva da bacla lniciou em torno de 525 IUa e a6
¡nedidas de paleocorrentes (e.9., paim, L99Ot paí¡n et aL., L99O)
índlca¡n que Étua sedÍnentação clástica continental teve transporte
desde sudeste, junto aos a1to6 tectônicos do Cinturåo Dom

FelicÍano, infletl-do em sentido sudoeste na e;ua borda ocídental,
junto ao então tectonicarnente congregado Cinturâo Ribeira, sobre
o qual transgrediu local-mente (fig. Z.r.).

Durante este evento pós-orogênico a sedirnentaçåo molássica
cuarítag foi extremarnente complexa e varíada (paim, t-990t pain et
aL., L99O), iniciando, sob condições desérticas, com a ínstalação
de possantes leques aluviais j unto às escarpas montanhosas do
Cínturão Dom FelícÍano (Ruditos pedra das Torrinhas e Arenitos
Guarda VeLha) guer em sentido ao interior da bacia, se
ínterdigitavan corn complexos de d.unas em planícies eólícas
(Arenitos_ Pedra Pintada) e invadiam, locaLmente, pequenos lagos
críando leques deltáicos lacustres (Ritrnitos Varzínhas). Àpós
este estágio desértico, e¡n que as reativações transtensionais
perrnitiran a ascenção e extrusão de magmas inter¡nediários
(Andesitos Rodeio Velho), nudanças no nÍvel de base da bacia
ensejaram a formaçåo de um grande lago e deposição de seqüências
eminentemente deltáicas ( Rituritos Varzinha) cujas planícies
refletiam seu assorèamento por sistemas aluviais entrelaçados
(Arenitos cuarda Velha) que terrninaram por col-matar complet.anente
a Antefossa Canaquã.

Aparentèmente, conforme discutirnos no cap. 07, o Evento pós-
-Orogênico cuaritas com sua estruturação ern horsts e grábehs e
sedinentação ¡nolássica restringiu-se à região do cinturão Dom

Feliciano, constítuindo, portanto, um evento pós-orogênico da
Orogenia Serra do Herva1 , o que está de acordo co¡n o ¡nodelo
evolutivo e de paleofl-uxos postulado por pain (L990) e pain et
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â1 ., (1990). No entanto, conslderando gue o encerramento da
Orogenla Serra do Herval col-ncl-d1u com o término da Orogenia Bom
Jardi¡n è com a colagern tectônl-ca dos clnturões Don Feliclano e
Ribeira no RS, e què a MolasEa cuarit,as foi Localrnente
transgressiva sobre o Cinturão Ribeira, é deficil lmagínar que o
relevo aínda acidentado deste cinturão nåo tenha contribufdo cono
área fonte para e6ta molasea. Neste sentido, embora nåo tenhamos
discutido anteriormente, as exposições da Molassa Guaritas na
borda ocÍdental da Antefossa Canaquã 6ão frequenternente
rudíticas, localrnente compondo legues aluviais proxJ,naie cuja
análise de proveniência indica importante contribuição vulcânica,
corno exernpJ.ificado pelo leque aluviaL discordantemente sobreposto
à Molassa Santa Barbara na região de Bom Jardim, detalhadar¡ente
rìapeada por Rlbeiro (l-970a). Enbora näo tenhanos efetuado ¡nedidas
de paleocorrentes nestes depósitos, sua estruLuração prirnária e
proveniência parcialrnente vuLcânica são forte¡nente sugestÍvas de
que os altos vulcânicos da orogenia Bom Jardín tambén
contribuira¡n con detritos para esta molassa póE-orogênj.ca. Apesar
da carêncÍa de estudos específicos admiti¡nos esta possibilidade e
levantamos aqui a hipótese de que o Evento pós-orogênico Guaritas
reflete não apenas o encerranento das atividades orogênicas do
Cinturão Don Feliciano no RS, tnas tanbé¡n do Cinturão Ribeira
neste Estado. Em outras palavras: o Evento pós-orogênico Guaritas
é dual, constituindo, após a conjunção tectônica dos Cinturões
Do¡n Feliciano e Ribeíra no RS, a estruturação e sedimentação
fínal do Ciclo Brasiliano no RS, comun a estes doÍs cinturões
orogênicos .

O EVENTO SERRA TUPANCI :

I]M POSSÍVEIJ EVENTO ANOROGÉN]CO NO

RÏO GRÃNDE DO SUL

En alguns capítuIos anteriores (caps. 04, OS e i.1) díscutinoÊ
algunas unidades cujos dados geocronológicos lndicavam idade
ordoviciana ou, pelo nenos, sugeriam ídade ínferior - ou muj.to
inferior - a 550 Ma. As relações destas unidades com outras
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anal-16adaa neÊrte6 capítuloB evidencÍavam, apenaÊr, que eran
posterloree aoei eventos tardl--orogênlcoe, seJa da Orogenl-a Serra
do HervaL ou da Orogenía Bom Jardirn, o. que apontava para dua6
hipóteses: serian pós-orogênicas ou, mesmo, anorogênlcae. No
entanto, neste estáglo terminal da tese, onde graça6 a análise
global- de todos os eventos que afetam o Escudo Gaúcho no RS foÍ
poÉsiveL visualizar o conj unto e, en base à discussäo do iten
anterior, l-evantar a hipótese de que houve um evento pós-
orogêníco conum aos dois cinturõee móveis que o compõern a reglão
de escudo neste Estado, o Evento Pós-Orogênico Guarítas, cujos
dados geocronológicos disponíveis 6ugere¡n idade do Cambriano
Superior, conêçaìnos a considerar com ¡nais ênfase a hipðtese que
ern dlversos trechos desta tese inseguramente levantamos: que após
o CicLo Brasiliano, e desvinculado deste, ocorreu um evento
anorogênlco em torno de 465 Ma. Deste possÍve] evento, o prírneiro
eLernento deve-se a Menegotto e Medeiros (J.976) quando descreveram
e ínvestigararn quíníca e radio¡netrlcanente os rioLitos alcatinos
da Serra Tupancí. Trabalhos posterÍoresr gue ldentíficara¡n
cronocorreLatos hipoabissais (diques micrograníticos de São Sepé:
Sartori, 7978) e plutônicos (cranito Ranada: Nairne, apud Soliani
,JË., 1986) nas regiões circunvizinhas e aÉ considerações que
tece¡nos sobre o Granito Jaguarí sugerindo a hipótese de sua
cronocorrelação , ampLiaram para SVI este conjunto. por outro Lado,
SoLiani Jr. (1986) datou rochas granÍticas con idade simíIar no
extremo Eudeste do Cinturão Dom FeLíciano (Cap. o4), que
acreditamos pertencer a un conj unto de pequenos pIútons de
pertíta granitos que afetan o Batólito pelotas, e Jost et aI.
(L985) e VieÍra Jr. et aI (i,989) descreveram o Sienito piquiri do
Batólito Encruzilhada do Sul (Cap. O5), cujas características
quínicàs alcalinas e estruturaís pós-tectônicas permitem supor
que seja, tambérn, un plúton cronocorrelato a agueles. E¡n síntese,
apesar da frági1 argurnentação e da óbvia ausência de estudos
específicos, nos parece bastante plausÍveI que após o CÍcto
Brasiliano no RS ocorreu u¡n evento anorogênico cujos produtos
ígneos, vuLcânicos, hipoabissais ou plutônicos, possue¡n tendência
aLcaÌina - ou nesmo peralcalina -, foran gerados em torno de 465
Ma e ocorren en diversos locais do Rs. se estudos futuroÉ
confir¡narem esta hipótese este evento deverá ser designado Evento
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à prJ-neira localidade
lnvestigados.
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