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RESUMO
O objetivo principal deste estudo foi a análise estratigráfica do Grupo Camaquã
(transição
-d"
atraves de análises litofaciológicas, de paleocorrente., pJågraà"as,

-Proterozóico-Fanerozoico)

proveniência e de ambientes de sedimentação na região das M-inas do Carnaquã, na porçâo'sudeste
estado
clnle ao Sul. O Grupo Camaquã preenche a Bacia do Camaquã, ruiôaoi.otônr"u qu" cobre do
o Escudo
{o ft9
Gaúcho o Escudo Gaúcho, que se estende para o Uruguai, é caracterizado como urna *iugr. d" tu..*o,
suspeitos, sendo que os depósitos da Bacia do Camaquã .iua*-se preferencialmøte ,o
dos limites
destes tonenos condicionados à instalação e reativação de zonas de
oisáhamefto NE-sw,
Considerando a movimentação tectônica dos terrenos em relação ao Cráton Rio
de La plata, dois
grupos são identifioados: (1) terrenos tra¡Nportados de oeste (terrenos Iiio Vacacai
e Valentines), rofletindo o
fechamento de um oceano proterozóico oõidental - Oceano Chamra -, e
1z¡ æ.renos tianÇãrtados de sul

ffio

(terreros Tijucas, Cerro da Árvore, Serra dos Pereira, Encruzilhada, i.iotur
nocü"jl possivet nente
relacionados ao fechamento do Oceano Adamastor. As unidades destes torrenos u
Ju :uå. coberturas
anteriores à instalaçâo do Grupo Carnaquã serviram de ároas fontes.
Embora controvertida quanto às denominações formais, a estratigrafia na área de estudos pôde
ser
separada em três conjuntos: inferior, medio e supenor, correlacionados à ñtoestratigrafia
ao Crupo Camaquã
(i) inferior (CI) formado por ritmitos psamo-pelíticos (depósitos dã turbiditos, tempestitoi e
9om9.um todo:
caraclerizando corpo aquoso marinho da Formação Manguerrãô; (ii) médio (CM) constituído por
depósitos rudâceos de fan dellas da Formação Vargas, progradanter iobru a-*idrde ruUþ"næ
1ii¡ .upriio.
(CS) transicional (marinha a flúvio-delt¿ica) da Formação ioão Dias. A
aplicação do coiceito de" f;ícies à área
de ostudos possibilitou individualizar associações de fácios que registram o émpilhamento
ostratigráfico em
cada formaçâo, sendo equiparáveis à classificação de membros na filoestratigrafia formal.
A Formação Mangueirão foi dividida om cinco associações de iácies compreendendo 2000m de
espessura: (i) CII representada por depósitos de turbiditos essencialmente arenosos; (ii)
CIz constituida por
rudáceos do lequos costeiros subaquáticos relacionados aos turbiditos; '<íitf
sþifroando
len9st¡os
depósitos provavelmento do tempest-itos; (iv) CI4 formada por depósitos de águas oru.
ti*ãito.i definidos
como urna planicie de maré e (v) CI5 englobando já a porção subaérea do iorpo uquoìo represørtada por
depósitos de frente deltaica. As paleocorrentes o6ti¿aÃ ná Formação Manguèirão
apresentam dispe.são
inicialmente para NNE na Associação CIl, indicando que a associação priveio
de'sul e sudoeste. Na
A-ssociaeão CI2 as paleocorrentes indicaram que seus døriios vieram de
su¿oeste e, nu, u.ro.iufõ., de flicies
CB' CI4 e
que os clastos provieram de sul. A análise dos fragmentos indica fontes
no Teláo Valentines
9I5,

.

TTdÍ*

õrl

situado a SW.
A Formação Vargas compõe-se de três associações de fåcies granocrescentos para o topo perfazendo
espessura de c'erca de 500m: (i) CMI formada por arenitos conglomeiáticos pu.u"oiglorn".äoi
de lequ"s
subaquáticos deþz deltas; (ü) CM2 composta de ortoconglomerados polimíticos
"
de Fácies canalizadas de
depósitos de leques aluviais (shee.t-flood e siream
Jtow) e (iiitCM3, re$;ta à porção N¡ ¿a unlda¿e, rormada
de depósitos de brechas o conglomerados de leques aluviáis proximais. O conjunto da
Formação Vargas
represørta depósitos de fan deltas que colmataram o corpo aquoso da Formação l.iangueiøo.
As paleocorrentes obtidas na.Formação Vargal indiãaram (i) dispeisão p".u'N.
NE na Associação
CMl, indrcando que as áreas fontes situar-se-iam a
SW da regido das Minas'do Camaquã. Àualmente, a
sul e a sudoeste da área de estudos encontra-se o Temeno Vãlentines; (ii) a Associaþ
CM2 refletiu
'paleotransporte para NW revelando áreas fontes a S e, principalmente,
SSE.
A análise de proveniência na Associação CMI sugere fontes no Terreno Valentines (cob€rturas
vulcano+e'dimentares do Grupo Crespos e leucograniøs róseoi de textura rapakivi
no Uruguai), rias também
do Teneno Rio Vacacai, que exibe as mesmas asiociações de rochas. A análise
de proveniência na Associação
CM2 sugere fontes no Teneno Valentines, mas principahnente, no Terreno Sena das Encantadas
a SSE,
comprovada pelo domínio de clastos de milonitos e mármores relacionados a este
terreno preraniur no topo a"

ie

.

associação.

A Formação João Dias engloba três associações de fácies perfazendo espessura de cerca
de 1500m: (i)
CSl formada por arenitos finos com estratificações hummocþ dó paleoambiente prova".r¡årltri"lr";
tiil
cS2 constituída de arenitos medios de planícié deltaica e cé¡ ¿é arenitos médios .
lio.ro.-iuu,"o, ."tu,

compondo um sistema flúviodeltaico,

Na Formação Joâo Dias as poucas medidas de paleocorentes obtidas indicaram fontes
a SW

representadas possivelmente pelo Terreno Valentines.

ABSTRACT
The main aim of this study w1s. stratigraphic

anaþis of the camaquã Group

proterozoic-

at the
Phane¡ozoic trànsition using pørographic, facies, p"reo"oíunt,
provenance and sedimmøry enuro','ent
analyses-of the camaquâ Mines regioì in the southeastem part
of the State of Rio Grande do Sul. The

* -p;t^t

camaquã Group fiiled the camaquibasm,
i;;ónic feature or oe cauct o ilrùd. This shierd,
which extends into uruguay,. is. the result or
of suspect terr¿nes, while the deposits of the
camaquâ basin are preferentially located along
"tn"rgut*tion
th"";.r*; fimits which are the result of installation and
reac-tivation of NE-SW oriented shear zones.
Two groups of terranes are sepafated according to tleir
moviment ¡elative to the Rio de La plaø
craton: (l) the Vacacai and Valentines terranes which õere
transported eastwards during the closing of the
(eastem) char¡ua ocean; and (2) tho Tijucas,
Cer¡o ia Á¡r.oie, sena dos peroira, Encruzilhada, pelotas
and
Rocha terranes, transported northwardi possiUry
au.ag the crosing of the Adamastor Ocean. units of these

terranes and cover rocks oldor than the Camaquã Groupí".a
.ou."a
Although there is controversy concemLg format definitions, ".*a.
the stratigraphy ofthe studied area can be
separated into lower, middle' and upper units-which

are correlated to oJei"b"i lithort lì¡g,uprrv or *r.
is
composea
1iI)
orl*-.o-p"rioic rhyth-miæs which inc-lude turbidites,
tempestites and inundites formed m the marine body
orthe Manguiirao rormation. r¡e miããe group (cM) is
constituted by fan delta rudaceous deposits of the
Îarær r.r*ri- whict prograJ" ou"iìi-e e".¡u. g.oup.
group (cs) is the Joâo Dias Formation wtí* ir
i*ritronal berween marine and fluvial-delt¿ic.
Th".Yppgt
Application of the facies concept allowed tn" r.pu.utiof ø"ir,
srratigraphic
sucession in oach formation' and which are equivalent
"r.o"iuiion.;hi"il;;;'äe
ø t¡e memuu.s
ctassine¿ in roÀãiììñoî.ut g.upt y.
The Mangueirâo Formation was diviåed into five facies
associations which together reach a thioLmess
of2000m:
(1) CII - essentially arenaceous turbidites
- ruda:egus deposits ofsubaqueous coastal fans retated
to rhe turbidires
f?ì çl? _
camaquã Group The lower group

lJ) uu posslble tempestites

(4) CI4 - shallow water inundites
oftidal plains
(5) CI5 - the subaerial part ofa delta front
Paleocuffont analysis showed NNE-wards dispersion
rn cll, indicating provenance from ths south and
cI2 the paleocurrents are from ttr. rout¡*"J,white ,n the reååining
ø"ìr, urro.i"rion, ,rr"y
were from tle south. Fmgmorit enaþes shows thatth..ou..å
åt a *u, in tho Valentr¡es ter¡ane.
Three upward-coarsening facies associations
th" vargas Formation wrth a total thickness of
about 500m:

.

southwest hr

";;;;"

(]]

Ç{]

- conctomeratic arenites and paraconglomerates
of submarine fans formed in fan deltas

Í?1"î:iäi'-tcr
(3) cM2

-

orthocongromerates ort¡uäa'ur"i-facies (sheø flooa
anastream nãw¡ deposits

breccias and conglomerates

of

of proximal alluvial fans, which

are restricted to the
northeast€m part ofthe unit
The Vargas Formation as a whole represents fan deltas
which filled the water body ofthe Mangueirão
Formation Paleocunents show northwards to
the source
areas were southwa¡ds a¡d southwestwards of
the camaquã Mines region where the valontines teruane
is
presently situated Northwestwards transpgrt
rv.as
with sources to the south and, principall¡ to
the south-southeast. cM3 indicates so,oidata showing
transp; to the southwestwards.
Provenance analysis for cMl reveared not oñy
a"'vJentr., t .rrnu, irr"uang volcanosedimentary
cover rocks of the crespos Group and rapakivi-textur;d
reucãgranrtes ûom uruguay, but probably
also the
Rio vacacai terrane, which has sinúrar roår. ur.o"irìion,
õãurår.rcuz
but also in the serra das Encantadas ter¡an. t" *rr
.""1-r""trr'eL, as show "r.
by the predominance at the top of
the association of clasts olmylonite. ana .aOI"s
¿uri*a ãJil ão

no.trt"ut¡ruri.;trË;ffiä-üiäää;;ä
f"il tðMi,

uË;;'th;ï;;,inr.,.rr',",

t"o_".

of João Dias Fo¡mation t*"rr.r uu"uii,sO0m, and it is
a.so"iat*::tltickness

composed

of three facies

(1) csl - ûne hummocþ cross stratified
aronites of marine association
(2) CS2 - fine ro medium arenites of delt"
(3),CSt - fine to pebbly coarse arenites of fluvral
system

;i"r;;

I ne tew
^ paleocurrent
-,

-*"

measurements indicated sources to the southwest,
possibly in the valentines terrane.
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CONSIDERAÇOES INICIAIS
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Fambrini.

g psleocorr€núeg

Os depósitos de cobeÌtura da transição Neoproterozóico-Cambriano, particularmente bem expostos

no Escudo Gaúcho no RS, têm sido objeto de interesse progressivamente maior de inúmeros pesquisadores
desde os trabalhos clássicos de Carvalho

(1929,1932). Almeida (19ó7, 1969) atribuiu caráter "molássico,'

aos sedimentos, vinculando-os à erosão de uma cadeia de mont¡nhas ao térmìno do Ciclo Brasiliano. Esø

interpretação sofrou profirndas aherações ao longo das duas últimas décadas, porém a interpretaSo de sua

origem por movimørta$es tectônicas tem sido preservada e ampliada. Dada sua
¡osição cronológica e
tectônica, repres€{rtam possíveis remaûescentes de uma outrora bacia (ou conjwto delas) que se estendia
pelo uruguai epelos estados de RS,

sc,

PR e sP no Brasil, razão de sua importância científica.

Destes depósitos, estudamos aqueles aflorantes na regiâo das Minas do camaquã (RS),

diversos estudos desde Paulino Franco de carvalho (Leìnz, 1939; Robefson, 1966; Ribeiro et

Bettencourt, 1972; Ribeiro, 1978; Teixeira et at., l97ïa, b; Gonzalez

al.,

1985; Laima et

al.,

1985; Faccini e¡

& Teixeira, l9g0;

obj*o

al.,

de

1966;

Fragoso Cesar er

at., l9t7; Paitn et al., 1992), sendo localidade referencial

de

várias coltmas lito€stratignificas, adiante discutidas. Destas, a mais recente, está sendo proposta por nossa

equipe, sendo aqui adotada, onde na região é separada em dois grupos: camaquã e Guaritas, além de
intrusõos de corpos

þeos tardios (Sills Máflcos Rodeio Velho

e Diques de Diabásio Serra Geral), tendo

sido o primeiro - Gnpo Camaquâ - tema preferencial da presente dissertação.

Os objetivos deste trabalho foram conduzir investþ@s com base em dados estratigráficôs,
sedimentológicos, petrográficos, de sensoriamento remoto para o estudo geológico do Grupo camaquâ na

região clássica das Minas do Camaquã. O tema oentral foi o esh¡do da tectônica e sedimentação do
Çrupo
Camaquã através de análises de fácies, proveniência e paleocorrentes com vistas a uma interprøtação dos
paleoambientes deposicionais.

1.2 Localtzação € Vias de Acesso

os

depósitos do Grupo camaquã

na região das Minas do camaquã

apresent¿m forma

aproximadamente rombóide, c.om um espichamento para oeste (FIcttRA I.1). A área de estudos localiza-se
na porçâo central do Escudo Gaúcho no RS, entre os paralelos 30"50,gg" e 31.00,00,,de latitude sul e os
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Flcun¡ I.1- Localização
meridianos 53"40'44"

da área de estudos e principais vias de acesso.

e 53"20'29" de longitude

oeste, situando-se na região limítrofe dos municípios de

Caçapava do Sul, a oeste e nofte, e de Santana da Boa Vista, a leste, separados pelo arroio João Dias que
cruza a área de estudos de nofte para sul desaguando nas águas do rio Camaquã. Circurscreve-se às folhas

topográfrcas Minas do Camaquã (SH.22-Y-A-V-3)

e Arroio Carajâ (SH.22-Y-A-IV-4), editadas pela

Diretoria de Serviço Geográflrco do Ministério do Exército (DSG), na escala de l:50.000. O acesso de
Porto Alegre faz-se pela rodovia federal BR-290, da qual, a norte de Caçapava do Sul, pode-se optar pela

BR-153, em direção

a Bagé, ou pela BR-392, que conduz a Pelotas. Destas rodovias partem

estradas

Fambriri. G.L : O Grupo Camaquã: análise

de

ggig!, proveniôncia

c paleocorrentcs

vicinais com destino às Minas do Camaquã. Uma delas, a partir da BR-153 (região da Boa Vista)
atravessa a porção norte da área de estudos.

A outra, corta exposições do Grupo Guaritas atingindo

a

região pelo lado leste. Várias outras estradas cruzam a ârea de ostudos, int€rligando-a a esses acessos
prrncipais.

I.3
A

exposição sul-riograndense do Escudo Gaúcho tem área de aproxrmadamente 50.000 km'?

formato aproximadamefte triangular, circunscrita a N,
composta pelo vale do Vacacai-Jacuí (Azevedo, 1980,

W e S pela

e

denominada Depressão Central

p. 66) que precede o planalto sustentado

pelas

rochas basálticas da Bacia do Paraná (Formação Serra Geral) e, a leste, pela pladcie costeira (onde se

situa a Lagoa dos Patos). O relevo de rochas pré-cambrianas é muito dissecado e engloba o Planalto
Rebaixado Marginal (Projeto Radam, 1986).

A

ârea de estudos possui topografia ligeiramente acidentada, com porções suavizadas (vale do

Arroio João Dias), sobressaindo-se alguns altos controlados por falhamentos ou por erosão diferencial. As
maiores cotas situam-se nos c€rros de conglomerados do

Alto Estrutural das Minas do Camaquã (Silva

Filho, 1997), onde as altitudes máximas atingem 338 m (morro da cava a céu aberto da Mina Uruguai da
CBC) e 340 m, no qual os sedimentos do Grupo Gua¡itas ocorrem em discordância angular e erosiva com
os arenitos e conglomerados do Grupo Camaquã, formando monoclinal com caimento geral para NW,
Cotas relativamente mais elevadas encontram-se no limite leste da área no topo de morros sustentados
pelos arenitos do Grupo Guaritas e em morros suportados pelos conglomerados do Grupo Camaquã
(FIcuRA I.2), bem como nas ocorrências dos Sills Máfcos Rodeio Velho a S e ESE da a¡ea. Os segmentos
mais rebaixados de relevo correspondem predominantemente às áreas de ocorrência dos ritmitos psamopelíticos do Grupo Camaquã.

A

paisagem de relevo escarpado

a noroeste, localmente denominada de serra das Guaritas,

esculpida em sucessões onde predominam

os arenitos grossos e conglomerados fluviais do

é

grupo

homônimo, muito resistentes à erosão. Ressaltam-se nesta paisagem escarpas e encostas separadas por
vales encaixados em fraturas e diáclases, donde o relevo reliquiar proporciona formas t¿bulares íngremes
assemelhando-se a torres, origem do termo Guarit¿s (FIcuRA I.3)

O padrão de drenagem é de dfa densidade, com morfologia retilínea/ortogonal com angularidade
média, bidirecional (NW-NE), com formas em cotovelo, bem evidente pelo entalhamento de vales
encaixados em fraturas nos arenitos e conglomerados do Grupo Camaquã. Nas unidades psamo-pelíticas o

padrão de drenagem é menos denso, e m€nor

o

controle das anisotropias geológicas, com padrões

dendriticos a retilíneos, embora persistam as formas em cotovelo. O próprio rio Camaquã é exemplo disso.
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NE

SW

tr'rcun¡ L2 - Vista de NW dos cerros de conglomerados do Grupo Camaquã na região das Minas do
Camaquã a partir da estrada vicinal Minas-BRl53. O le da esquerda é a Pedra do Bagual e, o
ultimo, o cerfo da Crlø Note a forma de relevo abrupta causada por falhamentos normais de
direção NW, as camadas mergulham cerca de 35-40'para N20-30W.

NNE

I.3 - Vista parcial da serra das Guaritas mostrando a
'peculiar forma de relevo em torres,
motivo da denominação da toponímia, fruto da erosão diferencial originando escarpas tabulares e
vales profundos encaixados em arenitos fluviais fraturados do Grupo Guaritas. Limiìe NW da
área

FTGURA

de estudos.

SSW
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A temperatura média anual oscila entre 16' e I8', com média máxima de 22" a 24" no verão alto
média minima

e

(ulho) de I l' a l3'. Os índices pluviométricos variam anùaknente de 1300 a 1500 mm, com

mais de 1500 mm nas regiões mais elevadas (Galvão, 1986; rn Silva Filho, 1997). As precipitações
concentram-se no invemo, sobretudo nos meses de maio ajulho.

A estiagem

se dá no período de verão.

A cobertura vegetal domina a superficie do terreno como associações

herbáceo-arbóreas do tipo

savana, As áreas com menor densidade de cobertura vegetal (predomínio de gramíneas e rocha exposta)
coincidem com cristas de conglomerados e a planície do vale do João Dias onde dominam litologias psamopelíticas do Grupo Camaquã, altos t¿bulares de arenitos do topo do Grupo Guaritas a NW e no limite leste,
e alguns setores das ocorrências dos corpos ígneos Rodeio Velho

a S da área de estudos. A

vegetação

arbórea concentra-se em matas cilia¡es no û.mdo de vales, em setores dos conglomerados (onde se situam as

minas) e em porções mais setentrionais do Grupo Camaquã, em exposições dos Sills Máficos Rodeio Velho
em áreas imediatamente a S e ESE das Minas do Camaquã. Já a vegetação de predominância herbácea
ocupa áreas planas ou mais deprirnidas do relevo, sob a forma de campos abertos com árvores e arbustos
esparsos, coincidindo em sua maior parte com ¿ireas de ocorrência das intercalações psamo-pelíticas do

Grupo Camaquã, arenitos do Grupo Guaritas e em porções limitadas das ocorrências das rochas ígneas
Rodeio Velho,

Ai

se desenvolve a ovinocultura.

tendo-se o borizonte
1986).

A situado diretamente

A cobertura de solo é pouco

espessa, preferencialmente

sobre a rocha ou sobre o delgado horizonte C (Projeø Radam,
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I.2.1- ETAPAS DE TRABALHO

I.2.1.1 Trabalhos nrévios de
Como trabalhos iniciais vrsando
levantamentos bibliográfrcos

o

reconhecimento

da área

investigada destacaram-se

e cartográficos. Na análise da documentaçâo cartogrâñca utilizou-se

mapas regionais (escalas l:1.000.000 de Carraro et

al., \974; 1:l.000.000 e l:600.000 de Santos

de

¿¡ a/.,

1986, l:250.000 de Ribeiro e¡ a/,, 1966; Tessari & Giffoni, 1970 e Camozzato et al., 1984; l:100.000 de

Ribeiro

&

Carraro, 1977), de semi-det¿lhe na escala 1:50.000 de Teixeira et al. (1978a) e de detalhe na

escala 1:25.000 de Gonzalez

& Teixeira (1980),

Companhia Brasileira do Cobre (CBC). Para

além de diversos mapas e relatórios intemos da extintâ

a localização dos pontos descritos foram manuseadas

as

cartas topográficas Minas do Camaquã (SH.22-Y-A-V-3) e Arroio Carajá (SH.22-Y-A-IV-4), editådas
pela Diretoria de Servrço Geográfico do Mrnistério do Exército (DSG), na escala 1 :50.000.
Procedeu-se à fotointerpretação prévra de produtos de sensoriamento remoto tais como: fotografias
aéreas nas escalas 1:25,000

e l:60.000 e imagens TM-Landsat 5 nas escalas regionais aproximadas de

1:300.000 (cobrindo praticamente toda a área do Escudo Gaúcho no RS) e 1:100.000, e de semi-det¿lhe

(l:50.000). Para tanto, manipulou-se composições colorjdas falsa-cor, principalmente 457 (RGB) e 435
(RGB); composições coloridas de Prmcipais Componentes (PCs), principalrnente PCIPC2PC4 (RGB),

e

imagens branco e preto (PCs isoladas e bandas originais isoladas). Nas imagens coloridas buscou-se a

delimitação de contatos litológicos
litoestratigráfica

ea

separação de fácies sedimentares intemamente às unidades

s.

Para realce de contraste serviu-se de ALCs (Aumento Linear de Contraste) e AMCs (Aumento

Multilinear de Contraste). As composições coloridas tiveram o emprego de LW (Look-up Table) para o
destaque das cores, conforme Crosta (1992). Foram realizadas operações antméticas como subtração e
divisão sobre bandas originais separadas somente com Coreção Atmosférica.

Como forma de se obter um destaque das unidades focalizadas empregou-se

a Análise por

Principais Componentes (APC), em imagens sem qualquer tratamento prélro, descrita em Loughlin (1991)
e Crosta (1992). Esta técnica foi implemenøda através da (i) amostragem das cmco bandas utilizadas para

cada unidade litológica distinguivel, sejam individualizadas em trabalhos de mapeamento ou nas imagens;

(ii) cálculo

dos valores de variância e média para cada banda; (iiÐ

ALC para cada PC e, por frm, (iv)

combinação em tripletes usando-se filtros laplacianos suaves (e.g matriz 5X5 com 55 de peso central).
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I.2.1.2 Trabalhos de cam
Os trabalhos de campo compreenderam cerca de 65 dias em 4 etapas de mapeamento geológico na

escala 1:50.000 e realização de perfis l:25.000 perpendiculares às estruturas. Como se dispunha de mapas
de detalhe de parte da área de estudos da Companhia Brasileira do Cobre (CBC), os trabalhos de campo

visaram preferencialmente o refinamento das infommções geológicas obtidas nesses trabalhos. Enfatizou-se
a descrição e obtenção de dados de estruturas primárias e sistemas deposicionais para análise de fácies, o

levantamento de seções estratigráficas,

a coleta

sistemática de dados qualitativos

e quantitativos

de

paleocorrentes, proveniência dos clastos e feições tectônicâs, e a amostragem litológica para descrição
petrográfrca posterior.

O estudo estratigráflco (camada a camada) foi implementado através do levantamento de seções
estratigráficas tipo Selley (1970) buscando-se sempre a obtenção de dados de paleocorrentes e proveniência
nos estratos compatíveis, anotando-se o uível correspondente.

A

análise estratigráfÌca de proveniência seguiu as seguintes etapas, confonle as técnjcas

desenvolvrdas por Nilsen (1969), Steel

&

Gloppen (1980), Steel

Graham (1983), Graham et al. (1986), Miall (1990), Ibbeken

&

&

Aasheim (1978), Steel et al. (1977),

Schleyer (1991), entre outros:

Jdentificação e reconhecimento de fácies por meio da geometria, espessura, estruturas

e litologia

dos

litotipos, procurando-se sempre defurir enr qual unidade era realizada;
-Análise de proveniência no arcabouço de conglomerados e arenitos conglomeráticos através da contagem

de cerca de 100 clastos maiores que lcm por ciclo em afloramentos, ou por afloramentos, ou quando
mviabilizada, em regiões com a correlação entre afloramentos;
-Amostragem de clastos para posterior identificação, e de litotipos para laminação e descrição petrográfica;

-Estimativa qualitativa dos clastos para mteryretação regional em afloramentos de pequena exposiçâo;

O

estudo de paleocorrentes ocorreu concomitantemente

medições em:

(i)

à

análise de proveniência através de

sentido do mergulho dos estratos frontais das estratificações cruzadas tabulares e

acanaladas (em planta e/ou perfil);

(ii) marcas ou rdicações de corrente como marcas de sola; (iii) marcas

onduladas por corrr.lrfte e climbing ripples;

(iv) imbricações de clastos segundo eixos a (maior dirnensão ou

comprimento) e å (largura) originando o plano ab (Coimbra et
granulometria. As medidas dos tipos

al., 1992a); (v)

(i) e (ii) são mais confiáveis

espacial regional e, no entanto, as dos tipos

(iii)

e

(Ð

variações de fácies e de

estatisticamente e de boa resolução

de caráter mais local e de precisão menos confiável.

L2.1..3 Trabalhos de laboratório e estatísticos
Para tais ativrdades utilizou-se dos laboratórios das dependências do Instituto de Geociârcias da
USP (IGc-USP), abaixo mencionados.

Foram realizadas 55 análises petrográficas microscópicas dos sedimentitos no Laboratório
Didático de Microscopia Petrográfi ca (LDMP/DMP). Esse tipo de caracterização abrangeu os seguiutes
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parâmetros: descrição preliminar sucinta para a escolha das seções para análise rnodal; identificação

e

caracfarização da mineralogia; estudos de proveniência; relação entre arcabouço, matriz e cimento, ou seja,
a

trama das rochas (fabric); presença de minerais instáveis (e.g feldspatos); maturidade mineral

e

textural;

classificação e contagem de cerca de 400-700 pontos por seção delgada previamente selecionada na
descrição prelirninar, tot¿lizando 30 lâminas,

Os parâmetros de arredondamento e esfericidade foram calcados na proposta de Powers (1953).

Avaliou-se a maturidade das rochas com base em diagramas de Folk (1968), enquanto as porcentagens de
maturidade das rochas foram extraídas de Coimbra

seguiran as escalas de Pettijohn et al. (1987).
granulométricas

A

da PETROBRÁS, por sua vez

&

Coutinho (1983). Os parâmetros de seleção

granulometria

foi

avaliada com auxílio de escalas

baseadas em Wentworth (1922).

E, finalmente,

a

classificação dos litotipos baseou-se nas propostas de Dott (1964), Folk (1968) e Dickinson (1988).
Procedeu-se à análise estatística dos dados de proveniência, paleocorrentes e feições estruturais,

com a utilização de softwares como Microsoft@ EXCELL e STEREONET

, IPT-TRADE, DIPS,

entre

outros, no laboratório de computação gráfica (CPD) e sala de computação do DGG/IGo-USP. Nas análises
de proveniência implementou-se a elaboração de tabelas de proveniência de cada afloramento amostrado e

de cada região para vrsualização global da variação de área fonte. para as paleocorrentes realizou-se

a

confecção de diagrarnas de roseta (rose diagrams) para indrcação de vetores de paleocorrentes por
afloramento e, por áreas estipuladas segundo a proximidade de pontos (estaçoes);

Foi realizado tratamento digital de imagens de satélite (ver acima) utilizando-se da Análise por
Principais Componentes (APC) com o intuito principal de reconhecimento de fácies, estruturas e unidades

litoestratþráficas e correlação com os resultados obtidos nas etâpas de mapeamento geológico. Estas
análises foram realizadas no Laboratório de Imagens e Geoprocessamento (LIG/DGE).

1.2.1.4 "Irabalhos finais de
Os dados coletados no campo e obtidos em laboratório foram processados em gabinete na forma de

tabelas, mapas e perfrs para análises de variações laterais e verticais de fácies, procedendo-se a seguir

à

interpretação dos mesmos, Também foram confeccionados gráficos, blocos-diagrama, figuras, etc, para a
apresentação dos dados obtidos nas etapas de campo e de análise laboratorial e estatística. Finalmente,
realizou-se a rrtegração de todos os dados para a confecção de um modelo evolutivo para a área estudada,

I.2.2 FUNDAMENTOS DA ANALISE ESTRATIGRAFICA

A

técnica de análise estratigráfica

foi

empregada para

a

interpretação ambiental

e

paleogeográfica das unidades litoestratigráficas da área de estudos. Esta técnica compreendeu as análises
de fácies, proveniência, paleocorrentes, petrográfica e sistemas deposicionais. A partir da análise de fácies,
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por intermédio de sua conceituação básica, foram discriminados os diversos litotipos presentes

que,

posteriormente agrupados em associações de fácies, possibilitaram compor os ambientes deposicionais das
rochas sedimentares, para então consideráJas em um contexto de sistemas deposicionais.

I.2.2.1 Análise de fácies sedimentares

lL2,2.l.l Introdução

I

De acordo com Miall (1990), a análise de fácies compreende o estudo e interpretação de texturas,

estruturas sedimeúares, assembléias de fósseis

e

associações litológicas em escala de afloramentos,

testemünhos de sondagens ou segmentos de uma bacia. Assirn, atribui-se o termo fácies a uma unidade
rochosa defmida com base em feições, tais como, composição, granulometria, geometria dos corpos e
estruturas sedimentares. Cada fácies representa um único evento deposicional, podendo recorrer no tempo e
espaço

(Miall, 1990). Fácies podern ser agrupadas em associações de fácies, características de ambientes

deposicionais específicos. Estas associações formam
conforme preconizado por Walker

&

a

base para definição de um modelo de fácies

James (1992). Tomando-se indrvidualmente cada fácies, estå poderá

representar as condições específrcas dos processos deposicionais e do ambiente em que

determinadas fácies podem

ter

recorrência

ou

repetição

foi gerada. Como

na forma de ciclos em vários

ambientes

deposicionais, uma fácies isolada não determma satisfatoriamente as condições do sítio de acumulação.
Desta feita, é o estabelecimento das relações entre as várias fácies sediment¿res, ou seja, a lntegração das

fácies de acordo com as variações laterais intrínsecas

e sua correlação que permitirá carâcterizar

as

condições necessárias para a interpretação ambiental,

O propósrto de se realizar uma análise de fácies é fomecer uma interpretação ambiental de um
grupo de rochas sedimentares (Miall, 1990). Assim, foi elaborado urn €squema de fácies com base na
composição litológica predominalte, textura e granulometria, organização intema, estruturas sedimentares
e geonetria dos corpos. Cada fácies

foi identificada por um código simples de três letras, eventualmente,

Miall (1977, 1978) e Eyles er a/. (1983). As três
(C), arenitos (A) e pelitos (P)" estabelecendo-se sub-

quatro, de acordo com as classificações originais de
litofácies prircipais compreendem conglomerados

fácies destas conforme critérios a seguir expostos. Estabeleceu-se um esquema de fácies preliminar com
base nas primeiras boas exposições encontradas na área. Dessa forma, através de comparação, foram
descritas as novas seções para alicerçar o esquema final apresentado nas TaBELAS

11.2.2.1.2 Associações e Modelos de

Fácies

III.I-III.4

I

O conceito de sedimentação cíclica tem como base principal as relações entre fácies. De acordo
com Reading (1986), a idéia que fácies sediment¿res repetem-se umas após outras (sedimentação cíclica)
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no registro geológico assume urn papel frurdamental na sedimentologia. A utilização dos ciclos baseia-se na
concepção da existência de urna ¡egularidade na sedimentação (chamada ciclicidade), e que esta é um
processo est'ável e normal (steady process) com aparência caotica (eventos casuais periódicos). Entretanto,

em alguns processos, eventos aparentemente ao acaso são muito comuns e predominam na sedimentação

(e.g processos de turbidez). Cada fácies (ou associação de fácies) pode então ser comparada com outra
encontrada em outro lugar, estabelecendo-se uma correlação estratigráfica.

A partir do

conceito de

ciclicidade deteve-se maior atenção às relações entre fácies" pois se observou que as fácies tendem a
ocorrer de modo repetido dentro de um nresmo depósito sedimentar. Desse modo, pode-se organizar as
fácies em ciclos sedimentares, nos quais as fácies recorrem muitas vezes em unu seção vertical sem lacuna
de tempo

(Lei da Correlação de Fácies de Walther).

Agrupamentos de fácies que aparecem na(s) mesmâ(s) exposição(ões)

e estão

relacionados

geneticamente recebem a denominação de associações de fácies (Reading, 1986). O conceito é fi¡rdamental

para a interpretação ambiental, desenvolvendo-se a partir da análise da relação entre as fácies. O tenno
associações de fácies

foi lntroduzido por Potter (1959) corno uma "coleção de atributos

comumente assoclados", destacando-se "geometrid, conrinuidade -física

e

þrma

sedimentares

das unidades litológicas.

litologga, lextura, estruturas sedimentares e fosseis (tipos e abundâneia)". Uma associação de fácies
baseia-se na observação de campo, havendo

una simplificação necessária (Miall, 1984, 1990). É expressa

na forma de tabelas, sumário estatístico ou diagramas de seção vertical tipo Selley (1970).

O termo seqüência de fácies é aplicado em sucessões com passagem gradacional entre fácies,
podendo ser cíclica

ou não. Uma

seqüência pode limitar-se

no topo e na base erosivamente

ou

abruptamente, ou por superficie nâo-deposicioml indicada por nível de paleossolo ou diagênese precoce
@eadtng, 1986).

O conceito de modelo de fácies possui estreita correspondência corn o ambiente deposicional.
Inicialmente foi referido por Potter (i959), porém o autor utilizou-o no sentido de assernbléia de fácies,
termo essencialmente descritivo. Um modelo de fácies implica em elaborar uma interpretação ambiental de
uma assembléia de fácies ou associação de fácies

(Miall, 1990), cujos

processos deposicionais envolvìdos

conduzem à uma interpretação e uma inferência dos sistemas deposicionais presentes.

Walker (1994) enfatiza os procedimentos a se curnprir na elaboração de um modelo de fácies,
defurido por ele como "um sumário geral de um ambiente deposiciondl

pdrîicular" (turbiditos, no caso

retratâdo pelo autor), e que se norteia como segue:
o será uma
o

normø para Jìns de comparação entre facies

servirá como urcubouço

. aluará
o será

na realização

cle

e

guia para obsenações futuras

previsões em novas situações geológicas com escassez de dados

a base para ìnterpretução ambíental do sisîema deposicionaL

Em regiões carentes em fósseis, ausência de carnadas-guia, variações bruscas de

fácies,

perturbações tectônicas importantes e recorrência de fácies no registro sedimentar, a aplicação do conceito

.
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A

análise de fácies permite a identificação dos ambientes

geradores dos sedimentos e, tentâtivamente, a hierarquização dos Iitotipos e posterior correlação. Através

do estudo de fácies e da análise de seus atributos e relações espaciais, pode-se elaborar um modelo
faciológico coerente com as observações realizadas. Modelos faciológicos obtidos pelo estudo integrado de
sistemas deposicionais

e análises de proveniência e paleocorrentes deposicionais, possibilitam

a

formulação de uma reconstituição paleogeográfica de um sitio deposicional.

1.2.2.2 - Análise de proveniência

1I.2.2.2.1

Introdução

I

Estudos de proveniência e paleocoirentes (itern L2.2.3) constituern-se em ferramentas fundarnentais

na análise e na compreensão da evoluçâo tectônica de bacias em superficie, assim como contribuem
significativamente para reconstrução da história tectônica global (Dickinson, 1988;

técnicas, quando associadas

a

análises de fácies

e

Miall, 1990). Tais

sistemas deposicionais, assim como

a

estudos

petrográfrcos e de diagênese dos sedimentos formadores, permitem caradenzar a área fonte que fomeceu

detritos para a bacia. Desta forma, as palawas de Earle

F. McBride (iz Kleinspehn & Paola,

1988)

definem muito bem o significado de tais técnicas: "Provenance concerns the loccttion of the sottrce area

from which detritus was derived, identification of the rock types exposed in the source area, and an
interpretcrt¡on of'the climate and reliefoJ the source".

A combinação de estudos de proveniência

e paleocorrentes

possibilø inferências sobre tectônica

e

clima, os principais fatores controladores da rnineralogia sedimentar Qettljohn et al., 1987).

A

análise de proveniência para ser devidamente utilizada deve preceder de um cuidadoso

levantamento faciológico por meio de seções estratigráficas tipo Selley, perfís log ou a simples anotação
dos locais passíveis de contemplar

tal análise. Corno salientou Sayeg (1993), a análise de proveniência "...

pdra ser adequadamente explorada, deve ter a composição modal dos (...) produtos

sed¡menlares

analisada levando-se em conla o respeclivo nível estratigrafco...". No ânbito da propria análise,

a

composiçâo dos clastos presentes no arcabouço de conglomerados e arenitos deve ser analisada por nreio

da contagem dos mesmos instituirdo-se um valor mínimo de diànetro a ser considerado (e.g clastos
maiores que 5 crn), buscando-se obter um número suficiente estâtisticâmente representativo, como por
exemplo 100.

É

er,rdente que nem sempre esse valor pode ser atirrgido dendo

à fatores limitaltes

de

exposição, acessibilidade e, não rnenos importânte, o fator tempo. Essas análises costumam demaldar
algum tempo em sua realizaçâo, como também qualquer análise que requeira cuidadosa observação e um

número nínimo de medidas

a

serem efetuadas. Desse modo,

previamente preparadas como fonna de agilizar

a

o

analista pode servir-se de tabelas

contagem. Como auxílio

à

proveniência, análises
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sedimentológicas de anedondamento, diâmetro máximo, esfericidade e forma dos clastos podem somar
para flmdamentar a composição dos clastos.

|

1,2.2.2.2 Descrição do

método

I

No campo:

As

análises

de

proveniência foram realizadas

conglomeráticos (fácies rudíticas)

em brechas, conglomerados e

arenitos

a nível macroscópico em afloramentos, e na matriz de arenitos e

conglomerados, microscopicamente. Nos afloramentos essa análise empreendeu a estimativa dos clastos
componentes do arcabouço dessas litologias.

A

técnica de análise de proveniência compreendeu diversas etapas. Primeiramente houve o

-estabelecimento

de fácies tendo como parâmetros a geometria e a espessura das camadas, as estruturas e a

constituição litológica dos estratos utilizando-se dos conceitos de Reading (1986) e Walker

(1992).

A

análise de proveniência,

&

James

no arcabouço de conglomerados e arenitos conglomeráticos, foi

implementada pela estimativa visual da proporSo dos constituintes maiores que lcm e posterior contagem

aleatíria (random analysis) de 100 clastos em cada localidade analisada (conforme Nilsen, 1969; Graham
et

al.,

1,975, por exemplo). Escolheu-se arbitrariamente dimensões superiores

a lcm com vistas a abranger

a maior variação granulométrica possível. Para tanto, procedeu-se à identificação da litologia dos clastos e

sua contagem. Cada porção do estrato ou do afloramento escolhida aleatoriamente era exaustivamente
explorada, tent¿ndo-se obter um mínimo de 50 clastos pesquisados, Em afloramentos de dimensões
reduzidas, ou sem exposiSes favoráveis, empreendeu-se a contagem sumária aleatória na tentativa de se
aloançar o número mínimo. Já em afloramentos mais amplos þedreiras, cortes de estrada, exposiSes

naturais generosas, encostas de morros) divldiu-se a exposição por ciclos sedimentares (camadas) ou em
bancadas þedreiras) para facilitar a tarefa, procedendo-se à contagem por nível escolhido, respeitando a
estratigrafia

A

.

análise de proveniência

foi

acompanhada, sempre que possível, em locais favoráveis, pela

obGnção de parâmetros sedimentológicos tais como dimensão, forma, arr€dondamento e esfericidade dos
clastos, textura e relação matriz

/ arcabouço dos conglomerados. Na aferição das dimensões máximas dos

fragmentos podem ser utilizados régua, trena metrada ou paquimetro, este mais âdequado.

A

medida

é

tomada ao longo do maior comprimento observável, buscando-se sempre que possível visualização em 3D.

Na estimativa da forma dos clastos foram

empregados métodos

de estimativa visual baseados em

Krumbein (1941), amplamente difundidos desde então.
Recentemente,

campo através de

Dün (1994) propôs um metodo de estimatila visual de volumes de clastos no

(i) aproximação da forma do clasto com um elipsóide imaginário (Flcuna I.4); (ii)

medição do þ,,¡* (ou eixo mráximo) do elipsóide imaginário e (iii) cálculo do volume aproximado. Os passos

(i) e (ii) foram implementados nos afloramentos. Este autor relatou que o mélodo é aplicado com

bons

Fambrini. G.L : O Gruno Camaquã: análise dc fácies.

prygi!¡gþ I

naleocorrentcs

parânetros de arredondamento e esfericidade empregou-se as tabelas de estimativa visual de Powers

(les3).
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Figura I.4- Método de estirnativa visual dc volumes de clastos no campo. A) Elipsóide dâdo por
eixos x, y, z; B) dtaE:ama binâio x/y versus ¡t/z com os 13 elipsóides padrão A-M; C)
represenlâção gráñca dos 13 elipsóides paùão de formas

A-M

(de

Dür,

1994)

No laboratório:

Os dados obtidos no campo foram representados em tabelas e histogramas de freqüência em
colunas de forma

a bem visualizar toda a vanação

composicional dos clastos, conforme Ibbeke¡r

&

Schleyer (1991).

Foram desenvolvidos estudos de proveniência petrográlica com a análise de 55 seções delgadas,
das quais 40 tiveram caracterizadas a petrografia e, destâs, foram selecionadas 30 para cont¿gem pontual

modal CIABET-4

III.ll). A classificação

dos litotipos baseou-se nas propostas de Dott (1964) e Folk

(1968), sendo que fragmentos de chert e micas foram incluídos como líticos, embora alguns autores
nrcluam Qp (quartzo policristalno) como fragnrentos líticos (Basu et a|.,1975; Sutþrer & Basu, 1985).

A anrílise de proveniência em seção delgada foi precedida da análise petrográfica convencional no
intuito de subsidiar as rrterpretações de área fonte.

l3
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A descrição petrográficâ seguiu, tnicialmente, as seguintes etapas (Folk, 1968; Pettijohn et al

,

1987): (i) relação entre arcabouço, matriz e cimento; (ii) análise do tamanho dos grãos do arcabouço de

arenitos

e

conglomerados através

da contagem de 50

a

100 grãos por lâmmâ;

(iii)

análise do

arredondamento dos grãos pela contâgem de cerca de 100 fragmentos e comparação cotn a tabela de
Powers (1953); (iv) análise da esfericidade dos grãos com a utilização da Tabela Comparativa de Powers
(1953) e (v) análise da seleção das rochas por meio das tabelas de Folk (1968) e Penijohn et al. (1987).

A mineralogia foi
rápida descrição.

A

avaliada, primeiramente" através da estimativa visual dos componentes e de

seguir, procedeu-se à atenta descrição dos principais constituintes minerais (quartzo,

feldspato, fragmentos líticos, micas) com auxílio de croquis e desenhos. Esta análise findamentou a análise

modal realizada posteriormente. Assim se deu a escolha das seções a serem analisadas modalmente.

Na análise modal foram estudadas 30 seções delgadas com a contagem de 400 a 700 pontos por
seção previamente selecionada, número suficiente para abranger grande parte da variação granulométrica

@ett¡olu et al., 7987; Eriksson ¿l al., 1994). A análise modal baseou-se na contâgem pontual

em

separado de variedades de quartzo, feldspato e fragmentos liticos. A título de exemplo, detritos de quartzo

foram inicialmente separados em monocristalino (Qm) e policristalino (Qp). Quartzo monocristallno foi
dividido em plutônico e vulcânico (segundo divisão de Kryarine, 1941). Já o quartzo policristalino foi
distnrguido nas variedades metamórfica (Qp^ - metamorphic quartz de Krynine, 1941), hidrotermal ou de

veio (Qp" serni-composto) e deformada ou milonítica (Qp¿

-o

chamado sheared quartz na literatura norte-

americana), consoante os trabalhos de Blatt (19ó7), Dicknson (1970), Basu et ã1. (197 5)" Young (1976),

Mysko

&

Hendry (1976), Scholle (1979), Adams ¿l û1, (1993), entre outros. Grãos de chett îoram

considerados separadamente para efeito de área fonte. Essa contagem em separado serviu aos propósitos de

análise de área fonte, bern como para a classificação dos litotipos.

Como a ftralidade principal da análise petrográfica foi determinar a proveniência dos arenitos
conglomerados

por

intermédio dos detritos líticos presentes,

a

e

contagem modal seguiu os mótodos

t¡adicionais de avaliação. Desta feitâ, não se adotou integralmente o método Gazzi-Dickinson de contagem

pontual (Dickurson, 1970; Gazzi el al., 1973; Ingersoll el al., 1'984), visto que tal método presume que
fragmentos derivados de rochas plutônicas, por exemplo, um granito, sejam enquadrados como grãos de

quartzo, feldspato, mica ou acessório compatível, ou seja, de maneira a rrrrlmizar as porcentagens de
fragmentos liticos (L), muito embora, por outro lado, o efeito do tamanho dos grãos nas modas seja
reduzido com esse metodo, dai sua furalidade. Deste modo, buscou-se contar o número máximo possível de
fragmentos em cada lâmina para minimizar tal efeito.
Por último, enfatizamos a correlação entre as técnicas empregadas, de forma a compor um quadro
coerente de análise estratigráfica de fácies, proveniência e paleocorrentes.
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I.2.2.3 Análise de paleocorrentes
Trata-se de uma das técnicas mais utilizadas em análise de bacias ern superficie. Henry C. Sorby

foi o fi¡rdador da sedimentologia e precursor do uso da técnica, obtendo 20.000 medidas de paleocorrentes
em sete anos, entre 1852-59, a maioria delas aurda inéditas (Miall, 1984). O estudo de paleocorrentes
deposicionais pode fomecer informações valiosas a respeito:

(i) da localização da(s) área(s) fonte(s);

(ii) da reconstituição topográfica e situação inicial dos paleorelevos local e regional;
(iri) de sistemas deposicionais e fácies;
(iv) da geometria e direção preferenciaì das unidades litoestratigráficas.
Considerando-se estes

4

(quatro) aspectos principais, adiciona-se

a importância em elucidar

a

paleogeografia em áreas nas quais a recorrência de fácies e de litotipos de grande homogeneidade
litológica é regra.
Este

tipo de análise visou inferjr a localização das áreas fontes

determrnadas

na análise

de

proveniência e, sobretudo, a paleogeografia da bacia e da área fonte quando da época da deposição. Tais
análises foram detenninadas em estruturas direcionais planares e lineares encontradas preferencialmente
em estratificações cruzadas e marcas de corrente (como marcas de sola), respectivamente.

11.2.2,3.1 Principais lipos de indicadores de
Potter

&

paleocorrenles

I

Pettijohn (1977) demonstraram exaustivâmente diversos indicadores de paleocorrentes.

Uma breve descrição destes faz-se necessária. Em função do estudo aqui desenvoMdo, ater-nos-emos

a

apenas 5 (cinco), quer sejam: estratificações cruzadas, marcas onduladas, marcas de sola (sole marks),
arcabouço de ruditos (imbricações de clastos) e variações granulométricas e de fácies.

l)

Estrati{icacões cruzadas: é o atributo de paleocorrentes mais utilizado devido sua ampla disseminaçâo

e facil determinaçâo (Potter

& Pettùoh, 1977). Fonnas de leito gerahnente

correspondem

ao fluxo

domlnante de corrente, e dificilmente, são remodeladas por fluxos de baixa, assirn estratificações cruzadas
tendem a representâr o paleodeclive original, ou seja, são bons rndicadores de paleocorrentes (FIGURA

r.s).
Definição: é uma estrutura planar confnada a uma unidade única de sedimentaçâo (Otto, 1938 apud Potter

& Pettrjohn, 1977),

consistindo de acamamento intemo, denominado de lâmura frontal (foreset), inclinado

em relação à principal superfície de acumulação (So). Esta definição não guarda relação com a escala de

trabalho, pois estratificações cruzadas podem variar em espessura de 3mm a 33m (McKee & Weir, 1953;

Hamblin, 1961; Potter & Pettijohn, 1977).

15
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I.5 - Exenrplos de blocos diagramas com os dois tipos exlremos de estratificações cnzadas.
tabular (à esquerda) e acanalada (à direitå). Extraída de Potter & Pettûohn (1977).

FIGIJRA

McKee & Weir (1953) fomularam uma proposta de hierarquização de estratificações cruzadas
conforme o porte da estrutura: pequeno porte (sers de < 0,3 m de espessura); médio

poÍe (0,3m < S <

3m,

onde S é o,te¡ da estratificação), grande porte (sels entre 3m e 6m) e porte gigante (> 6m). Recentenente,

Femandes (1992) propôs uma modificação nesta hierarquia, qualificando de

Ia ordent as estruturas

maiores de 3m (grande porte a gigantes), de 2a ordem as de médio porte e o mesmo para as de pequeno

porte. O autor discutiu a representåtividade estatística de medidas de paleocorrentes destâs estruturas.
Aquelas de lq ordem teriam representatividade regional mesmo quando consideradas pequenas populações

(1 a 6

medidas

por estaçâo). Os valores de paleofluxo obtidos em estratiflcações de 2a e 3!

ordens,

preferencialmente, âpresentariam consistência eståtística com populações entre 7 e 30 medidas, e maiores
que 30, resp ectivamente.

Estratificações cruzadas de médio porte fomecem boas indicações do paleofluxo, conquanto exijam
grande número de medidas, muitas vezes de

dificil obtenção. Alguns autores (Potter & Peüùohn,

1977;

Miall,1974; Tucker, 1989; Miall, 1990; Assine, 1994) sugerem uma população média de 25 medidas, com
extremos de 7

a 30, de maneira a possibilitar uma confiabilidade e validade do tratamento

estatistico

indispensáveis (Femandes, 1992), Essas estruturas afloram praticamente em uma só exposição, facilit¿ndo
sua visualização e o acúmulo de dados,
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Não é o que acontece cotrr estruturas de grande porte, pois se por um lado necessitam de poucas
rnedidas (< 7), a dificuldade reside no fato de não se observar toda a estrutura e, desta forma, reduzir-se a
chance de obter dados confiáveis.

Estratificações e larninações cruzadas apresentan limitante no número de medidas,

já que o valor

mfuimo estatístico é alto e muitas vezes a exposição não conDorta tal volume de dados.
Como as estruturas planares obtidas nesta investigação são de médio
þredornnantes) e pequeno
pottes, foram necessárias várias aferições de estruturas, tarefa nem sempre possível em função da
exposição e continuidade dos afloramentos.

2) Marcas onduladas:

refere-se às ondulações rítrnicas ou periódicas que ocorrern nos planos de

acamanento. Nonnalmente são inferiores a

I

metro de largura. Fonnam-se preferencialrnente em materiais

granulares na interface sedimentar como resposta ao movimelúo de fluidos, sejam subaquáticos
ou aéreos.

Ocorrem em ambientes fluviais, litorâneos, marinhos ou eólicos de qualquer idade (potter
1977). São classificadas de diversas fomras (Potter & Pettijohn, 1977; Collinson

&

peti4olm,

& Trompson, l9g9): pelo

aspecto em planta, sejam cristas retilfueas ou curvas (sinuosas) ou contínuas ou descontfiruas; pela
simetria

das cristas, que podem ser simétricas ou assimétricas; pela relação do arranjo intemo dos grâos para

a

forma extema; ou ainda de acoldo com a orientação em relação à corrente. Ondulações com cristas
relativamente retilílreas e sr.rbparalelas, sejam contínuas ou não, comumente são transversais à direção
da

corrente Seções de cristas de marcas onduladas transversais poden ser sirnetricas, ou assimétricas, se um
lado, o sotavento (lee 'side), é mais íngreme que o outro. Sendo assim, aplica-se o termo de marca
ondulada por corrente (current ripple marlc). Marcas de corrente apresentan estruturação intema
de
lâurinas cruzadas ou até estratos cruzados, em ñurção das dimensões. Usualmente podem
ser encontradas
estruturas de ondulações cavalgantes assimétricas (ass¡,mm¿¡y¡ço¡

"¡imbing

ripples) no perfrl da marca de

corrente Marcas onduladas trânsvetsas com perfil simétrico são denominadas de marcas de
oscilação ou
maÌcas de ondrs (oscillation ripples otwave ripples).
índice de ondulação: cornprimento de orìda

=

arnplrtude

I
a

3) Marcas de sola (sole marksl: a parte basal de camadas de arenitos e siltitos pode apresentar estranhas
marcas que fonnam saliências no plano do acamamento, configurando-se em moldes de estruturas
orþnadas no estrato inferior, normalmente formado por argila e silte argiloso, muito plástico. Sâo feições
conspícuas em arenitos formados por eventos episódicos de sedimentação, como processos de
correntes

de turdidez (turbidiøs), mas já foram

registrados

em

arenitos interestratificados

com
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conglonrerados de depósitos

d,e

slrccr.floocl de fácies de leques aluviais em ambientes serni-áridos, arenitos

de depósitos de rompinìento de dique marginal em planícies de inurdação de fácies
e ambientes atxrgidos por ternpestades em águas rasas (Collinson

& hompson,

fluvial (crevasse-splo¡)

1989)

Marcas de sola sào estruturas lineares rnuito abundantes em seqùências de ritmitos arenopeliticos, pois se constitr.rem em estruturas erosivas onde a can.ìada de material mais fr¡ro (argila)

é

escavada e a depressão formada é posteriorrnente preenchida por material de granulornetria mais grossa
Geralmente areia). Como os niveis pelíticos podem ser erodidos mais facilmente, o que resta é

o "contra-

molde" da estrutura na base dos estratos de arenito sobrejacentes. Uma das utilidades do estudo da
estrutura é o grande potencial como indicado¡ de topo e base ('wa¡Lup'). Collinson

& hompson

(1989)

dividiram os tipos de marcas de sola em duas classes de acordo com o processo principal de geração:
aquelas devrdo à processos de a¡raste e attito (scour marks) e aquelas formadas por objetos movidos por
correntes (tool marks'¡. Já Potter

&

Pettuohn (1977) separararn em uma variedade de tipos, fugindo ao

escopo deste a apresentação de todos.

Sc¿¡ur marks. são disturguidas por sua forma geral e pela aparrância de "cauda de cometa".
Podem ocorrer como moldes isolados ou em padrões cobrlndo a superficie de acamamento, Quatro grupos

são importantes de aco¡do com Colliuson

&

Thompson (1989):

(l)

marcas de obstáculos (obstacle
scoursl, (2) marcas de sùlcos (flute cøstr), (3) Iongitudinal scours e (4) ..marcas de esce.vaçâo,, (guttet
.scaør.s). Destas, interessam-nos mais diretamente apenas (2), em vista de sua ocorrência na área de estudos
e da utilidade como indicador de paleocorrentes deposicionais.

Flute cüsts: caracterizam-se pelas formas arredondadas, embora às vezes, um tanto encuwadas,
semelhantes a um

"nariz". A parte rnais profunda (i.é. Jó relevo máximo no rnolde) localiza-se próximo ao

"nariz", de cujo ponto a marca alarga-se e desaparece, urdicando sentido de corrente para jusante
(downstream\. Em cada nível as marcas apontam na mesma direção, de forma que basta uma só medida de
uma feição para se obter um bom dado de paleocorrente deposicional (Potter

& Pettijohn,

1977).

4) Orientacão e imbricacão de clastos no ârcabouco de conslomerados: os clastos passiveis

de

sofrer orientação preferencial apresentam formas alongadas (enì bastonetes), achatadas (discóides) ou tipo
disco (disk-like pctrticles), tais como palhetas de Ínicas, seixos de ardósias, sob
graudade

a ação exclusiva

da

(FrcuR I.6).
coltan

la

corrtnl'

I.6 - Exemplo de padrões de orientação espacial preferencial de clâstos (petrofábrica) em
conglomerados. Modificada de Suguio (1980).

FIGURÂ

t8
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Quando há

a

combinação da ação da gra!'ldade

imbricação de clâstos. Coimbra ¿¿

al.

+ ação de corentes o result¡do pode ser a

(1992a) discutiram

transportados paralelos ou perpendiculares à corrente

flulral

o

conìportâmento de clastos quando

e segrurdo o caimento do plano aå por ocasião

da deposição (FlcuR-Á. L7). Tais assertivas foram adotadas nas mediçòes de paleocorrentes em depósitos
apropriados.
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FlcuR{ I.7 -

Modclo de comportalnento de clastos durânte trânspotc at¡avés de ar¡asto e rolamento
por uma corrente fìuvial (e\traida de Coimbra et a/.. 1992a).
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L2.2.3.2 Procedimentos ådotados
Procedeu-se da forma seguinte, conforme as recomendações de Teixeira (1995):
Nos trabalhos de campo:

.

'

Freqüente medida da atltude do acamamento (So), muitas vezes no mesmo afloramento;

Atenta observação do sentido de topo e base das camadas passíveis de extração de medidas de

paleocorrentes ou não, conforme as estruturas pnmárias encontradas;

'

Descriçâo pormenorizada da(s) estrutura(s) medida(s), incluindo-se tipo, forma, dimensões, orientação,

espessura dos estrâtos, croqui e localização nele das medidas;

'

Sentido do paleofluxo segundo (i) o mergulho da camada" ou

o

rumo do dip das camadas (notação Clar),

tomadas a partir da concavidade dos estratos frontais (foresets) de estratificações cruzadas acanaladas, ou

(ii) sentido de caimento das lâminas frontais dos estratos cruzados de estratifrcações cruzadas tabulares
e/ou tangenciais na base, ou arnda (iii) a direção ortogonal à assimetria de cristas de marcas onduladas;

o Estudo de paleocorentes através de

medidas sistenáticas

en (1)

estratos frontais (foresets) de

estratificações cruzadas acanaladas e/ou tabulares (com visualização em 3D, vide

FlcrnA I.5), com um

mínimo de 7 nedtda por foreset em cada camada de acordo com B igarella et al. (1969), Potter & Pettijohn

(1977), Miall (1974; 1977; 1984), Graham (1988), Tucker (19s9), Miail (1990) e Assine (1994),
tentåndo-se obter um n¡itnero n mínirno de 7 medidas por estação (o ideal deve se¡ 7 3 n

(

30) de forma a

abranger toda a dispersão e obter um vetor médio est¿tisticamente representåtivo, (2) marcas ou indicações

de corrente como marcas de sola, bastando

I

(urna) medida por camada conforme Potter

&

pettijohn

(1977), (3) marcas onduladas por corrente, (4) imbricações de clastos segurdo o caimento dos eixos å
(argura) ou a (maior dimensão ou comprimento) de acordo com os métodos de Rust (1972b), Davies

&

walker (1974), Johnson & walker (1979), collurson & Thompson (1989) e coimbra et al. (1992a), (5\
varia$es de fácies e de granulometria.
No laboratório

¡

e gabinete:

as medidas obtidas foram reunidas por regiâo, ou estação, de acordo com a proximidade dos pontos de

coleta e divididas conforme
turbidítica)

a

associação faciológica

e o tipo de dado de paleocorrentes (fluvial,

;

o para cada estação, as medidas foram ordenadas em classes de 30
", cujas porcentagens foram exprimidas

em diagramas circulares de freqüência, as rosetâs, de acordo com Assine (1994), pennitindo assim

a

vtsualização da dispersão dos valores de paleocorrentes;

'

plotagem manual dos pólos das lâminas frontais (foresets) dos estratos cruzados em diagrama de

þal

área SCHMIDT-LAMBERT, projetados no hemisferio inferior;
o plotagem dos pólos de acamamento (So) em diagrama

igual ao anterior por processo digital, utilizando-se

para isso dos programas Microsoft@ STEREONET para Windows;
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.

plotagem manual ¡ro diagrama acima

do pólo médio do acamamento ademado (So) obtido por

procedimento igual no computador;

o as medidas obtidâs em afloramentos com acamamento ademado tiveram que ser comgidas do efeito
tectônico;
o procedeu-se à horizontalização do acamamento basculado tectonicamente, i.é., mergulhos acima de

l0'

(FIcuRA L8). Com os dois pólos médios plotados (de So e paleocorrentes), moveu-se o pólo de So no
sentido anti-horário até este coincidir com

a reta do

equador

no diagrama. Desta feita, o pólo

da

paleocorrente encontrou uma curva do círculo mínimo;

FIcUR.a I.8 - Procedimentos adotados para a correçâo de paleocorrentes em camadas basculadas. Plotâse os dados como Slos no hemisfério in-ferior da rede de SCHMIDT, a) So=N65E/30SE; plano
de estratificação cruzada = N78W56SW. B0B' é a direção da camada: i é o pólo da
estratilicação cruzada e ii o pólo do acâmamento. b) Rotação do acamalnento e da estratificação
cruzada de 65" afim de que o pólo do acamamento coincida com o círculo máximo: a seguir
leva-se o Slo do acarnamen[o por 30'no círculo ninimo até a,; c) Procede-se a rotação no
sentido horário de 65', retornando o estereograma à posição original, de forma que a. atinja
quadrante NE. Resull¡do: a atitude original do plano da estratificação era N56W35SW, isto é,
a paleocorrente deposicional dirigra-se para SW com rnergulhos de 35". Modihcada de
Collinson & Thompson (1989) e Teixeira (i995).

.

a seguir levou-se o pólo de So basculado até o centro do diagrama, devolvendo a posição original,

horizontalizando-o;

.

com o acamamento horizontalizado, a nova posição do pólo das paleocorrentes representa a atitude

original do plano da estratificação à época da deposição, ou seja, constitui o sentido do fluxo deposicional
local quando da sedimentação;

.

de posse dos planos horizontalizados de So contendo os pólos de paleocorrentes, estes foram plotados em

diagramas de roseta (rose diagrams) do programa Microsoft@ STEREONET para Windows obtendo-se

2t
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toda a variação e trend de paleocorrentes. Também foram obtidos pelo mesmo programa os vetores médios
(rnean vector) de paleocorrentes, representados por setâs.

.

os dados individualizados de paleocorrentes por área escolhida (estação) foram representados por seus

vetores médios por região, ou conjunto de afloramentos. Os vetores médios foram calculados conforme
método eståtístico da variância, exposto em Potter

& Pettijobn (1977), Tucker (1989) e Assine (1994),

que cada valor medido de paleocorrente pode ser trat¿do como um vetor com

em

diredo, sentido e magritude

(htensidade). Com os azimutes medidos (cr) e do número de medidas efetuadas (n), foram obtidos para
cada agrupamento o azimute do vetor médio (X) e o fator de consistência

(fc.), a pafür das

seguintes

equações @avis, 1986; Tucker, 1989; Assine, 1994):

(l) X = arctg (l

(2)/c

.

sen cr

= V flsen cl'¡ +

/

|

¿

cos

cr')

cos a2) / n

calculou-se, ainda, uma media geral parc cada associação faciológica individualizada a partir da média

aritmetica dos vetores m&lios obtidos em cada grupo de medidas.

PARTE

II

CONTEXTO GEOLOGTCO REGIONAL
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II.1.1 I
O Escudo Gaúcho é o resultado de uma evolução pretéritâ bastante peculiar. Conforme as palavras

de Jost

&

Hartmann (1984) "blocos com grdu metamórfco, histórias deþrmacionais, signifcados

paleogeográfcos, ambientes geotectônicos

e

sedimentdres, magmatismo

e

idades drferentes

se

justapõem", constituindo um mosaico tectônico recentemente caracterizado como uma colagem de terrenos
suspeitos (Fragoso Cesar et a1.,1994; Fragoso Cesar

& Machado, 1997),

sendo que os depósitos da Bacia

do Camaquã situam-se preferencialmente ao longo dos limites destes terrenos (Fragoso Cesar et al., em
preparação), condicionados
(Oliveira & Femandes,

l99l;

à insølação e reativação de
Sayeg et

zonas de cisalhamento de direção NE-SW

al., 1992). Dada a íntima relação entre os depósitos aqui estudados

e a estruturação em terrenos do Escudo Gaúcho faremos aqui uma breve discussão sobre estes, precedida

por uma síntese sobre os principais modelos geotectônicos já sugeridos para este escudo.

II.1.2 Princinais Modelos Geotectônicos
lssler et al. (7965;

inPicada,l97l) tiveram a primazia na tentativa

de compaftimentar as unidades

geotectônicas no Escudo Gaúcho, a saber: (i) "Crciton Dom Feliciano" (c.omplexo granítico-migmatítico da

porção leste), e (ii) metamorfrtos do Grupo Porongos sensu Goiti et

al. (1962), na sua porção

centro-

ocidental.

Almeida (1967) promoveu uma integração regional dos conhecimentos geológicos da época em seu
seminal trabalho "Origem e Evolução da Plataforma Brasileira", sob a égide da Teoria Geossinclin¡|,
reconhecendo o Grupo Porongos como uma seqüência vulcano-sedimentar 'þré-inversão". Já a cobertura

foi caracterizada como 'þós-inversão". Segundo o autor, "O Grupo Cømaquã, por sua litologia, parece
constituir vasta espessuta de molassa confinental vermelha, associada a wlcanismo andesítico pósorogênico."

Em 1969, Almeida
est"ígios: (i) transição,
desde Issler et

estabeleceu urna evolução fanerozóica

(ii) estabilização

e

(iii) reativação,

da Plataforma Brasileira em três

mterpretando as bacias tidas como molássicas

al. (1965) como indicadoras do estígio transicional, relaciorando

estes espessos depósitos

clásticos rmaturos ao soefguimento e posterior erosão de cadeias mont¿nhosas do desfecho do Ciclo

Brasiliano @ré-Cambriano superiorÆopaleozóico). Este autor buscou uma correlação com todos os

depósiøs similares da Plataforma Sul-Ame¡icana tais como

a

Formação Camarinha

eo

Grupo

Guaratubinha, no PR, e o Grupo Itajaí em SC.
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Picada (1971), aprimorando o modelo de lssler et

al. (1965), elaborou um quadro evolutivo

do

Escudo Sul-Riogra¡dense enr que se destacam compartimentos sepârados por grandes sistemas de
falhamentos (FIcl./RA II.1),

O autor

separou

o por ele denominado

Geossinclíneo Porongos em

intrageossinclurais e lntrageoanticllÌìais do Cráton Dom Feliciano pela Zona de Fraturas Profundas Dorsal
do Canguçu.

'¡rr¡corr'¡c{'¡¡L

|
ll

r¡tu.rorniclri¡L

|

I

I

il

-)
Figura II.1 - Esquema prelirninar dos compartilnentos

1ecl.ônicos do Escudo Gaúcho segundo

o modclo pioneiro de Picada (1971). Extraída do rnesmo.

Ferrando &, Femandez (1971), defendendo

o modelo já desenvolvido por Bossi et al. (1967),

compartimentaram o Pré-Devoniano do Uruguai em duas unidades maiores com dados isotópicos K/Ar e

Rb/Sr: um escudo ocidental e unr sudeste. Ao bloco consolidado no Pré-Cambriano Superior da porção
ocidental denominaram de "Zócalo Predevoniano de La Cuenca del Rio de La Plata" formado por três

faixas de metamorfitos (Arroyo Grande, Paso Severino e Montevideo) intercalados com rochas
graníticas e rnigmatíticas com idades 2100-1670 Ma, comprovando a antiga estabilização deste núcleo. Por

outro lado, os autores chamaram de

"Z6c

o del Este y Sureste" às faixas metamórficas de direção geral

NNE do Grupo Lavalleja e Formação Sierra Ballena intercaladas com migmatitos e rochas granitóides
de idades variando de 670-490

Almeida ¿l

al. (1973)

Ma.
denominaram de Cráton

Rio de La Plata o terreno consolidado no Pré-

Cambriano Superior do Uruguai, limitado a leste pelo Cinturão de Dobramentos Ribeira, de direção
preferencial NE, com continuidade para norte ocupando todo o sudeste sul-america¡o.
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Encerrando essa primeira fase dos modelos geotectônicos sob a influência da Teoria Geossinclinal,

Hasui ¿¡ al. (1975) subdividiram o cinturâo de Dobramentos Ribeira, de NW para SE, em Faixa de
Dobramentos Apiai Maciço Mediano de Joinville, Faixa de l)obramentos Tijucas, Maciço Mediano
de Pelotas e Faixa de Dobramentos do Leste do Uruguai.
Somente em 1978 com fubeiro

Placas

no RS. Os autores

&

Fantiuel inaugurou-se a aplicação da Teoria da Tectônica de

compartimentaram

o

Escudo Gaúcho em três zonas de associações

petrotectônicas, denominadas de Zona Leste, Zona. Mediana e Zona Oeste. As faixas oeste
representariam "massas de Íerra que convergiram" durante o
tle

e

leste

ciclo Brasiliano, "num regime análogo ao

placas", com o fechamento de uma bacia oceânica cujos restos ofiolíticos situar-se-iam na margem leste

da Zona Oeste. A Bacia do Camaquã assentou-se na Zona Mediana hltensamente f¡aturada, após a colisâo
crustal.
Porada (1979) desenvolveu um modelo para o sudoeste africano considerando que a margem leste
sul-americana representaria um arco magmático relacionado à subducção para oeste da margem africana
sob a sul-americana e fechamento do pretérito proto-Oceano Atlântico,

Fragoso Cesar (1980) definiu o Cinturão Dorn Feliciano (equivalente redefrnido da associação
Faixa de Dobramentos Tijucas-Maciço Mediano de Pelotas-Faixa de Dobramentos do Leste do Unrguai de
Hasui et al-" 1975) como uma faixa móvel de idade proterozóica superior marginal a um núcleo cratônico
pré-brasiliano por ele identificado corno a continuidade Sul-Riograndense do Cráton Rio de La Plata.
Fragoso Cesar el a/. (1982b) correlacionaram o Cinturão Dom Feliciano com os cinturões Damara

e Gariep na África, de forma análoga ao modelo de Porada (1979). Estas faixas móveis ter-se-iam
onginado pela colisão dos Crátons Kalahari e Congo com o Cráton Rio de La Plata, no transcorrer da
Orogenia Brasiliana/Pan-Africana, através de subducção para oeste. Os autores defuriram, ainda,

a

Antefossa do Sudeste, entre o Cráton Rio de La Plata e o Cinturão Dom Feliciano, inclurndo a Bacia do
Carnaquã.

Posteriomrente, este modelo

foi

seguido

por diversos autores, sendo que Soliani Jr. (19g6)

expandiu-o incluindo no Clnturão Dom Feliciano parte do que anteriormente era considerado Cráton Rio de

La Plata, graças aos inúmeros dados geocronológicos por ele então obtidos.

Brito Neves

&

Cordani (1991) desøcaram a imporlância da tectônica de escape nos eslágios

tardios da aglutinação gondwânica, com reativação de transcorrências enr zonas de cisalharnento, fonnação

de bacias pull-aparl (dentre as quais

a Bacia do Carnaquã) e magmatismo

bimodal e plutonisrno

anorogênico alcahno a peralcalino.

O conceito de orogenias superpostâs foi introduzido por Fragoso Cesar (1990, 1991) no Ciclo
Brasiliano, usando como exemplo o Rio Grande do Sul com a pioneira aplicação da definição de terrenos
suspeitos (sensu Coney et a/., 1980) em áreas pré-cambrianas brasileiras, ircluindo a identifrcaçâo de um
terreno exótico tipo arco de ilhas intraoceânico (Terreno Rio Vacacai), ìlaugurando nova fase de modelos

para a evoluçâo geotectônica da região. Em tal modelo, o Escudo Gaúcho originou-se por dois cinturões
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análogos aos de Ribeiro

&

Fantinel (197S): Cinturão Dom Feliciano (leste) e Cinturão Ribeira (oeste),

este englobando os litotipos referíveis ao Cráton Rio de

La Plata do rnodelo arlterior, gerado pela interação

do Continente Rio de La Plata com o Oceano Charrua, então defrnidos.

Na edificação do Cinturão Dom Feliciano concorreram: (i) Orogenia Piratini (8451775 Ma)
gerando um arco cálcio-alcalino andinotipo,

(ii) Orogenia Porongos (650/620 Ma), onde este arco foi

obductado sobre a margem oriental do Continente Rio de La Plata;
(570/530 Ma), caracterizada pela colisão do conjunto anterior com

(iii) Orogenia Serra do Herval

o Cráton Kalahari, pondo termo

ao

Oceano Adanastor de Hartnady et al. (1985).

A formação do Cinturão Ribeira deveu-se à (i) Orogenia Rio Vacacai

(7701650 Ma), onde se

desenvolveram arcos de ilhas no interior do Oceano Charrua com provável subducção para oeste; (ii)

Orogenia Vila Nova

(t 650 Ma), onde o sistema

de arcos de ilhas

foi obductado sobre a margem ocidental

do Continente fuo de La Plata. Por fim, durante a (iii) Orogenia Bom Jardim (6201530 Ma), uma
subducção com mergulho para leste afetou o conjunto acrescido, gerando o Arco Magmático BonT Jardim e
suas coberturas vulcano-sedimentares.

Com base em tal esquema tectônico, Sayeg et

al. (1992a) evidenciaram a formação da Antefossa

Arroio dos Nobres no vale do Boici concomitantemente à Orogenia Serra do Herval (deposição do Flysch
Vale do Piquiri), associada "à instalação de extensas zonas de /ìttha com rejeito levogiro delbrmando
distintos blocos cnrstctis", com polaridade compressional para W-SW. Na etapa tardi-orogênica, bacias

pull-apart e altos do embasamento foram superimpostos à antefossa originando os depósitos da Molassa
Vargas. Na fase pós-orogênica, instalou-se uma bacia transtensional, a Bacia Intermontana Camaquã, de
acordo conr Fragoso Cesar et al. (1992).

Oliveira

&

Femandes

estágios finais de evolução

(t992) propuseram que a sedimentação inicial destas bacias ocorreu

nos

do Cinturão Dom Feliciano no Rio Grande do Sul, enfatizando que se

desenvolveram sob condições transpressivas sinistrais em ambiente intracontinental e que não constituíam
molassas.

Dando continuidade aos modelos de Fragoso Cesar el

al. (l9S2b) e Soliani Jr. (1986),

Femandes

et al. (1992) elaboraram um tnodelo evolutivo para a estruturação do Escudo Gaúcho ao longo

do

Proterozóico Superior/Eopaleozóico a partir da subducção oblíqua da crosta oceânica sob a borda oriental

do Cráton Rio de La Plata com o fechamento do Oceano Adamastor. Neste estágio, a Magmatic Arc
Assemblage

I

(MMA

l) foi gerada e irrompeu-se

uma bacia de retroarco havendo a deposição das

seqüências supracrustais Porongos e Vacacai (+ S50 Ma). Seguiu-se a colisão entre o Cráton Kalahari e a

MAA I, originando defonnação tangencial com transporte para W e NW. A formaçâo da Magmatic Arc
Assemblage II (MMA II), ern cerca de 650 Ma, deu-se nesta fase com o encerramento da bacia de
retroarco através de subducçâo para W (?). Por frm, a associação Cráton Kalahari-MMA

I colidiu com o

Cráton Rio de La Plata, cuja deformação alojou-se em zonas de cisalhamento transcorrentes e tangenciais
com direção NE.
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O Escudo Gaúcho "é o produto da aglutinação neoproterozoica de fragmentos titosJìiricos
amalgamados" e conseqüente consumo de litosferas oceânicas de acordo com Fragoso Cesar et al. (1994).
Sob este prisma mobilista, o Escudo Gaúcho apresentaria uma placa central -referida como Placa Rio de

La Plata - gue se comportou como um anteparo frente à acresção neoproterozóica do Terreno Piratini (a
leste) e do Terreno Rio Vacacai (a oeste), nterpretados como restos de duas pequenas placas.
Fruto do aperfeiçoamento recente, Fragoso Cesar
estruturação do Escudo Gaúcho em terrenos suspeitos.

& Machado (1997) consolidaram as bases da
A FIGURA II.2 esquematiza a distribuição dos

teffenos e suas relações com o Cráton Rio de La Plata. Considerando a movimentação tectônica destes
terrenos em relação à região cratônica referencial, dois grupos são identificados pelos autores: (1) terrenos

transportados de oeste (terrenos Rio Vacacai

e

Valentines), refletindo

o

fechamento de um oceano

ptoterozóico ocidental - Oceano Charrua -, e (2) terrenos transportados de sul (terrenos Tijucas, Cerro da

Árvore, Serra dos Pereira, Encruzilhada, Pelotas e Rocha), possivelmente relacionados ao fechamento do
Oceano Adamastor.

II.1.3 Terrenos do Escudo Gaúcho
Uma breve resenha sobre os terrenos do Escudo Gaúcho e de seu presumível referencial tectônico,

o Cráton Rio de La Plata, faz-se aqui necessária por dois motivos: (i) a distribuição da unidade estudada Grupo Camaquã -

é tectonicamente condicionada pela

(ii) as unidades destes terrenos
áreas fontes

atividade sin-sedimentar dos limites inter-terrenos, e

e de suas coberturas anteriores à

insølação do Grupo Camaquâ serviram de

.

O Cráton Rio de La Plata representâ um pequeno fragmento cratônico (Terreno Cratônico Rio de

La Plata sensu Fragoso Cesar et al., 1998) exposto no sudoeste do Uruguai, formado por uma associação

lþo gtanito'greenstone (>2.0 Ga)
em tomo de 1.8 Ga (Bossi er

afetado por enxames de diques mrificos toleiticos lndeformados de idade

al., 1993).

O Terreno Rio Vacacai é um arco de ilhas neoproterozóico composto basicamente por escamas
tectônicas vergentes para leste de complexos máfico-ultramáficop oñolíticos, supracrustais vulcanogênicas

toleíticas de alta AlzO¡ a c'álcio-alcalinas de baixa K2O (supracrustais Vacacai) e orlognaisses cálcioalcalinos de baixa Kzo (gnaisses cambai), tendo sua evolução ocorrida entre 900 e 700 Ma.

O Terreno Valentines é um fragrnento continental com embasamento de idade >2.0 Ga afet¿da
por plutonismo e vulcanismo neoproterozóico târdio. Junto ao limite com o Terreno Rio Vacacai
encontram-se residuos

de uma cobertura carbonática-siliciclástica proterozóica (e.g. mármores

de

Caçapava do Sul e do Mudador), além de de1ósitos ritmicos de baixograu metamórfico (Formação lbaré)
relacionados à obducção do Terreno Rio Vacacai sobre este.

o

rerreno Tijucas, no RS,

representâ uma lasca tectônica

de um þtd-and-thrust belt

transpressivo com vergência para N estruturado em estilo duptex (Mello,1993), onde o embasamento pré-
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Frcuru II.2 - Mapa tectônico esquemático do Escudo Gaúcho com destaque para seus terrenos e ârea cratônica
referencial. IBSZ - Zona de Cisalhamento de lbaré; SYSZ - Zona &, Cisalhamento Sarandi del Yi. (in
Fragoso Cesar

& Machado, 1997).

brasiliano granítico-gnáissico (Complexo Porongos) apresenta falso aspecto metassedimentar devido à
intensa milonitização que

o afetou e imbrica

pequenas escamas tectônicas

da cobertura miogeoclinal

proterozóica, cujas exposições contínuas e bem preservadas ocorrem apenas no Uruguai (Miogeoclínio
Lavalleja). Considerando as distinções e a falta de continuidade fisica entre as exposições sul-riograndense

e uruguaia, mais recentemente Fragoso Cesar et al. (1998) optaram por separá-las em dois terrenos:
Terreno Serra das Encantadas @S) e Terreno Lavalleja (Uruguai).
O Terreno Cerro da Árvore e o Terreno Serra dos Pereira constituem-se essencialmente por
escamas tectônicas vergentes para

NW de, respectivamente, rochas metåwlcânicas cálcio-alcalinas

(-

0,8

Ga) e metassedimentares de idade incerta.
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O Terreno Dncruzilhada compõe-se basicamente de um embasamento gnáissico, locâlmente em
fácies granulito (Lima et

al., 1997) intrudido por uma variada gama de rochas graníticas neoproterozóicas

tardias, localmente greizenizadas, além de sienitos.
O Terreno Pelotas é fonnado por diversos blocos sigmoidais lirnitados por zonas de cisalhamento,

intemamente constituídos

por: (i) granitoides e ofognaisses cálcio-alcalinos (Complexo

Granítico-

Gnáissico Pinheiro Machado) com idades Rb/Sr em tomo de 800 Ma (Soliani Jr., 1986; Fragoso Cesar,

1991), (iD leucogranitos peraluminosos com idades Rb/Sr em to¡ro 680 Ma (Preciozzi et

al.,

7993),

preferencialmente introduzidos ao longo dos lir¡ites deste terreno com terrenos vizinhos formando så¿els

foliadas (Leucogranitos Cordilheira); (iii) um batóliø granítico multi-intrusivo cálcio-alcalno de alta KzO
variável de isótropo a milonítico e associado a enxames de diques riolíticos sin-plutônicos de estruturação
segundo NW-SE e NE-SW (Diques Riolíticos Asperezas), com idades Rb/Sr e U/Pb situadas entre 640-

550 Ma (Soliani Jr., 1986; Prcciozzi et a|.,1993; Babinski ¿¡ ai., 1996) e, (iv) pequenos corpos de granitos
alcalinos pós-tectônicos de idade amda não definida.

O Terreno Rocha, limitado ao extremo SE do Uruguai, corresponde a urna seqüência clástica
marinha fracamente metamorfizada e deformada como

tmþld-and thrust belt

vergente para SE.
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As ocorrências auríferas e cupríferas motivaram as pioneiras explorações de Gorceix (1875) na
região de Lavras do Sul e Caçapala do Sul, consistindo no mais antigo trabalho publicado que tivemos
acesso. Seguiram-se o "Mapø Geologico da Zona

Mineral do Rio Grande do Sul" rcalizado por Dahne

(1903), referido por Leinz et al. (1941), e o reconhecimento geológico do município de Caçapava
executado por Paulino Franco de Carvalho em 1929.

Em seu segundo trabalho, mais conhecido, Canalho (1932) delineou os grandes grupos de rochas
que compõem a estratigrafia do então por ele designado "escudo rio-grandense" na regiâo de Pinheiro

Machado-Bagé-Lalras, separando "as rochas do fundamento ou complexo cristalino" em duas grandes
unidades.

A

mais antiga

foi referida ao

Arqueozóico (Arqueano), compostå de "gnaiss, micøcistos,

calcáreos dolomiticos, granito, sienito e outros", e as outras, mais jovens, "algonquianas" denominando-

as de "Série Porongos", *F¡ladas de lbare" e "Formações Metamórfcas das Cabeceiras do Rio
Vdcdcai". Separou, ainda, "Erupções de Andesitos e Tufos Vulcânicos" e a "Série de Camaquan" (ver
TABELA

II.l),

e enquadrou as rochas conhecidas como'formações gondwânicas" na coluna estratigráfica

estabelecida por White (1908) em Santa Catarina.

A partir do

clássico trabalho de Carr"¿lho (1932),

Camøquan" vem sendo paulatinamente revista e modificada.

a estratigrafia dos depósitos da "Serie de

A

TABELA

II.1 apresenta uma síntese das

proposições estratigráfi cas.

A,"Série de Camaquan" de*te autor, é constrtuída por:

l- arenito
2-

com palhetas de micas brilhøntes na costa do Seival;

þlhelho argiloso, cerâmico, diversamente colorido, cortddo pot veios de quartzo;

3- drenito ferruginoso, mais ou menos friavel;
4- conglomerados com espessura superior a 100m, contendo seiÍos muito

va

ados quanto ao tamanho e

origem.
Neste trabalho, Carvalho discutindo o posicionamento estratigráfico da "Série de Camaquan",

aponta que "Relações estratigráfcãs parecem colocar

a série no

eopaleozóico.

Ela é, sem

duvidø,

postefior às erupções de andesito e, provavelmente, anterior ao permiano. Assim indicam os seus
sedimentos bastante movimentados em discordância com os do permiano, largamente ondulados".

Hoje sabemos que, de fato, os sedimentos da "Série de Camaquan" estão sobrepostos aos andesitos

e sotopostos à cobertura paleozóica da Bacia do Paraná. Carvalho trabalhou nas regiões a sul do rio
Camaquã e a sul do alto de Caçapava e, por esta razão, encontrou somente litologias da sua "Série de
Camaquan", não identificando depósitos da Formação Maricá e os derrames riolíticos (ver adiante). Além

do mais, não incluiu os depósiøs areno-conglomeráticos do Grupo Guaritas, então ainda não definido,
possivelmente considerando-os do Permrano.
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No período de 1932 a 1941 destacaram-se trabalhos de cunbo econômico, notadamente sobre
cobre. Entre estes, encontram-se Carvalho (1937) sobre os recursos minerais do Rlo Grande do Sul,

Teixeira (1937) sobre o cobre no Rio Grande do Sul, Barbosa (1939) tratando dos minerais met'álicos

e

Leinz & Barbosa (1941) a respeito da geologia, mneralizaçâo e prospecção da jazida de cobre "Cerro dos

Martins", no município de Caçapava do Sul.
Em 1939 Leinz discorreu a respelo do problema geológico do post-Arqueano do Rio Grande do
Sul, sobretudo a idade e posição na coluna estratigráfica e a deformação que basculou as camadas da
"Série de Camaquam" . Neste trabalho, ainda, constatou a presença de unidades sedimentares "em posição

horizontal" no caminho para as Minas do Camaquã atriburndo-as à "Serie Camaquan" de Carvalho,
contribuindo para a grande confirsão estratigráfica que permeou os anos posteriores, atingindo nossos dias.

Leinz et al. (1941), efetuando reconhecimento geológico na regiâo de Caçapava-Lalras do Sul,
descobriram seqùências de arcósios com seixos de rochas graníticas
representados na Sera do Maricá sltuada a

e folhelhos

subordinados bem

W de Caçapava do Sul, defmindo-as como Formação Maricá,

distinta da "Série Camaquan" de Carvalho (1932). Esta última foi redefinida sobreposta à Formação
Maricá, compreendendo o resto da cobertura sedimentar pré-gondwânica do Escudo Sul-Riograndense. No
topo da estratigrafia foram colocadas as "erupções andesíticas" e o chamado Conglomerado Seival. Leinz
e colaboradores assinalaram formalmente a existência do "Camaquã inclinado e Camaquã horizontal",
destacando que o último teria sido localmente perturbado pela "erupção andesílica". Apontaram, alnda,

"horizontes de arenitos onde poderiam ser descobertos fósseis", o que se verificou logo depois (Dolianiti,
1945; Martins, 1948), então relacionados à Formação Maricá, o que se constituiu em mais um equívoco.
Seguiu-se à descoberta de fósseis, sua identificação e

o posicionamento no permo-carbonífero,

impelindo alguns pesquisadores a situar a "Séne Camaquan" no final do Paleozóico (Martins, 1952;
Belurlen et

a|.,1955; Martins et a|.,1955).

Pinto (1955) e Barbosa (1957) resgataram a estratigrafia proposta por I'emz et al. (1941) ao
assinalarem a disco¡dância angular existente entre o horizonte fossilífero (então chamado de "afloramento

Budó') e a Formação Mancá sotoposta, colocando o mencionado horizonte nos depósitos gondwânicos,
encerrando a polêmica.

Trabalhos de reconhecimento geológico regional no período de 1957-1960 na região de Caçapava

do Sul-Lawas do Sul, execut¿dos por uma equipe misø do DNPM e USGS formada pelo engenheiro
Geraldo Conrado Melcher, e pelos geologos Robert F. Johnson, Henri Mau e Jacques F. Robertson,
fomeceram subsídios para uma reformulação da estratigrafia da região.

Em 1960, Melcher

&

Mau divulgaram o artigo intitulado "Novas observações geológicas na

região de Caçapava do Sul", onde propuseram alterações na estratigrafia definida por l-enz et al. (1941).

A

Formação Maricá passou

a ser

Série Maricá composta por "...conjunlo de folhelhos, grauvacas,

conglomerados, pequenas lentes de calcários e vulcânicas básicas e ácidøs subordinadas, anteriores à

principal þse vulcânica", a erupção de andesitos. Neste trabalho, muito criticado nos posteriores, os
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palcocorrentes

autores acima incluíram, ainda, nâ Série Maricá rochas do embasamento cristalino como xistos, ftlitos e
outros metamorfitos circunvizinhos ao stock granític'o de Caçapava.

Gúi et aI. (1962) redefiniram a Formação Maricá como Grupo Maricá, separando a unidade
sedimentar infenor (Forma$o Maricá de Leinz et al., 1947) da predominantemente vulcânica superior,
com as rochas efusivas ácidas (Plateau da Ramada) colocadas na base e as básicas, no t¡po. Introduziram,
ainda, o Grupo camaquã constituído pelas forma@es camaquã e Guaritas, respectivamente, "camaquã

inclinado e Camaquã horizontal" deLenz et al. (1941), colaborando para a confusão estratigráfica.
Delaney

& Goñi (1963) redefiniram

os arenitos fossiliferos das "camadas Budó" como "Fácies

Budó", en contato francamente discordante com a Formação Maricá, integrando-os ao Subgrupo Itararé
da Bacia do Paraná, encerrando a discussão sobre seu posicionamento estratigráfico.

Considerando

as observações de Carvalho (1932) e inconformado com os resultados

le!äntamento efetuado pela equipe do DNPMruSGS publicado por Melcher

do

& Mau (1960), Robertson

(impresso em 1966 a partir de manuscrito inédito de 1961) redefiniu a "Série Camaquan" como Grupo

Camaquã composto pelas formações Santa Bárbara

e Guaritas (embora separadas por

discordância

angular de extensão regional) e o conglomerado Coxilhas, além de presewar a Formação Mancâ sensu

Lenz et al. (1941), reconhecendo, porém, novas e amplas áreas de ocorrência. Segundo o autor, o Grupo
Camaquã assenta-se discordantemente sobre os tufos riolíticos do denominado Riolito da Ramada, em
referência ao Plaleau da Ramada que se situa a oeste de Caçapava do Sul, onde Almeida (1949) havia
reconhecido nolltos e tufos ácidos, e posteriormente Mau (1959, 1962) havia identificado

þimbritos.

O

Plateau da Ramada, por sua vez, recobre roclras vulcânicas efusivas de composição básica a lntermediária

com predomínio de andesitos, designando-as de Andesito Hilario, discnrdantemente sobrepostos

à

Formaçâo Maricá. Reconheceu, ainda, a discordância litológica entre os metamorfitos aflorantes no alto de
Caçapava do Sul e a Formação Maricá sobrejacente.

Ribeiro ¿¡ al. (1966) e Tessari

&

Picada (1966), efetuando mapeamentos na escala 1:250.000,

resgatâram a Formação Nlaricâ sensu l-€mz et

al. (1941) como uma unidade basal sobre a qual

repousa

discordantemente o que foi por eles denominado Grupo Bom Jardim, dando sua parcela de contribuição

para os equívocos estratigráficos. Este grupo foi por estes autores subdividido nas forma$es Arroio dos
Nobres e Crespos (esta compostå pelos membros Hilário e Acampamento Velho, equivalentes ao Andesito

Hilário e ao Rioliø Ramad¡ de Robertson, 1966). A Formação Aroio dos Nobres foi dividida em duas
unidades, atnda segundo estes autores: Membro Mangueirão constituído por ritmitos psamo-peliticos e o

Membro Vargas representado por conglomerados e arenitos conglomeráticos. De acordo conr estes
trabalhos, sobre o Grupo Bom Jardim assenta-se o Grupo Camaquã, incluindo as formações Santa Bárbara
(com o Mernbro Rodeio Velho, equivalenG ao "Andesito Martins" de Robertson, 19ó6, redenominado por

fubeiro ¿¡ at., 1966) e Guaritas. Estes trabalhos definiram os principais lineamentos NE do Escudo
Gaúcho, assim como aqueles NW þerpendiculares ao eixo das bacias do Escudo Gaúcho).

JJ
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Ribeiro (1970), executando trabalhos de mapeamento na quadrícula de Bom Jardim, propôs o
Gmpo Bom Jardim como unidade indiferenciada, argumentando a irnpossibilidade de

sr"ra

subdivisão em

formações e membros como anteriormente proposta.

&

Tal reestruturação também foi adotada por Ribeiro

Carraro (1971). Carraro et

al. (1974)

porém, restituíram a divisão original do Grupo Bom Jardim.

Cordani et al. (1974) elevaram o Membro Acampamento Velho da Formaçâo Crespos de fubeiro
et

al. (1966) à categoria

de formação com base em estudos radiométricos

Ao elaborarern urna
englobararn

síntese da geologia

K/Ar e Rb/Sr.

do Rio Grande do Sul, Ribeiro

&

Fantfurel (1978)

a Fonnação Maricá no Grupo Bom Jardim, subdividindo-o em quatro formações: Maricá

(basal), Hilário, Vargas e Acampamento Velho. O Gmpo Camaquã pennaneceu de acordo com a proposta
estratigráfrca de Ribeiro et
neste ano, Ribeiro

&

al. (1966), isto é, composto pelas formações Santa Bárbara e Guaritas. Ainda

Lichtemberg (1978) agruparam na Formação Santa Bárbara os Andesitos Rodeio

Velho e o membro Lanceiros e subdividiram a Formação Guaritas em dois membros: Camadas Guarda
Velha (inferior) formadas por unidades rudáceas, e Camadas Varzinha (superior) compostas por arenitos
vermelhos e pelitos, dispostas em estratos de grande contrnuidade lateral.

Em 1978, Santos e colaboradores redefiniram o Gmpo Bom Jardim como Grupo Maricá (PréCambriano Superior a Eo-Cambriano), composto pelas fonnações Pessegueiro (Maricâ deLenz et al.,

l94l),

Cerro dos Martins (com os membros Hilário e

Aroio

dos Nobres s¿nsr¿ Ribeiro et

al.,

1966) e

Acampamento Velho.
Becker

&

Femandes (1982), estudando depósitos análogos aos do Grupo Camaquã na região do

Passo do Tigre, identificaram ambientes de leques aluviais e de planícies aluviais e eólicas, com base na

pioneira aplicação do conceito de fácies e utilização de paleocorrentes nestas coberturas.

Em seu modelo de 1982 com base na Tectônica de Placas, Fragoso Cesar e colaboradores
instituíram a Associação Molássica Sedimentar como preenchimento da denominada Antefossa do Sudeste,
composta pela Formação Arroio dos Nobres (sensu Tessari

&

Picada, 196ó) e Grupo Camaquã

Robertson, 1966). Os autores englobaram as Formações Hilário (senstt Ribeiro
base) e Acampamento Velho (sensu Cordani et

&

(sen,su

Fantinel, 1978 - na

al.,1974 - no topo), situadas na borda oriental do Cráton

Rio de La Plata (sensu Fragoso Cesar, 1980) na Associação Molássica Plutono-Vulcano-Sedimentar
(Fragoso Cesar et al., l982a,b).

Posterionnente, em trabalho de cunho regional

e

integrador, Fragoso Cesar

el al.

(1984)

proplrseram que todo o conjurto molássico fosse informalmente dividido em molassas precoce e tardia por

suas distintas características tectônicas e estratigráficas. Neste trabalho, "enlendendo que

o

conjunto

molassico deve ser englobado em umct única unidacle estratigrafica moior, voltamos à de.finição original
de Carvalho (1932), reunindo-as no Gntpo Clamaquã

("\érie de (lamaquan")".

Em seguida, promovendo ampla revisão na estratigrafia da cobertura molássica com redefurição
descrição das uridades, Fragoso Cesar et

a/. (198-5) fonnalmente atribuírarn denominações às

e

molassas

34
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tardia de Fragoso Cesar eÍ al. (1984), respectivamente, Formação Maricá e Formação Guaritas,

mantendo

a Formação Acampamento Velho para os wlcanitos ácidos superiores. A Fonnação Maricá

precoce

compreendendo os membros Mangueirão, Vargas, Pessegueiro e Hilário, e a Formação Guantas tendo sido

subdividida em associaSes de fücies e no Membro Rodeio Velho, contribuindo também para aumentar a
confusão na estratigrafia das coberturas do Escudo Gaúcho.

Laitna et

al

(1985) fizeram um levantamento detalhado dos ambientes formadores da Bacia do

Camaquã, enfatizando os processos deposicionais envolvidos e fomecendo os elementos para a elaboração
de um quadro paleogeográfico mais pormenorizado da região.

Facctni et al. (1987) valeram-se do mesmo enfoque estratigráfico e sedimentológico de Fragoso
Cesar et

al. (1985) e Lavina et al. (1985), respectivamente, ao estudarem o cont¿to das duas grandes

seqüências referidas anteriormente na região das Minas do Camaquã, utilizando análise de fácies no estudo
das coberturas.

Ao mapearem a Folha Passo do Salsinho, a W de Caçapava do Sul, Leites el al. (1990, 1992)
reconheceram quatro seqùências wlcano-sedimentares despojando-se da estratigrafia formal, através da

aplicação dos conceitos de fácies

e

sistemas deposicionais:

(l)

Seqüência Vulcano-Sedimentar

I,

correspondente à Fonna$o Maricá (sensu Leìnz et a1.,1966) ou à Formação Pessegueiro (s¿ns,r Santos e/

a pelitos com vulcânicas riolíticas intercaladas; (2) SeqÌiência
Vulcano-sedimenldr 2, correspondente à Fonnação Cerro dos Martns (sensu Santos ef al , 1978),
compõe-se de conglomerados, arenitos grossos a finos e pelitos com intercalações de lulcânicas

al.,

1978) co¡îpreende conglomerados

tufos; (3) Seqüência Vulcano-Sedi mentar 3, de nalvleza
vulcânica, , correspondendo à Fomução Acampamento Velho de Cordani et al.

andesiticas, brechas vulcânicas
predominantemente

e

(1966), constitui-se de riolitos, tufos e ignimbrito s; (4) Seqüência Vulcano-Sedimenfdl 4, coffespondente

ao Grupo Camaquã de Robertson (1966) constitui-se de ortoconglomerados e arenitos grossos mal
selecionados na porção SE da área mapeada,

Fragoso Cesar (199I), calcado em estudos de cunho regional, sugeriu uma reinterpretação das
sucessões "molássicas" separando-as em função

do contexto tectônico e paleogeográfico ern que estão

inseridas. Esta proposição postulava que existiam duas seqüências molássicas relacionadas a orógenos
distintos. A primeira, a leste, mais antiga, estaria relacíonada à estruturação do Cinturão Dom Feliciano

e

representada pela Antefossa Camaquã, cuja evolução acha-se intimamente ligada aos eventos târdi-

colisionais brasilianos englobados na Orogenia Sera do Herval (570 a 530 Ma).
oeste, mais jovem, relacionar-se-ia ao desenvolvimento

A outra

seqüência, a

e estruturação do Cinturão Ribeira e

estaria

representada pela Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara, Este autor, pelos motivos acima expostos, restringiu
o Grupo Carnaquã apenas às unidades da Antefossa Camaquã, excluindo aquelas situadas a oeste, tanto as

da Bacia de Retro-Arco Santa Bárbara como as da borda ocidental da Bacia do Camaquã O Grupo
Camaquã, conforme redefurido pelo citado autor, é constituído por duas formações: Formação Anoio dos
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Nobres (Tessari, 1965), corn os membros Flysch Vale do Piquiri e Molassa Vargas, e Formação Guaritas
(Robertson, 1966), separadas por discordåncia argular regional.

Oliveira & Femandes (1991) atnbuíram à extensa calha sedimentâr do Vale do Piquiri uma origem
transconente suristral (srr*e-slip basin) identificando depósitos correlacionados à Formação Arrroio dos
Nobres (sensz Ribeiro e¡

al.,

1966)" como atestam suas palavras:

"... representam

bacias individualizadas duranîe o sistema trdnspressivo responsável pela estruturdção

remanescentes de

fnal

do Cinturão

Dom Feliciano".
Paim et

al. (1992)

apresentaram uma propostâ de divisão das coberturas vulcano-sedimentares

pré-gondwânicas do Escudo Gaúcho em três seqùências deposicionais baseada nos conceitos de Sloss

(1969) e Galloway (1989), individualizadas por eventos transgressivos.

A

Seqùência Deposicional

I

corresponderia à Formação Maricá (Leinz et a1.,1947), principiando com um sistema fluvial (Ia) seguido

II

de um sistema marinho colmatado por um sistema deltaico-aluvral Qb). A Seqüência Deposicional

compreenderia, na base, depósitos deløico-aluviais com wlcânicas urtercaladas QIa), equivalentes ao

Grupo Bom Jardim de Ribeiro ¿l al. (1966) e depósitos de leques aluviais progradantes (IIb e IIc),
equivalentes à Formação Santa Bárbara de Robertson (1966). Por último, a Seqüência Deposicional
eqüivalena à Formação Guaritas de Robeúson (1966), situando na base um sistema desértico

efusivas andesjticas intercaladas, seguido por depósitos deltaico-aluviais

lII

(IIIa) com

(IIIb). Indubitavelmente,

este

trabalho é uma grande contribuição à estratigrafia da região por propor um temporário abandono de termos
que ultimamente somente vinham semear confirsão. Em contrapartida, sugeriram uma divisão a partir de
sistemas deposicionais englobados em eventos cíclicos (ou seqùências) separados

por discordâncias ou

superficies de inuldação fflooding surfaces), abundantes na Bacia do Camaquã. Os autores, ainda,
reportzram a identificação inédita de traços fosseis na regiâo das Minas do Camaquã e no vale de Santa
Bárbara, que Netto et al. (7992) dividiram em associações representâtiras do Vendiano e Cambriano.
Sayeg et

al. (1992a, b) e Machado & Sayeg (1992) assinalaram uma orþem tralscorente sinistral

para a Bacia do Vale do Boici em firnçâo das caracteristicas dos depósitos, forma alongada da calha, do

padrão de paleocorrentes e, sobretudo, da cinemática dos falhamentos, notâdamente os de Torrinhas

e

Açotéia-Pedras Altas-Passo Real (sensa Tessari & Giffoni, 1970), que limitarn a bacia e, a Falha do Boici,
separando os membros Flysch Vale do Piquiri e Molassa Vargas (sezsz Fragoso Cesar, 1991).

Paim (1992) apresentou uma visão detalhada sobre os depósitos aluviais da Formação Guaritas na
esteira da estratigrafìa de seqùôncias, relacionaldo as fácies a dois subambientes aluviais desenvolvidos a

partir de ambas as bordas: l- na porção E da bacia com paleocorrentes perpendiculares ao eixo da bacia e
maior dispersão do padrão; 2- a W mostrando padrão de paleocorrentes longitudmais interpretado como

un

modelo de trunk river.

Fambrmi et al. (1992a, b) realizaram estudos de áreas-fontes da Formação A¡roio dos Nobres no

Vale do Boici através da aplicação de análises petrográficas e estratigráficas de proveniência e de
paleocorrentes. Concluiram que a unidade basal Flysch Vale do Piquiri recebeu suprimento sedimentar de
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rochas supracrustais e de litotipos do Baølito Pelotas situados a leste, com ligeiro predomínio dos últimos

para o topo da seqüência, atestando a erosão deste. Análises de paleocorrentes respaldaram tais afirmações.

A

unidade sobrejacente, Molassa Vargas, caraúerizada por sistemas de leques aluviais em ambas as

bordas com paleocorrentes para NW-W e E-SE, apresenta carga sediment¿r proveniente, respectivamente,
em um primeiro momento, do Batólito Pelotas e terrenos supracrustais expostos na base da seqùência e,

tardiamente, do terreno Sorra das Encantadas exemplificados pelos fragmentos de milonitos e mármores
para o topo, marcando a ascensão deste terreno a oeste individualizutdo a reglão do Vale do Boici como
uma bacia separada por altos do embasamento.
Sayeg (1993) reiterou estås proposições anteriores evidenciando duas distint¿s etapas da Orogenia

Serra do Herval. O autor constatou qtrc"o desenvolvimento destes þlhamentos é seguido pela colocação
de corpos graníticos dø Suíte Dom Feliciano do Batólito de Pelotds gerand.o uma cadeia de montanhas",

cujo soerguimento e erosão sinaliza a inversão da Bacia do Vale do Boici. Esta passa de um contexto
deposicional de leques subaquáticos para ambientes transicionais (costeiros) e continentais, por meio de

bruscas variações de fácies, representados na Molassa Vargas. Esta compõe-se de sistemas fluviais
braided. e leques aluviais associados, de caráter autofágico proemmente.

A instalação

de possantes leques

aluviais relacionados à borda NW (Ierueno Serra das Encantadas) registra o surgimento da Bacia do Boici
como uma bacia individualizada indicando o alçamento dessa serra durante as fases finais da evolução da

Orogenia Serra do Herval. O autor concluiu que a Bacia do Boici "pode ser considerada uma bacia

transcorrente gerada em uma importante zona de cisalhamento responsavel pela instalação das
principais enfidades do Cinturão Dom Feliciano...", em uma provável zona de sutura da crosta
Os conceitos de Aloestratigrafia foram pioneiramente rntroduzidos por Paim (1994) nos depósitos

da Bacia do Camaquã onde, através de análises de sistemas deposicionais conjugadas com estudos de
paleocoruentes, propôs uma divisão dos pacotes com base na Estratigrafia de Seqüências modificando
subst¿ncialmente as proposições anGriores, aplicando denominações mais locais aos eventos ciclicos
encontrados na bacia.

Caravaca et
evolução

at. (1995) realizaram estudos de proveniência na sub-bacia Vale do Piquiri,

cuja

foi similar à região do Arroio Boici, inicialmente com o aporte de detritos dos terrenos

metamórficos adjacentes e, com a erosão de níveis cruståis mais profundos, clastos de rochas grráissicas e
supracrustais foram carreados, além de intraclasøs, com transporte sedimentar para

N paralelo ao eixo

principal. Clastos de sienitos e granitos a duas micas, respectivamente, do Sienito Piquiri e do Teneno
Encruzilhada do Sul, com paleocorentes para SW, registram a inversão da bacia na região,

Paim et

al. (1995), dando prosseguimento à aplicação da aloestratigrafia ao preenchimento da

Bacia do Camaquã, dividiram as exposições em alogrupos Maricá, Bom Jardim, Santa Bárbara e Guaritas.

A

TABELA

II.l

apresenta sinteticamente as principais propostas de classificação aplicadas às

coberturas do Escudo Gaúcho.
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TABDLA

Considerando, conjuntamente, estes avanços recentes na estratigrafia destas coberturas com os
conhecimentos acumulados por nossa equipe, Fragoso Cesar et al. (em prepara@o) propõem nova coluna

litoestratigráfica abaixo discriminada (QUADRo IL I), que será a utilizada na presente dissertação.
,iìi

::.:.|{il

ritlii;iF0Rlllfrtß.oEstli;l¡¡ri{i

¡;l

Varzinha
Pedra Pintada

Guaritas

Guarda Velha
João Dias

Varpas

Camaquã

Mangueirão
Sanø Fé
Acampamento Velho

)

Crespos

Hilário

r)

Pessegueiro

Maricá
São Rafael

QuADRo II.1

-

Proposta litoestratigráfica para

o

empillìamento dos sedimentos das

coberturas do Escudo Gaúcho de Fragoso Cesar et dl. (em preparação).

tuåIÈ
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por
Na porção Sul-Riograndense do Escudo Gaúcho visualizam-se quatro unidades de cobertura, separadas
(ii) Grupo Crespos; (iii) Grupo
discordâncias regionais e limites tectônicos (FIcuRA IL3): (i) Grupo Maricá;
Camaquã e (iv) Grupo Guaritas (Fragoso Cesar et al , em preparação)'

De acordo com esse modelo a distribuição dessas unidades ern relação aos terrenos é sintomática de suas
durante os arranjos tectônicos desses: o Grupo Maricá é restrito ao Terreno Rio Vacacai; o Grupo

evoluÉes

anteriores' ocorre
Crespos ocorre sobre os terrenos Rio Vacaoai e Valentines; o Grupo Camaquã, distintamente dos
desses; o
sobre todos os terrenos no RS, com suas cunhas clásticas claramente condicionadas aos limites tectônicos

porém, localmente,
Grupo Guaritas ocorre predominantemente sobre os terrenos Serra das Encantadas e Valentines,
extravasa os limites destes.

Esø distribuição evidencia

:

(i) que a evolução do Grupo Maricá afetou apenas o Teneno Rio Vacacai não possuindo ocorrências sobre
Valentines;
outros terrenos, sugestiva de que a sedimentação deste grupo precedeu à colagem dele com o Terreno
(ii) que a evolução do Grupo Crespos afetou tanto os terrenos Valentines e Rio Vacacai, isto é, nas épocas de
não justapostos aos demais;
suas evoluções esses terrenos já estavam tectonicamente unidos entre si, porém ainda

(iii)

que a evolução do Grupo Camaquã

tectônica entre elcs, permitindo que
proveniência

e

o

já

afetou todos os terrenos, sendo concomitante à justaposição

estudo de sua evolução deposicional e tectônica, através de análise de

paleocoffentes, traga subsídios frmdamentais para o entendimento dessa colagem tectônica e,

(iv) que a evolução do Grupo Guaritas foi posterior à colagem tectônica, indicando que a região ocupada
na forma de
pelos terrenos Serra das Encantadas e Valentines foi, parcialmente, nessa época, um baixo deposicional
um gráben.
De acordo com essa estruturação, abaixo faremos uma breve síntese destas unidades de cobertura.

granitlco e
Os depósitos do Grupo Maricá encontram-se imediatamente em contato com o embasamento
Formação Maricá. De
metamórfico do Terreno Rio Vacacai.Lenz et al. (1941) descobriram-nos e os cunharam de

(i) Formação são
acordo com Fragoso cesar et aL (em prcpatação), este grupo é composto por duas formações:
de
Rafael, constituída por arenitos arcoseanos> localmente conglomeráticos, de origem fluvial, cujas medidas
pa]la E @aim et al''
paleocorrentes em seus estratos cruzados indicam transporte sedimentar preferencialmente

1992; Pain¡ 1994), sobreposta pela

(ii) Formação Pessegueiro, constituída por

espessos pacotes de turbiditos

gradâm para
psamo-pelíticos indicando um episódio de ampla transgressão marinha que, em sentido ao topo,
para E e,
deltaicos. Medidas disponíveis de paleocorrentes nas seqûências turbidíticas indicam transporte
depósitos

subordinadamente, NE (Leites et al , !990;Paim et al., 1992; Paim, 1994)'

39

LEGE N DA

E

r
r

!Acomp

n

(
LS

@

Hllórlo

v

vv

7v

BACIA DO PARANÁ

(Neopoleozólco- Mesozóico)
SILLS MÁFICOS RODEIO VELHO
(Po

leozóico)

lEt

lË

l-

BACIA GUARITAS
(Eopo leozóico)

lã
lã

BACIA CAMAOUA
(LimiTe Neoproterozólco

Combriono)

m

ARCO BOM JARDIM

ffi

BACIA MARICÁ

E

lll

-

(Neoproterozóico lll - Superior)

lo
lilt
lo
l9
tÊ
lõ
lo

lô
ls
lã

lË

(Neoprolerozóico lll)

lÉ:

lP'

l3

lÈ.

TERRENOS DE EMBASAMENTO

l(l

lÈ

lü

N

ls.

F
ls
l{
tô
lá
l5
l6t

lã
l,s
lo

IE
l¡s

|
è

20km

l6

I

lê
l¿l
lô
lã
td
l=
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A ocorrência de assembléias de icnofosseis na seqüência de topo denuncia deposição no Vendiano
Superior (Netto et

al.,

1992). Dados radrométricos obtidos no Granito Lavras do Sul, intrusivo neste

grupo, fomecem diversas idades: (i) 568 + 6 Ma pelo metodo Rb/Sr (Vieira Jr.
580 + 6 Ma pelo rnetodo SCHRIMP U/Pb em zircão (Leite, 1995);

(iii) 592 Ma

&

Soliani Jr., 1989); (ii)

em isócrona de referência

PbÆb em rocha total @emus er ai., 1997).
Esta unidade dispõe-se discordantemente acima do embasamento metamórfico cuja idade mínima é

de 700 Ma e, a SW e W, faz contato com rochas granitoides não metamorftsadas de idades Rb/Sr
oscilando entre 640 Ma e 620 Ma (Soliani Jr., 1986), cujos fragrnentos, juntamente com clastos riolíticos,
se encontram em arenitos conglomeráticos da Formação São Rafael.

Em suma, considerando o exposto acima, a sedimentação do Grupo Maricá possivelmente teve
início após 620 Ma encerrando antes de 590 Ma e, portånto, no Neoproterozóico III.

O Grupo Crespos reúne as coberturas vulcânicas situadas entre os grupos Maricá e Camaquã,
registrando atividade extrusiva de um suposto arco andinotipo, definido como Arco Bom Jardim @ibeiro

& Fantinel,

1978; Fragoso Cesar, 1990, 1991). Este grupo é cor¡rposto pelas formações Hilário, basal, e

Acampamento Velho, superior.

A Formação Hilário

compreende derrames de andesitos e, subordinadamente, andesi-basaltos,

basaltos e lamprófiros, os quais, em direçâo ao topo, intercalam-se com materiais piroclásticos de natureza

distinø (andesitos, riolitos), podendo haver diçes de riohto e necks de composiÉo monzonítica cortando a
midade (Nardi & Lima, 1985; Wildner & Lima, 1992; Alrneida ¿¡ ø1., 1993). Possui caráter geoquímico
intermediário cálcio-alcalino de alta KzO a shoshonítico (Lima

& Nardi, 1992; Nmeida et al., 1993; Ltma,

199s).

A

Formação Acampamento Velho

é

formada por rioliøs porfiriticos, riolitos fluidais

piroclásticas associadas como brechas vulcânicas, tufos e tufos lapílicos, de caráter alcalino (Lrma

e

&

Nardi, 1992; Wildner &Lima, 1992).
Estudos geoquímicos têm apontado caráter comagrnático entre a Formação Hilário e

Lavras do Sul (Nardi

& Lima,

o Granito

1985; Nardi e/ a/., 1992) de tal forma que se tem assumido a mesma idade

para estas duas unidades. Datada conjunt¿mente com o granito pelo metodo PbÆb aponta idade de 592 Ma
@emus er a/., 1997). Outras datações no granito situam-no no intervalo 580 + 6 Ma (metodo SCHRIMP
U/Pb em zircão, Leite, 1995)
datação pelo metodo

Mr

e

568 + 6 Ma (metodo Rb/Sr; Viera Jr.

&

Soliani Jr., 1989), compatível com

em comubianito originado pelo metamorfismo de contato do granito com esta

formação ndicando idade de 560

+ 25 Ma (Minioli & Kawashita, l97l). Uma idade bem mais

incompatível com as anteriomlente citadas, alontou idade Rb/Sr em rocha total de 653

t

antiga,

23,4 Ma (Lima,

Fambr¡n¡. G.L
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1995). Apesar dest¿ idade, assumimos que o vulcanismo gerador da Fomação Hilário possrvelmøte
ocorreu entre 590-560 Ma.

A

Formação Acampamento Velho, aparentemente, ainda não

zircões. Dados recentes Rb/Sr têm apontado duas idades: 545
correlatos à essa formação que intrudem o Grupo Maricá, e 546

+

+

foi

datada pelo metodo UÆb em

12,7 Ma para sil/s provavelmente

12,9 Ma em ignimbntos desta unidade

(Almeida et al., 7996).

As ocorrências do Grupo Camaquã situam-se nos limites entre os terrenos do Escudo Gaúcho no

Rio Grande do Sul (FIGURA II.3), tendo sua evolução relacionada à instalação e reativação de zonas de
cisalhamento de direção NE-SW (Oliveira

em preparação).

A

&

Femandes, 1991; Sayeg et

al., 1992; Fragoso Cesar el a/.,

Bacia do Camaquã (FIGIIRA IL3) compreende os depósitos do grupo homônimo,

gerados posteriormente à deposição dos sedimentos do Grupo Maricá e ao magrnatismo que gerou o Arco

Bom Jardim, ambos relacionados a outro contexto tectônico, conforme discuúdo,
De acordo com Fra goso Cesar et aI. (em preparação), a Bacia do Carnaquã ocorre em discordância

angular sobre os produtos destes eventos orogênicos superpostos, relacionando-se às reativações de
sistemas de falhas NE-SW, particularmente daqueles que representam zonas de colagens dos terrenos de
seu embasamento.

A contínua reativação sin-sediment¿r destas zonas de falhas acaba por compartimentar

tectonicamente a Bacia do Camaquã nas sub-bacias Santa Bárbara, Mangueirão e Passo do
oeste, Rincão dos Mouras, Vaìe do

Piquiri

e

Arroio Boici,

Tigre,

a

a leste e, internamente, nas sub-bacias Minas

do Camaquã, Cerro da Angélicd, Casa de Pedra, Arroio Rondina e Arroio Apati. (FIGUR¡. II.3). O
Grupo Camaquã separa-se do sobreposto Grupo Guaritas por discordância angular claramente exposta na
região das Minas do Camaquã, onde se situa o presente estudo.

Seu limite onental é formado por extensa e larga znna de falhas entre

a bacia e os terrenos

metamórficos (Sena dos Pereira e Cerro da Árvore) e graniticos (terenos Encruzilhada do Sul e Pelotas)
situados a leste. Nesse limite, entre os altos do embasamento formados pelos terrenos Serra das Encantadas
(a oestQ e Serra dos Pereira e Cerro da Árvore (a leste), instalou-se um sistema de strike slip basins, onde
hoje se situam o Vale do

Pþiri,

a norte, e o Vale do Arroio Boici, a sul, com amplas áreas onde afloram

rochas correlacionáveis ao Grupo Camaquã (Oliveira

&

Femandes, 1991, 1992; Sayeg er

al.,

7992a, b;

Sayeg, 1993; Fragoso Cesar øl a/., em preparação).

Em sua porção central destaca-se a sub-bacia Minas do Camaquã cujo contato com outras
exposições ocorre encoberto pelos depósitos do Grupo Guariøs. É condicionada por grandes sistemas de
falhas NE e cortado por fraturamentos NW e WNW, destacando-se uma grande estrutura N-NE, a falha

Tapera-Emiliano localizada ao longo de sua zona axial, possivelmente limitando em profundidade os
terrenos Valentines e Serra das Encantadas.

Fambr¡ni.

Seu limite ocidental é constituído

cnl,:QCrqpq
por rochas vulcânicas do Grupo Crespos, granitos associados

e

metamorfrtos aflorantes em altos de embasamento desta região.

Conforme redefinido (Fambrini et

al,, I996b;

Fragoso Cesar et

al., em preparação), o Grupo

Camaquã compreende as exposições anteriormente relacionadas à (i) Formação Arroio dos Nobres (sanszl

Ribeiro et a|.,1966), tanto nas sub-bacias Vale do Piquiri, Rincão dos Mouras, e Vale do Boici a leste; na
região das Minas do Camaguã, Palmas e das Tocas, na porção central da bacia

e (ii)

unidades da

Formação Santa Bárbara (sensz Robertson, 1966) no vale de Santa Bárbara.

O Grupo

Camaquâ, segundo nossa atual concqrção,

Formação Santa Fé, aparentemente restrita

à

é

formado pelas seguintes unidades: (i)

sub-bacia Sant¿ Bárbara, constituída

por

leques

conglomeráticos costeiros; (ii) Formação Mangueirão, compostajor ritmitos lsamo-pelíticos (turbidiøs,
tempestitos e inundiøs) e arenitos costeiros;

(iii) Formação Vargas,

representada por conglomerados e

arenitos conglomeráticos de leques aluviais e costeiros; e (iv) Formação João Dias, aparentemente restrita
à região das Mrnas do Camaquã, formada por arenitos e ritmitos de ambiente marinho raso e deltaico.

As rochas do Grupo Camaquã na região das Minas do Camaquã forarn objeto de estudos que as
situaram entre o Vendiano Superior e o Cambriano hferior seguldo: (1) duas datações K/Ar na fração

da Formação Mangueirão indicando idades de 572

+ l7 Ma

e 535

+

16 Ma e duas datações

IlAr

ftra
em

pelitos intercalados nos arenitos finos da Formação João Dias (então considerada como do Grupo Guaritas)

+ 17 Ma e 524 +

fomecendo idades de 529

16 Ma @onhomme

&

Ribeiro, 1933), (2) estudos em

icnofósseis mostrando que a base destes ¡acotes situa-se no Vendiano Supenor, enquanto o topo seria

tomotiano (Netto ¿f d¿, 1992). Considerando-se o intervalo 544-537 Ma para o limite entre o Vendiano e o
Cambriano @owring et al., 1993; Isachsen et al., 7994; Grotzinger et
535

+

16 iMa, 529

+ 1I Ma

e 524

+

al., 1995; Knoll, 1996),

as idades de

16 Ma mostram-se significativas, indicando deposição neste intervalo

adentrando o Cambriano, No entanto, a de 572

+

17 Ma talvez tenha problemas de aqgônio primário. De

qualquer forma, conciliando as evidências radiométricas com as paleontológicas, admite-se que o Grupo
Camaquã depositou-se durante o ümite Neoproterozóico-Cambnano.

O Grupo Guaritas, discordantemente sobreposto ao Grupo Camaquã, compõe-se basicamente de
arenitos

e conglomerados

representando depósitos continentais formados

gradando para uma planície eolica. Estes são alimentados a

lartir

por sistema fluvtal braided

das bordas

por

sistemas de leques

aluviais, constrtuindo uma planície aluvial instalada entre os altos do embasamento de Caçapava do Sul, a
oeste, e da Serra das Encantadas, a leste (Paim, 1994;1995; Fr¿goso Cesar et

al.,

Representaria, de acordo com Paim (1994, 1995), um sistema de trunk

river entle

1996; em¡reparação).

estes altos do

embasamentg-
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De acordo com Fragoso Cesar et a/. (em preparação), o Grupo Guaritas compreende três

(i) Formação Guarda Velha, constituida por arenitos e conglomerados de leques aluviais e
planície aluvial entrelaçada, corn paleocorrentes predominantes para SW e W (Paim et al., 1992; Paim,
fonnações:

1992, 1994, 1995; Silva Filho, 1997; Fragoso Cesar et ctl., t'to prelo); (ii) Formação Pedra Pintada,
fomrada por arenitos médios e finos bem selecionados com estratifrcações cruzadas acaualadas de grande

pot1e caracterizando planícies eólicas que locahnente apresentam depósitos de wadis
úmidas interdigitando-se,

julto à serra

e de

interdruras

das Encantadas, con arenitos flr.rviais e brechas de depósitos de

flnxos de detritos (Fácies Pedra das Torrinhas) (Fragoso Cesar et al." 1984; Lavrna et al., 1985; Faccuri e¡

al.,

1987; Paim et

al., 1992; Fragoso Cesar, l99l; Paim, 1994, 1995, 1996; Silva Filho, 1997); (iii)

Formação Varzinha, composta por arenitos e conglomerados fluviais superpostos por arenitos e riûnrtos
psamo-pelíticos flúvio-deltaicos (Paim, 1994, 1995).

A idade do Grupo Guaritas ainda não está definida, nem paleontológica nem radiometricanìente.
Recentemente, nossa equipe (Fragoso Cesar el ã1., 1998 no prelo) levantou a possibilidade de que esta

urridade represente depósitos da seqüência mais basal da Bacia do Paraná, supostaÍnente correlata ao

Grupo Caacupé do Paraguai, de idade neo-ordoviciana a eo-siluriana,

PARTE

III

O GRUPo CAMAQUÃ NA RBGTÃo
DAS MINAS Do CAMAQUÃ

IgÞf4L G.L : O Grtrpo

Camaquã: análise de fácies. nroveniência g paleocorr€nte$

lll.1.1 Introd
A região das Minas do

Camaquã situa-se na porção central da Bacia do Camaquã, tendo sido

conhecida por muito tempo como um dos maiores distritos cupríferos do país. Possivelmente

foi

nesta

região que Carvalho (1932) reconheceu rochas sediment¡res distintas da então "Série Tubarão" de White

(1908), cunhando-as de "Série Camaquan", em alusão ao rio homônimo que atravessa

o

segmento

meridional da área de estudos, São as melhores exposições do Grupo Camaquã na bacia homônima e estão
sendo eleitas como a localidade-tipo da unidade (Fragoso Cesar et a/., em preparação).

As rochas sedimentares da região das Minas do Camaquã foram reunidas em duas unidades
maiores,

a

saber: Grupo Camaquã (Vendiano Superior-Cambriano)

e Grupo

Guaritas (Neo-

Ordoviciano?) sezsz Fragoso Cesar et al, (em preparação), além dos corpos ígneos Rodeio Velho. Estas
unidades maiores encontram-se separadas por discordância angular de caráter regional, claramente exposta

na região das Mmas do Camaquã, sobretudo a norte e a noroeste das Minas do Camaquã.

A sul þonto

MC-306), registramos a ocorrência de conglomerado basal do Grupo Guaritas em nítido contato erosivo
com os arenitos finos e médios castanhos do Grupo Camaquã, sotoposto.

A

espessura estimada para o

Grupo Camaquã na região, conforme a seçâo levantada (e.g ao longo do perfil do Passo da Mina), é de
cerca 2500 m. Já o Grupo Guaritas em sua localidade-tipo (região das Guaritas), parcialmente aflorante na
área mapeada, teria uma espessura de aproximadamente 500m, segundo dados de sondagens da CBC.

III.1.2 GRUPO CAMAQUA

llil,l.2.l

Hisfórico das Minas do Camaquã

|

As ocorrências cupríferas das Minas do Camaquã foram descobertas em 1865 por mineiros
ingleses que garimpavam ouro na região (in Teixeira et al., 1978b). O mais antigo trabalho publicado
sobre

a região deve-se às pioneiras explorações de Gorceix (1875). A partir dessa época as minas do

Camaquã alternaram períodos de intensa exploração com füses de inatividade.

Ao longo das últimas décadas, a região das Minas do Camaquã foi palco de intensas pesquisas

e

explorações minerais em função das ocorrências de cobre, chumbo, zinco, prata e ouro presentes nos
conglomerados e arenitos do Grupo Camaquã (Ribeiro er

al.,

Damasceno, 1974; Ribeiro, 1978; Teixeira, 1978; Teixeira et

Ribeiro ¿f al., 1980; Badt

&

Gcl:'zalez, 1980; Veigel

&

7966; Bettencourt, 1972; Búencourt

al.,

1978a; Gonzalez

&

&

Teixeira, 1980;

Dardenne, 1990; Ribeiro, 1992). Deste modo,

inúmeros trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos, valendo-se das excelentes exposições proporcionadas

pela ativrdade mineira (Robertson, 1966; Ribeiro et

al., 1966' Bettencourt, 7972; Teixeira et al., 1978b;
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Ganzalez

& Teixeira,

1980; Lavira et at., 7985; Faccini et al ,1987; Ribeiro, 1992; Veigel

1990; Beckel, 1990, 1992; Yeigel, 1,992; Paim, 1994; Fambrrni er

&

Dardenne,

al., 1995; Siha Filbo et al

,

1996b;

Silva Filho, 1997).
Dentre estes trabalhos destacam-se os de Bettencourt (1972), que desenvolveu esttldos relativos à

mineralização de cobre do Distnto das Minas do Carnaquã, cuja gênese por magrnatohidrotennalismo
deveu-se à controle estrutural; Teixeira et
Gonzalez

&

al. (1978a)

que interpretaram os rninérios como sedimentares;

Teixeira (1980) que consideraram uma origem diagenética dos sulfetos "obedecendo ao

controle paleogeogrdlìco" e Yeige|

&

Dardenne (1990) que relacionaram as mineralizações de cobre às

várias fases diagenéticas que afet¿ram os conglomerados e arenitos do Grupo Camaquã

lll,l.2.2 Trabalhos Anteriores

das Minas do

na

Carvalho (1932) defuiu a "Série de Camaquan". Embora o autor nâo apontasse claramente uma
localidade-tipo para a unidade, possivelmente o nome foi inspirado nas sucessões de rochas que abrigam as

Minas do Camaquã jrurto às margens do rio Carnaquã.
Leinz (1939) percorreu a região das Minas do Camaquã assinalando a frase que tanto nos inspirou:
"(Jm estudo detalhado dos .seixos cleste conglomerado dcvict dar grandes esclarecimentos à litologia da

superfcie post-algonquiana " . Este autor constatou a existâlcia de duas "séries de Camaquan". O autor
reconheceu

a

ocorrência de camadas horizontais na "Série de Camaquan" além daquelas fortemente

inclinadas já identificadas por Carvalho (1932), adicionando uma unidade à "série".
Durante os trabalhos de mapeamento regional conduzidos pela equipe mista do USGS/DNPM, em

1961, Robertson (apud Rjbeiro et ã1., 1966) deixou um manuscrito, publicado somente em 1966, onde

redefniu a "série de camaquan" de carvalho (1932) como Grupo Camaquã, constituida pelas formações
Santa Bárbara, basal, de camadas inclnadas, que hospeda os minérios das Minas do Camaquã, e Guaritas,

sobrejacente, com camadas de atitude horizontal. Este autor

foi o prirneiro a

descrever a natureza do

contato discordante entre os sedimentos horizontalizados da Fonnação Guaritas, por ele def[rida, e as
unidades nclinadas mais antigas da sua Formação Santa Bárbara, aflorante a NW das Minas do Camaquã

na estrâda que conduz à Caçapava do Sul, apesar de reuni-las em uma mesma unidade litoestratigráfica
maior.
Posteriormente, Ribeiro ¿¡ al.. (1966)

ali identificaram conglomerados e arenitos relacionados

à

parte da Formação Santa Bárbara de Robertson (1966) como Formação Arroio dos Nobres, constituida
pelos membros Mangueirão e Vargas.

A Formação Arroio

dos Nobres, segundo estes autores, formaria o

núcleo de uma estrutura anticlinal, e quanto a Formação Santa Bárbara, discordademente sobreposta,
ocorreria estruturada em homoclinal. Os autores reiteraram o contato discordante "claramenle visível"
entre as fonnações Santa Bárbara e Guaritas diagnosticado por Robertson (1966)

Ribeiro (t978) incluiu no Membro Vargas scn,ça Ribeiro et al. (1966) a unidade mapeada como
Santa Bárbara por estes mesmos autores, sendo segUido por Teixeira et al.. (1978a,

b) e Gonzalez &
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Teixeira (1980), dividindo infonnalmente esta sucessão clástica em 5 niveis reconhecíveis na região das
Mùras do Camaquã, mapeáveis na escala l:25.000, a saber: Arenito Inferior, Conglomerado lnferior,
Arenito Intennediário, Conglomerado Superior e Arenito Superior. O Arenrto Inferior foi caracterizado por
depósrtos de arenitos finos e núdios, micáceos, com espessura da ordem de 350-400m.

O Conglornerado

Inferior compõe-se de conglomerados de seixos, predominantemente, e arenitos conglomeráticos exibirdo
lariações laterais na granulometria bem como na cornposição dos seixos, com espessura em tomo de 80100m. O Arenito Intennediário, fonnado por arenitos
extensão lateral

filos, com

espessura de 20-25t¡, possui grande

e serviu de camada-guia para mdividualização dos conglomerados. O Conglomerado

Superior, com espessura estimada de 200-300m, é representado por conglomerados com seixos e calhaus e
futercalações de arenitos médios a grossos, destacando-se pela variedade de cornposição e tamanho dos

clastos. Estes corpos foram relacionados ao desenvolvimento de leques aluviais que invadem um corpo

d'ágra, ou seja, leques deltaicos (Teixeira et al., 1978b; Gonzalez &'leixeira, 1980; Ribeiro er

al,

1980).

Depois dos pioneiros trabalhos na aplicação do conceito de fácies lctto sensu na região das Mmas

do Canraquã (Teixeira er a1.., 1978b; Gonzalez

&

Teixeira, 1980; Ribeiro et al., 1980), Della Fávera

(1984) pioneiramente reconheceu îâcies slriclu sensu de inundltos na região. Em seguida, Lavina et al.

(1985) vincularan os inunditos com a progradação dos leques em corpos d'água rasos. Logo depois,
Faccini e/ al. (1987) identificaram diversas fácies com base na geometria dos corpos, feições irtemas e
disiribuição, a saber: (1) ritmitos psamo-pelíticos representando depósitos de tempestitos marinhos e de

turbidrtos gerados na desembocadura de distributários deltaicos; (2) arenitos sigmoidais associados
depósitos de lobos de frentes deltaica;

(3) arenitos com climbing ripples críticas a

a

supercriticas

relacionados à fluxos hiperpicnais sob ação de correntes de turbidez de frentes deltaicas; (4) arenitos com

estratificação cruzada acanalada representativos de um sistema flu.øal braided do tipo Donjek de Miall
(1977) desenvolvido em una planície deltaica e, (5) ruditos tabulares vinculados a porções medianas de
leques alnviais (depósitos de sheet .floods). Posteriomrente, Farnbruri

et al. (1995) aplicaram a

esses

depósitos análises estratigráficas de fácies, proveniência e paleocorrentes, temas da presente dissertação.

Retomando

a definição de "Série Catnaquan" de Carvalho (1932), Fragoso Cesar et al. (en

preparação) admitem para o empilhamento das rochas da região duas unidades maiores separadas pela
discordância

já apontada por Robertsol (1966): grupos Camaquâ e Guaritas. Assim, de acordo com tal

proposição litoestratigrâfica, o Grupo Camaquã consiste nas formações Mangueirão, Vargas e João Dias,

tendo esta última sua localidade-tipo defurida e descrita na presente dissertação (FIcuRA

IILI).

A

Formação Mangueirão compreende espessas sucessões psamo-pelíticas onde na base há o predornínio de

litologias pelíticas, e em direção ao topo, dominam os arenitos (Qu.ADRo XLI).

A Formação

Vargas

compõe-se de conglomerados grosseiramente acamadados, cujo arcabouço é repleto de clastos angulosos a

subangulosos de granulometria seixo a matacão, e arenitos conglomeráticos de matriz arcoseana portando

estratificação cruzada t¿bular ou acanalada. A Formação João Dias, equivalente ao Arenito Superior de
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Ribeiro (1978), constitui-se de arenitos médios a finos, arcoseanos, com estruturas como laminações
cruzadas cavalgantes, laminações cruzadas por migraçito de marcas onduladas, fendas de ressecação e

estratificações cruzadas tabulares, subordinadamente, acanaladas

e,

possivelmentg estratificações

cruzadas tipo Hummocþ. Os pelitos representam finas interestratificações nos pacotes arenosos.

GRUFO CATI{AOÜÃ
Fragoso Cesar

et al.

(an

Litologia

Este trabalho

X'ormaçño Joño Dias

arenitos médios e finos maciços, vermelhos, localmente grossos, com laminações cavalgantes, marcasonduladas assimétricas, laminações cruzadas
truncadas por ondas e fendas de ressecação em delgada pelfcula argilosa

cs3
cs2

Formaçño Vargas

conglomerados grosseiramente a bem estratificados, dc seixos até matacões,
mahiz média a grossa oom grânulos, em pacotes bem individualizados ou
de distribuição caótica (sem orientação)

cM3
cM2

preparacão)

intercalações de arenitos finos a muito finos,

tr'ormaçf,o Mangueirão

micáceo@

m.l - Litoesfatigrafia do Grupo Camaquã na região das Minas do Camaquå segrmdo Fragoso

al. (en

preparação). São apresentados, també,rn, os conjuntos de associaøo

separadas internamente a cada formação neste trabalho.

cMl
C15

grossos, e siltitos e argilitos de oolorações castanha" vermelha a bordô, cinza
e esverdeadas, subordinadas, em pacot€s tabula¡es rltmicos, oom estrutua

maciça, fina estratificação plano-paralela, laminaçäo cruzada por ondas e
acama¡nentos heterollticos

QUaonO

csl

ã.

ct4
CI:l

cn
crl

Cesar ef

fácies sediment¿res

Marinho?
a

Formação João Dias

Flúvio-deltaico

3
g

Formação Vargas

Formação Mangueiräo
Turbiditos

r{

=
C)

o
À
:f
É

o

Laminitos

^S^tr¡lgCSC¡l

ftcrn¡, m.l

- Coluna esfatigráfica composta do Grupo Camaquã na região das Minas do Camaquã.
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As rochas do Grupo Camaquã foram separadas em fácies sedimentares de acordo com parâmetros
de composição litológica, geometria, estruturas primárias, paleocorrentes e proveniência, exemplificadas
pelas fácies adrante disclminadas. Estas basearam-se nas propostas de

Miall (1978, TABELA III.l) e Eyles

et al. (1983), para sedimentos psamíticos e, para rochas psefiticas, nas proposições de Schultz (1984),
Ghibaudo (1992) e Blair

&

McPherson (t99ab). Secundariamente, para o Grupo Guaritas também foram

discriminados os litotipos, adotando-se as fácies individualizadas por Paim (1994), visto que nesse estudo

foi focalizado, prioritariamente, o Grupo Camaquã. Posteriormente, as fácies sediment¿res individualizadas
foram agrupadas em associações de flícies, segundo relaSes conspicuas entre processos geradores de
ambientes deposicionais.

Códiso

Sedimentares

InterDretâção

Litofácies

Estruûìrâs

Gms

conglomerados sustentados Pela

nenhuma

depósitos de fluxo de detritos

Cn

matriz, maciços
conglomerados maciços ou grosseiramente açamadados

acanamento horizontal,
irnbricação de clastos

ba¡ras longitudinais, depósitos ¡esi-

¡le FÁcies

Gt
Gp

conglomer¿dos, eshatihcados

,9f

arenitos médios

conglomerados, estratiflcados

muito

duais de cauais (/ag), depósitos

estratificações cruzadas acanaladas
estratificações cruz adas planares

de peneiranerÌto (risv¿)
preenchimento de canais
barras linguóides ou migração deltaica sobre antigas ba¡ras
dunas subaquáticas (regime de fluxo

grossos,

estratificações cruzadas aca¡raladas

Sp

a¡enitos médios a muito grossos,

solitárias ( d ) ou agrupadas (z )
estratificaçöes cruzadas planares

Sr

por vezes com seixos
arelitos muito finos a grossos

Sh

arenitos (areia nuito fina a muito

laminação horizontal, lineação de

fluxo acamadado planar (rcgimes

grossa, podeudo conte¡ seixos)

partição ou de fluxo

de fluxo inferior e superior)

arenitos finos

estratificações cruzaclas de baixo

preenchimøtto

ângulo(<10")

nento de diques marginais

estratificações cruzadas incipientes

spla.ys), antiduras
'asse
preenchimento de sulcos

sulcos msos amplos incluindo

preenchimento de sulços

a

por vezes com seixos

) ou agrupadas (o )

marcas onduladas de todos os tipos

Se

arenitos com intraclastos e sulcos
e¡osivos
arcnitos flnos a grossos, c/ selxos

s's

Sse, Såe e

Spe

estratificações cruzadas
análogos a Ss, Sl e Sp

nas (regime de fluxo inferior)

ondulações (regime

de

fluxo

arenitos

laminação fina, ondulações de Pequena amplitude

Fr

pelitos (lama)
pelitos (lama, silte)
pelitos (silte e lama)

C

ca¡vão, Iamas ca¡bonosas

P

carbonatos

maciça,com moluscos de água doce
maciça, com fendas de ressecação
marcas de raízes
plarìtas, fil¡nes de lama (argila)
feições pedogenéticas

laninada

de sulcos,

rompi(c,'¿-

tipo ?

arenitos pellticos, pelitos a¡enosos
e pelitos
pelitos (silte e la¡na)

Fsc

barras t¡ansversais, linguóides e du-

inferior)

,t/

Fl

solitiíLrias

(a

inferior)

a maciça

depósitos eólicos
depôsitos de tmnsbordamento ou de
decantação de enchentes
depósitos de pântanos ou de planície
de ilundação

Fcf
Fm

TÄBELA

lII.l

- Classificaçâo de litofácies sodinìentares do arnbienles fluviais

depósitos pantanosos imrndáveis
depósitos de transbordamento
níveis pelíticos
depósitos de pântanos
solos

de

Miall (1978)

Fambrini.
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Miall (1978) elaborou um código de classificação de litofácies com

I El99ç9M!9!

base em ambientes fluviais,

amplamente aplicado e difundido. Mais t¿rde, Eyles et aI. (1983) adaptaram essa proposta de litofâcies

fluviais para fácies de ambiente glacial. Tal nomenclatura é muito simples e de fácil aplicação, pois
considera

a litologia, a

geometria e as principais estruturas sedimentares.

É rçresentada por letras

maiúsculas (G-conglomerados, D-diamictitos, S-arenitos e F-pelitos) seguida de uma ou duas minúsculas,

representativas

das estruturas sedimentares presentes (m-maciço, g-estratificação gradacional, t-

estratificaçâo cruzada tabular

e

a-estratificação cruzada acanalada). Deste modo, disseminou-se por

completo o emprego das classificações de fácies sediment¿res para

(l)

turbiditos e fácies relacionadas

(Howell & Normark, 1982; Pickering et al., 1986; Ghibaudo, 1992; Boiano, 1997), (2) leques aluviais
(Schultz, 1984; Feyter

& Molenaar,

1984; Blair

& McPherson, 1992a, b; Blair & McPherson,

1994b), (3)

fan deltas (Gloppen & Steel, 1981); (4) lacustrinas (Horton & Schmitt, 1996), entre outros
Abaixo encontram-se as fácies sedimentares lndivrdualizadas neste trabalho com base nas
propostâs discutidas acima (TABELAS IIL2-IIL4).

PSEFITOS
Conglomerados sustentados por matriz,
desorgan¡zados, compostos por se¡xos
e câlhåus Dor vezes âté matacóes
Conglomerados sustentados por
clastos, organ¡zados, compostos por
sekos e calhaus. Malr¡z composta por
areia méd¡a a grossa a muito grossa e

Cms

Ccs

conglomerados de calhaus e seixos
angulosos, sustentados pela matr¡z de
ardila a are¡a orossa oom qrånulos
conglomeraclos de serxõ9 a makcao
pouco organlzadoq dom matriz de areia

Cmm

cmg
Cp

conglomerados de seixos a matacões,
organizados, matriz de are¡a fina a

Ca

Conglomerados de grånulos e de se¡xos
e matiz de areia média a grossa com
estratiflcações cruzadas acanaladas de
méd¡o e pequeno portes

ct

conglomerados de setxos e calhaus e
matriz de areia méd¡a a grossa com
estrat¡ticaçóes cruzadas tabulares de
méd¡o e pequeno portes

Aca

Afenlos meoros a grossos,
conglomeráticos de gelxos e de
grånulos, com estralificaçöes cruzadas
acanaladas e tabulares de pequeno

Acp

Aren¡tos médios a grossos,
conglomerát¡cos de se¡xos, com

Pacotes de espessura métrica,
maciços a estrat¡ficados e

Depósitos de fluxo de detritos de leques
aluv¡a¡s prox¡ma¡s. Fluxos gravitacionais de

ñêômêf r¡â lÞntlôr rlâr¡7ârlâ

massa

Corpos dec¡métdcos a mét¡¡cos,
de geometr¡a tabular e de grande
extensáo lateral, estrat¡fi cação
plano-paralela muito conspf cua.
lmhn^ã^ãñ
^ômrrm
Pacotes de espessura mêtrrca,
naciços, de geometr¡a lentioular.
lht1;^â^a^ ¡ô ôloêr^ê
^^áê¡^nâl
Pacotes de espessura métr¡ca,
maciços a estratifìcados (gradação
invêrsa). de oeometda tabular
Pacotes de espessura mêtr¡cF e
geometria tabular, com conspfcua
êcf râtif¡êâ.ãô ôlânô'rlarâlelã
Pacotes lentrcuìares de espeqFura
métrica (f-2m). Seixos
demarcando os toresgls dag
estratif¡caçóes. lmbricagäo de
clestos sêoundo olano ab
Pacotes lenticulares de espessura
métrica. Estratificaçöes cruzadas
tabulafes com seixos nos foresefs.
Gradação noÌmal. lmbricação de
clastos seorlndo plano aó
Geometr¡a lerìticular dos corpos de
espessura métrica (- lm).
lmbricaçâo de clastos segundo
plano ab

Depós¡tos de fluxos canalizados (slream
channel flow) e de enchentes em lènçol
(sl,eet toods) de sistema de leques àluvia¡s

medienos
Depósitos de fluxo de detritos de leques
proxlmals. Fluxos grav¡tacionais de masÊa de
âltâ v¡<.ôs¡.12.1Þ

Dèpôsitos de lluxo de detntæ (deDÆ ,tow) oe
sistema de leques prox¡mais. Fluxþs
Depósitos de fluxos canallzados e de
enchentes em lençol (sheef,loods) de
sistême de leouês aluv¡ais mêd¡ands
Depósitos de fluxos canalizados (stream
chânnel f,ow) e de enchentes em lençol
(sheef toods) de slstema de leques aluviais
med¡anos a d¡stais. Lateralmente associamse com arenitos Aca e AcD de outros Þulsos
ueposrto$ oe rruxos ccrrcrr¿coos (stredt/
channel ia,,t/, e de enchentes em lençol
(shoot,loods) de sistema de leques aluviais
medianos a dlsta¡s. Laleralmente assocìamêô
^^ñ â.ôñ¡r^ê À¡r a À¡ñ.1â ^r't¡ ê ñ'rlÊh<
Depósitos de f¡uxos cahal¡zados (st/earn
channel flow) e de enchentes em lençoì
(stÌeêf,?oods) de sistema de leques aluv¡ais
-distais adentrando planlcie aluv¡al ü/alded

ñôÉê

êêtrâtifi

êâ.¡Â

^lâh^-ñâÞlêlâ

Corpos lent¡culares de espessura
decimétrica e sbundantes

Porçóes disla¡s de leques aluv¡a¡s ating¡ndo
planlc¡e aluv¡al entrelaçada (b¡alded), onde o
ê' ¡hriÀanf^ .l'4drE ÞÉ ñâiôr

Descrição das fácies de psefitos do Grupo Camaquâ com ênfase na geomettia e estruturas
sedinentares encontrad¿s. Modificâda da proposta de Ghibaudo (1992) e das classificações originais de
Miall (1978) e Eyles €l ø/, (1983) e adaptada pafa nosso idioma com base em coimbra et al. (1992b) e

TABELA

III.2 -

Rrccomini

& Coimbra (1993).
5t
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PSAMIToS

AfS, AmH
Afm,
Amm
AÎn, Amn,

ondulados, bem selecionados, com
laminaçóes cruzadas truncadas por
ondas cujo topo comumente ostenta
marcas onduladas simétr¡cas nos
pacotes decimétricos. Nas camadas
métricas pode ocorrer estratificaçáo

dec¡métr¡cos a métr¡cos de geometna

Aren¡tos f¡nos e mêd¡os, macrçosr com
marcas onduladas no topo das
ô ðêlñ'r¡'6c
l,'tâê

Pacotes tabulares de grande extensão
lateral

^âñâÀ-ê

tabular. Megaondulaçöes de
compr¡mento de onda de, no mfnimo,
O.8G 1m e, máximo de 5m

^^ñw

Processos esporádicos de transporte e
acumulação de mater¡al arenoso sob a
açáo combinada de fluxos de corrente
oscilatór¡a de alta energia e comprimento
de onda sob influência de ondas de
tempe$tades (tempestitos sensu Seilacher,
Fluxos gravlaclonals de alta vlscosloaoe
gerados por conentes de turbidez e fluxos
de âltã deñsidãdê
Fluxo acamadado planar sob reg¡mes de
fluxo superior (laminaçäo horizontal) e de
fluxo ¡nfêr¡ôr

Ash

Aren¡tos f¡nos com lam¡naçáo
hor¡zontal, lineação de part¡ção ou de
fluxo e delgada pellcula de argila com

Corpos tabulares decimétricos. Fendas
de ressecação e pañíng lineal¡on

Afc

fendãs de Þssêcâcão
Arenitos finos a mu¡to Rnos
moderadamente selecionados com
laminações cruzadas cavalgantes

Pacotes métr¡cos de arranjo ¡nterno
dado pela superposição de ondulaçöes
unidirec¡onais cavalgantes crft¡cas a

Aren¡tos f¡nos com marcas onduhdas

Geometria tabular e cr;?åing niPPles

essimétr¡cãs
Arenitos flnos com marcas onduladas

associadas com as lþpl€s
Camadas dec¡mêtrlcas

Fluxos de osc¡lação

Arenitos f¡nos a muito finos com
delgadas lâminas de arg¡la no topo dos
estratos, orig¡nando laminação planod' ^ñ.1'
^ârâlalã
'lâ.lr
Aren¡tos finos a méd¡os com laminaçáo
cruzada por migração de marca

Pacotes tabula.es de espessura
decimétrica a mélrica, com lntraclastos
pelfticos

Alternânc¡a de fluxos trativos sob reglme de
fluxo super¡or e inferior, e ep¡sódios de
decantação do mater¡al flno em suspensão

corpos granodecrescentes de
geometr¡a tabular e de porte mék¡co (1
I Ãñ\ ô ôì/1o^êã^ vâriâ.lr

Fluxos osc¡latórios de pequeno porte
associados a perturbações na zona de o,T<hôrc

geometria sigmoldal a lenticular

t8r-delfâs que colmatam um corpo raso

Aren¡tos fnos, mal selecionados,
mac¡ços a grosseiramente laminados,
de matriz pellt¡ca com clastos

corpos métricos tabulares de

Fluxos grav¡hcionais (corentes de turbidez
de alta densidade)

Aren¡toê f¡nos, méd¡os ou grossos com
estratif¡caçâo plano-paralela

Pacotes tabulares de espessurEl
vâdável

Arenltos fnos a medtos com
laminaçóes cavalgantes (c/,imbing
l,þples) e marcas onduladas por
corrente associadas (cu Íênt ñpples) e
estrat¡ficaçäo ondulada (w¿vy
Áad¡ 1iã.1\

Pacotes decimétr¡cos tabulares de
cont¡nuidade flsica lateral g¡ande e
superflcie de separação entrê as
camadas arenosas com pledomln¡o de
sed¡mentos f¡nos

ArenitoÊ finos e méd¡os de seleção e

Paçotes granodecrescentes de
espessura métrica e grande
cont¡nuidadê lateral. Marcas onduladas

Afoa

Afos
Aft
Aftd
Ams

^ñ.1ùlâ.1â

Aren¡tos méd¡os a tinos c/
estGt¡ficaçâo cruzada sigmoidal de

Affr
Afp, Amp,
Aoo

Amc

Amt

Ama

arredondamento bons e estratiticações
cruzadas tabulares e espinhale-peixe
de médio e Deoueno oortes
Arenitos médios a t¡nos com seleçäo
moderada a boa ex¡bindo
porte médio a pequeno com grånulos
demarcando oÊ s€fs fronta¡s
Aren¡tos grossos a médios com
estratif¡cações cruzadas tabulares de
médio a pequeno porte, seleção pobre

Ast

- ñ^Aàê.i.

Arenitos grossos, de seleção
moderada a pobre, localmente
conglomerá¡cos, com estrat¡flcação
cnrTâdâ âôanãlede de médio oode

Aga

cont¡nuidadê lâteral restr¡ta

Geometr¡a lent¡cular dos pacotes de
espessura métr¡ca onde sobressaem

conglomerados a grânulos e seixos).
Estruturas de corle e preenchimento
são êômuns
Camadas lent¡culares de espessur¿r
dec¡métÍica a métrica, apresentando
freqtlentes ¡ntraclastos argilosos e
ñâr ac
rl¡.iãe
^n.l'
racotes granooeoresoentes
lent¡culares, métr¡cos, em camadas
dec¡métÍicas. Fe¡ções de corte e
6iaÂn^him.ñt^ êñn.ôf d ¡âs

Fluxos hiperp¡cnais oriundos da entrada de
grande carga de mater¡al em regime de
tração e suspensão sob a açáo de
.^rrÞñtê< .lê h ¡rhi.lÞ7
Fluxos de cofrente. Regrme de fluxo

Fluxos sob cond¡ções trativas (reg¡me de

fluxo superior)

Fluxos sob cond¡ções trat¡vas (m¡graçáo de
leito ondulado em regime de fluxo ¡nferior)

:luxos trativos por migração de ondulaçöes
de dunas subaquáticas, provavelmente de
fundo de le¡to de rio (regime de fluxo
¡nfer¡oò ou Draial sob ¡nfluenc¡a de marés
Fluxos trativos relac¡onados a m¡grações

de ondulaçöes de leitos. Dunas
subaquáticas desenvolvidas em sistema
fluvial entrelaçado (årâided ivet system)
Migração de ondulaçóes de fundo de leìto
de barras l¡nguóides kansversa¡s geradas
por fluxos trativos. Dunas subaquáticas

Fluxos trat¡vos (m¡graçáo de dunas

subaquát¡cas)

III.3 -

Descrição das f¿ícies psamíticas do Grupo CanEquã corn ênfase na geometriâ e estruturas
sedimentares observadas, Modificada a partir das classifrcações origrnais de Miall (1978) e Eyles et ql.
(19S3). Adaptada de Gesicki (1996) e, para nosso idioma, corn base em Coimbra ¿¡ d/. (1992b) e Riccomini &

TABELA

Coimbra (1993).
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PELrros
Ritmitos formados por gradação de nlveis
declmétr¡cos de aren¡tos muito f¡nos com
laminação plano-paralela a ondulada e
laminaQoes cavaloantes e estratos (1-2cm)

decimétricas. Geometria tabular
de continu¡dade lateral grande
compondo espessas assoc¡açóes

(razão carga em suspensáo /velocidade do
fluxo ba¡xa) associando-se a leques costeiros
distais em porçóes de maior aporte de

gradac¡onal centimétrica de arenitos finos a
mu¡to flnos porlando lam¡nação planoparalela e de silt¡tos e arg¡l¡tos

cent¡métdca a dec¡métdca de
grande continu¡dade lateral.
Estrutura mac¡ça (aren¡tos) a

(razão carga em suspensão /velocidade do
fluxo baixa)

plano-paralela a mac¡ços. Fendas de

III.4 - Descrição das fácies pelíticas do Grupo Carnaquã corn ênfase na geometria e estruturas sedimenlares
observadas. Modificada das classificações originais de Miall (1978) e Eyles ¿¡ al. (1983). Adaptadâ de
Gesicki (1996) e, parâ nosso idioma, corn base em Coirrbra el ql. (1992b) eRiccomini & Coimbra (1993).

TABELÄ.

III.2.1 Associações de Fácies Sedimentares
O Grupo Camaquã na região das Minas do Camaquã, provisoriamente eleitâ como seção-tipo por
apresentår uma das melhores exposições do grupo e

a coluna estratigráfica mais completa, compõe-se

rochas predominantemente areno-conglomeráticas separadas preliminarmente por Fambrini er

al. (1995)

de
em

três conjuntos de associações de fácies parcialmente correlacionadas àquelas de Paim et

al. (1992, 1995) e

e

deposicionais. Na

Paim (1994) que, em última inståncia, refletem diferentes condições tectônicas

litoestratigrafia formal, t¿is conjuntos equivalem, da base para o topo, às formações Mangueirão, Vargas
João Dras de Fragoso Cesar et

associações de fácies:

e

al. (em preparução). O Grupo Camaquã pôde ser dividido em três conjuntos de

Inferior, Média e Superior (Anexo 01). As rochas sedimentares de cada unidade

(conjunto de fácies) foram individualizadas em Associações de Fr{cies

*

unidades n'tenores que defnem o

empilhamento estratigráfico e sua distribuição na área de estudos, sendo equiparáveis na litoestratigrafia ao

rank de membros

-,

representadas, respectivamente, pela sigla C de conjunto, seguida da lnicial maiúscula da

posição estratigráfica (se inferior, média ou superior) e de um número relativo à hierarquia da associação, O
Anexo O2 traz alocalização dos pontos citados no texto.
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Irt.z.t.t CONJUNTO TNFERIOR (Cr) * FORMAçÃO MANGUETRÃO
O termo Mangueirão foi prirneiramente empregado por Rrbeiro et
categoria de membro, para designar "umã seqùência

al.

(1,966ù, então

defnido na

de sedimentos rítmicos" caracterizados

pela

altemârcia de horizontes fmos de arenitos e siltitos argilosos âflorantes no arroio hornônimo a leste da
cidade de Caçapava do Sul. Os autores estimaram a espessura da unidade em cerca de 3000m.

A Fomração Mangueirão, na região estudada, é constituída por

sucessões, ora granodecrescentes

ora granocrescentes para o topo da coluna, constituindo ciclos de arenitos médios e flros passando para

siltitos e, subordinadamente, argilitos, compondo a Associação

CIl,

tendo localmente a ocorrência de

termos conglomeráticos de caráter predonrinanternente granocrescente para

o topo

englobados na

Associação CI2. A espessura máxima foi estimada em cerca de 2000 metros (FIGuRA III.4).

As exposições da flicies conglonrerática da Formação Mangueirão (Associação CI2)

erarn

reunidas tra unidade sobreposta (Formação Vargas), tendo em vista a possível presença de uma dobra

anticlinal no flanco NE da área, e também por se tratar de depósitos de conglomerados, classicarnente
englobados na unidade mencionada. Ern mapa, essa fácies apresenta
enquanto em seção interdigita-se com os arenitos da Associação

CIl

foma lenticular

(FIGIIRA

III

5),

(FlcuRA IIL6). A Falha do Passo da

Mina soergueu o bloco a leste onde se situa a fácies conglomerática da Formação Mangueirâo, dando
falsa impressão de uma dobra (vrde Anexo

a

0l),

rtr.z.t.z ASSOCTAÇOES DE FÁCIES DA FORMAÇÃO MANGUETRÃO
As fácies sediment¿res da Fonnação Mangueirão foram mapeadas na planicie do vale do João Dias
a norte do rio camaquâ, ao longo da estrada que cruza as Minas do carnaquã e ure a 8R392 à

BRl53 no

trecllo a oeste da Falha Tapera Emiliano e a leste do Cerro da Cruz, e em trecho da estrada que conduz
para a Serra dos Apertados. Este conjunto de fácies é consituído pelas associações de fácies

Cll, Cl2,

CI3, CI4 e CI5.
A Associação

CIl

é fomrada predoninantemente por corpos tabulares de ritmitos furos compostos

por horizontes de arenitos médios e finos que gradam para siltitos no topo dos ciclos. A deposição se deu
abaixo do nível de açâo das ondas de tempestade.

A Associação CI2 é composta de conglomerados de seixos e arenitos intercalados ern pacotes de
até 1,50n de espessura acumulados também abaixo do nível das ondas de tempestade. A passagem da
Associação

CII

para esta associação é gradual de modo a se constituir em um megaciclo dominantemente

granocrescente para o topo (à1Onr), embora localmente apresente contato efosivo (Local

MC-l0g).

A Associação CI3 é fonmda por corpos de geometria tabularizada de riûlitos psamo-pelíticos
com larninações plano-paralelas nos pelitos e cruzadas truncadas por ondas nos niveis arenosos
sedimentadas no nivel de ação de ondas de tempestade.
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III.4 - Esquema da distribuiçllo de fácies sedimentares da Formação Mangueirâo na região das Minas do
Camaquã. 1- embasamento; 2- Fácies CII de ritmitos psamo-pellticos; 3- fücies CI2 rudircea;4- flácies CI3
de arenitos médios e finos com laminações cruzadas truncadas por ondas; 5- fácies CI4 de arenitos finos e
médios com fendas de ressecação; 6- fácies CI5 de arenitos médios com estratificação cwzada sigmoidal.

FIcURA

A Associação CI4 compreende corpos tabulares de arenitos médios e finos acumulados sob a ação
das ondas normais e constantemenrte com exposição subaérea. Interdigita-se com as associaçfus

CI3 e CI5.

Por fim, a Associação CIS constitui-se de arenitos médios com estratificaç&s cruzadas dos tipos
sigmoidal etabular de baixo ângulo, intercalados com arenitos finos maciços amalgamados.

AssocHçÃo

CIl

Siltitos maciços
Pelitos rítmicos com laminação plano-paralela
Pelitos ritmicos deformados
Pelitos rítmicos com laminações cruzadas cavalgantes
Arenitos finos e médios com laminações cruzadas cavalgantes
Arenitos médios e finos maciços
Arenitos médios e finos, maciços, com fragnentos llticos

A Associação CII aflora na porção oriental da ârea de estudos na estrada que cruza as Minas do
Camaquãer¡neaBR392 à BRl53 no trecho do Passo da Mina-Rodeio Velho a oeste da Falha Tapera
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dos Aperiados e na
Emiliano e a leste do cerro da cruz, em trecho da estrada que conduz para a serra
planicie a sul da Falha do Cenlitério.
grande
Esta associação de fácies é formada por pacotes métricos (1-1,50m) tabulares com
por gradação
persistência lateral nos afloramentos de ritnitos psamo-pelíticos, por sua vez constituídos
fragmentos esparsos
nonnal de níveis centimétricos da base para o topo de: (i) arer,itos médios a finos com
a grosseiramente
pela matriz (grârulos e pequenos seixos), por vezes de granulometria grossa, maciços

(Afr); (ii) arenitos rnédios a furos maciços dispostos em camadas amalgamadas (Amm, Afm);
(iv) pelitos
(iii) arenitos médios a finos intemamente portando lamrnação cruzada cavalgante (Afc, Prc);
a laminados
ern carnadas lenticulares decimétricas (Prd) e (v) siltitos e argilitos maciços

lami.nados

deformados

MC-35' 36'
(amlração plano-paralela), estes de espessura decimétrica (Psn) (FIGURA IIL5). Localidades
37, 124, 98, 97, 169,' 191, entre outras

Descrição
geometria
Na Fácies Afr estão os arenitos médios a fulos castanhos de matriz silto-argilosa de
grosseiramente laminados, coln grânulos e pequenos seixos esparsos (<

tabular, pouco micáceos, maciços a

2cmem diârnetrQ. Fina

principal.
estratifrcação plano-paralela aparece como estrutura primária

de grânulos e pequenos seixos,
Localmente, intercalam-se graclacionalmente com níveis conglomeráticos
camadas
de areia grossa, iniciando novo ciclo (Local MC-109) A base das

cuja matriz compõe-se

contramoldes de marcas erosivas
arenosas, sobrepondo-se às lâminas pelíticas do ciclo anterior, apresenta

de corrüúe (tipofl.ute caÍtts). (Localidades MC-35, 37' 98' 109, entre outras)'
micáceos, maciços,
As fácies Afm e Amm são formadas por arenìtos f[ros e médios acastanhados,
(FIGURA III5) expostos nas localidades
organizados em camadas bem tabulares de espessura decimetrica
fácies, podem
MC-37,97,125,305,306. Quando diretamente eÍn contato com camadas pelíticas de outras
apresentar contra-moldes de marcas de sola (MC-35, 37)'

micáceos, intemamente
As fácies Afc e Amc constitrrem-se de arenitos rrredios a finos, castanhos,
espessura
portando lamrnações cruzadas cavalgalìtes (climbtng ripples) Ãs caÍnadas apresentan
de ondulações u idirecionais
decimétrica, extensão variável e arranjo intemo dado pela superposição

101, 1 09)
cavalgantes críticas a supercríticas (Localidades M:C'37, 97, 98,

AFáciesPrccompõe-sedeintercalaçõesrítnicasdenívejscentitnétricosdearenitosfinosamuito
internamente
finos, nricáceos, e camadas decirnétricas de pehøs laminados. os arenitos apfesentam
A
que se associam a marcas onduladas assimétricas o topo dos estratos
larninações cruzadas cavalgantes

Essa fáçies ocorre
geometria dos corpos é tzbular com grande persistência lateral nos afloramentos.
MCcorn as fácies Prh e Prd, e, subordùradamente, à Fácies Afr' Localidades
intimamente relacionada

35" 36, 37, 124, 98, 97 169 ,

'

l9l , entre outras
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III.5 - Seção estratigrâfica de detalhe das Associações CIl e Cl2 na localidade MC-37. Note o caráter
granocrescente do megaciclo (-lOm) na exposição e os microciclos gfanodecrescentes (cerca de lm).
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A Fácies Prd engloba pacotos lenticulares de espessura variável (centrmétrica a metrica) formados
por ritmitos psamo-pelíticos deformados por estruturas tais como dobras convoluta s, slumps
e ball and

pillow (FIrcInalII.T) (Localidades MC-97, 98, 125, 30S, 306).
A Fácies Prh guarda

sucessões de pacotes tabulares de grande continuidade lateral (FI6I¡RA

III.6)
de ritmitos formados por intercalações centimetricas de arenitos finos a muito fmos de coloração
acastanhada e siltitos laminados, que gradam para corpos de siltitos e argilitos arroxeados,
maciços a
laminados portando laminação plano-paralela da Fácies psm (Localidades

Mc-35, 36, 37, !24, gg, lg2,

97),

Interpretrção
As ûicies de ritmitos psamo-pelíticos e arenitos finos da Associação CI1, estes localmente
apresentando grânulos e pequenos seixos (1-2cm) na base dos ciclos, poderiam vincular-se
à atuação de

correntes de turbidez de baixa e alt¿ densidades, respectivamente, em um corpo aquoso, provavelmente
de
grande extensão lateral.

As fácies mais arenosas Afm e Afr são sugestivas da atuação de conentes de turbidez
de alta
densidade como mecanismo da r.ípida deposição do matenal detrítico. A participação
de esporádicos
intraclastos pode ser vinculada à ação de fluxos viscosos. Deste modo, as fácies

Afm o Afr formaram-se

por processos de fluxos gravitacionais de viscosidade e densidade mais altas gerados por
correntes de
turbidez. Elas seriam ropresêntativas da seqùência T¡ do modelo de Bouma (1962) que, mais
recentemente,
vêm sendo interpretados como depósitos orirmdos de processos de conentes de turbidez
de alta densidade
nos trabalhos de Lowe (1979, 1982).

Em seus trabalhos, Lowe teceu algumas considerações a respeito dos processos de
correntes de
turbidez. As correntes turbidíticas de baixa densidade compreenderiam fluxos pouco
viscosos (ate 20% de
sedimentos), nos quais a turbulência inorente ao processo soria responsável pela
movimentação da massa
sobretudo quando esta contivesse sedimentos finos (areia fina

+ lama). A

deposição ocorreria com a

desaceleração da corfonte, com

døtsidade)

e

a

a cargâ de fimdo sendo sedimentada por traçäo (as areias de maior
aarga de suspørsâo (lama) por acréscimo vertical, resultando em uma sucessão

granodecrescente ascendente típica, correlata

à

seqüência TssD(¿¡ de Bouma (1962).

No entantó,

as

corTentes de turbidez de alta densidade dependem da concentração do fluxo, por
definição. Assim, quanto

maior a concentração granular do fluxo maior sorá a competência deste de transport¿r
oarga detritica de
granulometria grossa (aroia + cascalho).

As Flcies Prh o Prc podem ser explicadas pela ação do correntes de turbidez de baixa
densidade
razão
de carga em suspensão / velocidade de fluxo). Essas fácies cor¡elacionar-se-iam
þaixa
às seqüências
Tog¡1¡; e Tsç¡1p¡ do modelo de turbiditos def[rido originahnenæ por Bouma (1962).
A Fácies
se à

prd vincula-

rápida ressedimontação de sedimentos finos ainda inconsolidados sob condições
hidroplásticas.
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A

Fácies

',"l
B

A - årgil¡
S - silte

Amf - ¡r€lt multo finr

ulf - ¡reia linr
Am - rrclt médlr
Ag - ¡rei¡ gro¡s¡
G - grônulo

Flcuru III.6 - Associação CIl

Iw
E
ffi
E

Prh
P¡d
Amc
Âfm

Afr

E
E
E
E
E
E
E
E

@

conlrlo

¿ros¡vo

drupes

deargilt

clìmltìng rÍpples
morcas ondul¡dr¡

eslrtltratlumc
dobra¡ convolut¡s

erlnlúr¡ m¡ciçâ
nfvel dc grônulor
brse emslv¡

na localidade MC-98 (A) Visão geral dos depósitos de ritmitos,
estratigráfica de detalhe tipo Selley (1970) (C) Foto de detalhe de estrutura em chama (Iame).

(B)

seção

6l
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I

A relação das fácies Prh, Prc e Prd com as fácies arenosas acima descritas deve refletir contextos
sucessivamente mais distais para a sedimentação das correntes de turbidez de baixa densidade

efetuou-se mediante pulsos das correntes de alt¿ densidade que, simultaneamente, foram
alimentador principal dos detritos das correntes turbidíticas de densidade mais baixa.

se destacam climbing ripples supercríttcas tipo

A de Joplin & Walker

A deposiSo

o

mecanismo

A Fácies Prc,

onde

(1968), indicaria prováveis

condições de deposição mais distais, em um contexto de energia de fluxo substancialmente inferior, ligado
à participação de grande conteúdo de sedimentos fmos em suspensâo. Howel

que, nessa situação,

à

& Normark (1982) sugeriram

tal associação pode representar depósitos de leque mediano ou franja de leque, devido

predominância de sedimentos finos. Ainda, com base nestes autores,

a

preponderância de ciclos

granodecrescentes permite relacionar a associação com um contexto deposicional retrogradacional

Nestas associações de fácies verificou-se que a sedimentação processou-se basicamente por fluxos

gravitacionais não confinados de baixa densidade, provavelmente alimentados por fluxos mais densos

e

viscosos provindos dos diversos aportes sucessivos de correntes impregnadas de detritos, Tais correntes, ao

atingir o corpo aquoso, comportar-se-iam como fluxos hiperpicnais sensu Bales (1953), devrdo à elevada
carga detritica que promoveria a geração de depósrtos turbiditicos gradualmente mais finos para o interior
da bacia.

Portanto, essas fácies representariam fluxos gravitacionais de baixa
relacionados a processos esporádtcos de transporte

e alta

viscosidades

e sedimentação. A Associação de Fácies

CIl

foi

interpretâda como depósitos de turbiditos clássicos representados por ciclos rítmicos granodecrescentes
com os intervalos definidos a partir de Bouma (1962). Inicia-se com arenitos médios a grossos, maciços,

com fragmentos (Fácies Afr), repfesentativos da divisão To, ou arenitos médios a frros, portando
laminação plano-paralela (divlsão Ts) e exibindo marcas de sola ou de objetos (Ponto MC-35)' que gradam
em direção ao topo pâra arenitos finos com laminação cruzada cavalgante (divisão Tc), e terminando com

niveis pelíticos (divisão Toe) com laminação plano-paralela mcipiente. Estâ interpretação condiz com
outras anteriores para a região estudada (Faccini et.
199óc)

e

al.,

11987;

Fambrini et. al., 1995; Fambrni, et al.,

tåmbém para acumulações sirnilares na bacia como um ødo (Lavina ¿t al.,1985; Fragoso Cesar,

1991; Sayeg, 1993; Paim et. a\.,1992; Paim, 1994; Fambrini ¿r. al.,1996b).

Conglomerados pouco organizados sustentådos por matriz
pouco organizados

macþs

Conglomerados organizâdos com estrâtificâção cruzada acanalada
Arenitos conglometáticos com estratificações cruzadas acanaladas
grossos com estratifi cações cruzadas
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A Associação CI2 ocorre na bolda orientâl de ocorrência do Grupo Carnaquã na área de estudos
em contato com a Falha Tapera Emiliano, em bloco soerguido provavelmente pela atuação da mesma e da

Falha Passo da Mìna.

Esta associação constitui-se de fácies conglomeráticas de geometria tabular em escala de
afloramento formadas por intercalações de paraconglomerados maciços de espessura variando de 50cm a

lm (Fácies Cmm) e paraconglomerados grosseiramente gradados

em camadas de até

altemados em contato brusco com niveis de arenitos grossos a fmos
arenitos conglomeráticos com seixos esparsos (2 < ö

l,5m (Fácies Cmg),

con grânulos (Fácies Aga) ou com

< 5,5 crn) da Fácies Aca que gradam bruscamente

para níveis centimétricos de pelitos, podendo, ocasionalmente, apresentar camadas le¡rticulares pollco
espessas (10-30cm) de ortoconglomerados com estratificações cruzadas acanaladas (Fácies Ca), confomre

as

FIGI'R-.\S

III.7 e IIL8. A rigor, os termos rudíticos desta associação de fácies variam

paraconglomerados bimodais

a polimodais (mais freqüentes) a arenitos com seixos de matriz

segundo as propostas de Walker (1975) e Collinson

de

grossa

& Trompson (1989).

Descrição

A

Fácies Cmg constitui-se de pacotes tabulares de espessura metrica (Ftcuna IILT)

conglomerados pouco organizados supoúados

por matriz, estratificados muito grosseiramente

de

(com

gradação inversa MC-38). Os clastos são de granulornetria seixo, com alguns calhaus dispersos. A matriz
compõe-se de areia

fna a

média com grânulos, apresent¡xdo ocasional imbricação de clastos. As

estratificações presentes são do tipo plano-paralelo e, principalmente, gradacional; esta originada pela
gradação nomral e inversa dos clastos. Apesar das poucas estratifrcações presentes que conferem certa
organização ao depósito, a disposição dos clastos é caótica a pseudo-organizada

(aþmas

imbricações),

como se os fragmentos tivessem sido lançados e precipitados conforme a perda de energia de trallspoÍe,
sem maiores indicações de organização,

o

fenômeno

é melhor observado em planta que em perfil,

conforme conrprovado pela presença comum de fragmentos de granulometria seixo e calhau colocados lado
a lado na matriz fura a média com grânulos, por exemplo. A matriz desses depósitos os envolve no geral,
podendo ocorrer contatos pontuais a plalares entre os fragrììentos, os últimos ocasionando imbricação

(Localidades MC-38, 1 10, 364, 365, 128, 129, 13O, 331, 332).

A

Fácies Cmm

é

formada por pacotes de espessura métrica

e

geometria tabular, de

paraconglomerados polimíticos maciços desorganizados com calhaus e seixos angulosos imersos em matriz
de areia grossa com grânulos

(FIcltR III.7). Embora

seja caótica e apresente estrutura maciça, por vezes a

deposição seguiu uma gradação nomral compondo ciclos granodecrescentes, onde cada novo ciclo possui

linite erosivo com

o anterior (Localidades MC-38, 364, 365, 331, 332).
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0't2m
LL-.
FIGURA

lll.7 - Aspecto

1

geral

da Associação Cr2 no ponto MC-38 salientando depositos de conglomerados
sustentados pela matriz c arenitos conglomeráticos. Foto gentilmente cedida por
Heitor S. Sayeg.
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PALEOCORRENTES
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Frcun¡' III.8 -

seção estrati gtáfirca de detalhe da Associaç âo cl2 na localidade Mc-3g. vide localização na
figura anterior. Atentar para diâmetro máximo de clastos ($,g nos níveis conglomeráticos.
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de feldspato e quartzo e fragmentos liticos variados. Os fragmentos são no geral subangulosos, variarido
desde angulosos ate bem arredondados.

As poucas estratificações preserìtes são do tipo gradacional,

originada pela gradação normal e inversa dos clastos. Apesar das poucas estratifica$es presontes que
conferem certa organização ao depósito, a disposição dos olastos é caótica a pseudo-organizada (algumas
imbricações), como se os fragmentos tivessom sido lançados e precipitados conforme a perda de energia do

transporte, sem maiores indicações de organização. O fenômeno é melhor observado em planta que em

perfil, conforme comprovado pela presença comum de ftagnentos do granulometria seixo e
colocados lado a lado na matriz fina a média com grânulos, por exemplo.

envolve no geral, podendo ocorrer contatos pontuais

a

A matriz

calhau

desses depósitos os

planaÌes gntre os fragmentos, os últimos

ocasionando imbricação (Localidades MC-380 110, 364, 365,

l21r l29,l30, 331, 332).

Os oftoconglomerados (Fácies Ccs) subordinam-se aos conglomerados suste¡rtados pela matriz
(Fácies Cng, Cmm), restringindo-se a níveis decimetricos (10-30cm de espessura) intercalados nestes ou
separando níveis areno+onglomeráticos, onde localmente os pacotos atingem espessuras da ordem de 60-

70cm (MC-f10).

A Fácies Ccs é constituída por

pacotes de geometria lenticular de ortoconglomerados

polimíticos de calhaus e seixos angulosos a subarredondados (0

",¡*

= l0

cm). Os clastos caracterizam-se

por contatos planares a côncavo-convexos, A matriz é de areia média a grossa com grânulos. os
ortoconglomerados apresentam estratificações cruzadas acanaladas de baixo ângulo

e médio

porte.

Imbricação de olastos é feição comum (MC-38, 130,331). No MC-110, ocorre imbricação de clastos bem
formada, segundo caimento do plano aå no sentido inverso do fluxo (Localidades MC-38, 110,331, 130,

r28).

A

Fácies Aga encerra arenitos grossos, muito mal selecionados, com grânulos e seixos, e até

alguns calhaus dispersos (0

-¡. = 9,0 cm). Os arenitos apresentam

gradação dos clastos ocasionando

incipiente estratifioação plano-paralela e, por vezes, estratificações cruzadas tabulares e acanaladas de
pequeno porte, possuindo, ainda, tênue imbricação de olastos.

As lâminas frontais das estratificações

oruzadas t¿bularos, não raro, aparecem demarcadas por seixos e grânulos que se acumularam durante o
processo. Há, também, fei$es de corte e preænchimento (scour

lol,l02r

andfll, Mc-195).

(Locatidades Mc-100,

110, l2g, 129, 130).

Interpretação
A Associação CI2 pode ser interpretada como depósitos subaquáticos devido à vinculação com a
Associação de Frícies

50q (iii)

CIl

e consoante as características:

(i) geometria tabular; (ii)

espessura superior a

clastos wariando de grânulos a calhaus angulosos a subangulosos imersos em (iv) matriz formada

por pelitos a arenitos grossos e (v) baixa organização dos depósitos. De acordo com Howell

& Normark

(1982), f;åcies de leques subaquáticos são aquelas definidas com base nas prinoipais caÌacterísticas como:
tamanho dos grãos e outros atributos texturais, razão areia

/

lama, espessura das camadas e geometria,

organização intema das camadas, estruturas ssdiment¿res dinâmicas, trama dos litotipos e composição.
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Rochas análogas à Associação CI2 em outras regiões da Bacia do Camaquã foram consideradas

&

Picada (1966) e

& Giffoni (1970) nos vales do Piquiri e do Arroio Boici. O excelente trabalho

de Lavna el al.

como produtos da deposiçâo em meio subaquático desde os estudos pioneiros de Tessari
de Tessari

(1985) apresentou um modelo de leques costeiros para estes depósitos. Os autores propuseram-no com
base em características como "grandes espessuras dos estratos, Seometria e relações de contato com ds

demais unidades". Assim, em depósitos correlatos do vale do Boici, Sayeg et al. (1992a, b) e Sayeg (1993)

interpretaram

o

contexto deposicional formado por leques subaquáticos com variação de åguas mais

proñrndas (seqüências de Bouma) a rasas (fácies de inunditos), com passagem para ambientes costeiros,

em processo de colmatação de um grande corpo d'ágUa, possivelmente um mar epicontinental. As
seqüências incompletas de Bouma

(f*,

T"o, To., Toou) foram relacionadas a porções distais de leques

subaquáticos, constituindo depósitos de turbiditos grossos originados abaixo do nível de ação de ondas de
tempestades, de acordo com critérios estabelecidos por Lowe (1982).

DESCRIÇÃO SIJMÁRIA
Ritmitos psamo-pelíticos com laminação cruzadâ truncada por
Arenitos finos com marcas onduladas
Arenitos finos e nìédios com laminaçâo plano-paialela
Arenitos finos com laminações cruzadas cavalgantes
A¡enitos finos com laminações cruzadas truncadas por ondas

A Associação CI3 possui exposições na planície a sul das Minas do camaquã (e.g no caminho
que leva ao rio Camaquã) (Anexo 01).

A

Associação

CI3

consiste em corpos tabulares de espessura entfe 50-80

cm, atingindo

fortuitâmente ate 1,0 m, formados por ritmitos psamo-peliticos constituídos, da base para o topo, pela
altemância brusca de camadas decimétricas de arenitos médios a finos acastanhados bem selecionados com
laminação cruzada truncada por ondas de porte centimétrico (Fácies

(Fácies Afc), lamrnação plano-paralela (Fácies

Afld), laminaçâo cuzada cavalgarf,e

Afh) e marcas onduladas simétricas (Fácies Afos),

e

lâminas de pelitos (siltitos arenosos esverdeados) de espessura centimétria (5-l0cm) de estrutura ìamnada
da Fácies

Prl (Localidades l{C-169 124).

'

Descrição

A

Fácies

Afld constitui-se de arenitos fmos a muito finos, bem selecionados, com palhetås de

muscovita nos planos das estratificações, distribuidos em camadas tabulares (2 a 8cm de espessura) cujo
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topo

e cuja base encontram-se ondulados.

Intemanente, possuem estruturas sedimentares como laminações

por migração de marcas onduladas (ripple dnft cross lamination) ou microsensu Dotl & Bougeois (1982), laminação plano-paralela e ondulada (wavy bedding)

cnrzadas truncadas
hummockies

(Localidades MC-169, 124, 125).

A fácies Afc compõe-se de arenrtos médios a finos, castanhos, micáceos, dispostos eln carnadas de
espessurâ decimétrica, extensão variável

e

intemamente podåndo laminações cruzadas cavalgantes

(climbing ripples) desenvolvidas por ondas de comprimentos de onda centimétricos (3-6cm) (Localidades
Nrc-169,124).
Já a Fácies

Afh apresenta corpos tabulares decrmétricos de arenitos fnos acastanhados, micáceos,

contendo lanrinação plano-paralela e lireação de partição Qtarting lineation) (Localidrdes MC-124).

A F¿{cies Afos destaca-se por arenitos médios a finos ondulados formando camadas centimétricas

a

decirnétricas que, no topo dos estratos, exibem rnarcas onduladas de perfrl simétrico com comprimentos de
onda oscilando entre

I

e 12cm e cristas de ápice arredondado ou em cúspide.

Por fim, no topo da associação ocorrem as Fácies

Prl

e Psm,

A

Fácies

Prl é representada por

ritrnitos formados por intercalações de arenitos furos a muito fmos argilosos, arroxeados, micáceos

e

camadas de pelitos (siltitos arenosos esverdeados) de espessuras centimátricas (5-15 cnr). Os pacotes
apresentam larninação plano-paralelâ como estrutura primária observada (Localidades

l{C-169,I24).

Psm é a fácies composta por intercalações de corpos tabulares decimétricos de siltitos esverdeados
maciços e níveis centimétricos de argilitos maciços (Localidades ÌÑIC-124,l7l).

Interpretåção
Os depósitos da Associação

CI3 distinguem-se pela tabularidade dos estratos, granodecrescência

ascendente, altemância de camadas de arenitos

fnos

de topo e base ondulados com níveis centimétricos de

pelitos. Intemamente, estruturas con.ro: (i) lamuração plano-paralela; (ii) laminação cruzada truncada por
rnrgração de ondas (rippLe

drift cross lamination) ov nlicro-hummock)r, quando o coulprimento de onda

nferior a lm; (iii) laminações cruzadas cavalgantes e, no topo das camadas arenosas, (iv)
onduladas simétricas com qomprimento de onda variando de 1

é

marcas

a 6cm, indicando oscilação, permitem

sugerir que estes depósitos foram gerados por ondas abaixo do nível de ação das ondas normais

e

domtrados por processos de oscilação, possivelmente uma região costeira assolada por ondas de
tempestade orignrando tempestitos sensu Sellacher (1982a).

A Associação CI3

assinala

a ocorrência de depósitos gerados sob a influência de

processos

esporádicos de transporte e acumulaçâo de material arenoso sob a açâo combrnada de fluxos de cerre¡rtes

oscilatórias de alta energia

e alto comprimento de onda e unidirecional (Cheet & Leckie, 1992)

sob

influência de ondas de tempestades (micro-hummockies), sedrmentados em âmbiente marinho raso,
confrgurando ternpestitos.
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Por outro lado, a Fácies AIh vincula-se a processos formados por fluxo acamadado planar sob
regimes de fluxo superior e de fluxo inferior. Associa-se com

AIh

Afld

sempre para o topo do

perfil. A Fácies

deve representår a deposição de sedimentos finos por suspensão durante períodos de tempo firme ou

estável (fairweather) na zona de praia, sujeitos à exposição subaérea (fendas de ressecação), e introdução e

retrabalhamento de silte grosso por movimentos oscilatórios de ondas de tempestade os quais tocam

a

superficie dos sedimentos durante novas tempestades (Reading, 1986).

ASSocIAçÃo CI4

com larninação plano-paralela

Ritmitos psamo-pelíticos com laminações
com laminação plano-paralela

Arenitos rnédios corn estraiificação
tâbulares de baixo ângulo

Arenitos médios com

ripples e esfraliïtcaçâo ondulada

Arenitos médios com
e

finos com estratificaçâo plano-paralela

Arenitos finos e médios mâciços

A Associação CI4 apresenta exposições ao longo da estrada que cruza as Minas do Camaquã
une a 8R392 à BR153 no trecho do trevo de acesso à

e

vila das Minas do Camaquã-Passo da Mina, na

planície a sul das Minas do Camaquã (e.g no caminho que leva ao rio Camaquã), bem como nas lavras
subterâneas e a c,éu aberto da extrnta Compalhia Brasileira do Cobre (CBC) (vlde Anexo 01),

A Associação CI4 compreende pacotes tabulares de espessura variável (decunetricos a métricos,
atingindo ocasionalmente até 2,0 m) de ritmitos psamo-pelíticos formados intemamente pela altemância
brusca, da base para o topo (FIcuRA IlI.9), de arenitos médios maciços de colorações variadas (Fácies

Afm, Amm); arenitos médios e finos castanhos dispostos em camadas decimétricas, micáceos,
selecionados, com estratificação plano-paralela, lineação primária de

f\xo

bem

(parting lineation) da fácies

Amp, Afp; arenitos médios com estratifrcações cruzadas tabulares de baixo ângulo (Fácies Amt); arenitos
médios a frnos acastanhados com laminação cruzada

dispostos ern camadas milimétricas

a

cavaþnte

e estratificação ondulada (wavy bedding)

centimétricas (Fácies

Anc), com lâminas milimetricas

a

centrmetricas de pelitos (siltitos e argilitos) entre as camadas arenosas (Fácies Prc); laminação plano-

paralela (Fácies

Afh) e lâminas de ritmitos pelíticos (siltitos arenosos

esverdeados)

de

espessura

centimetria (5-l0cm) de estrutura laminada da Fácies Prh (Localidades MC-43, 313, 124, 125, 169,
124).
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Seçâo estratigráfica de detalhe da localidade MC-313 onde se destacam arenitos finos a muito
ñnos de regime de fluxo superior da Associaçâo CI4, Estrada Minas do Camaquã-BR-392.
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Descrição
As fácies (Amp, Afp) compõem-se de arenitos médios e finos com estratificação plano-paralela
denotada por níveis de grãos bem selecionados dispostos em camadas decimétricas (10-30cm) altemadas

com a fácies de arenitos maciços em cuja base expõe-se marcas erosivas basais (FIGLTRA IILIO)
(Localidades MC-43, 313, 124, 1 25).

A Fácies Amc é defmida por pacotes tabulares de espessura variável fomrados por arenitos médios

a finos de

coloração castanìa dispostos em camadas milimétricas

a

centimétricas, com laminações

cruzadas cavalgantes (cl)mbing ripples) e marcas onduladas por corrente associadas (current ripples)

(Figrra III.11) e estratificação ondulada (wavy bedding) (Ponto MC-43). Por vezes a estratificação
ondulada é originada por lentes de argila em meio às camadas arenosas constituindo estratifrcação flcrrer.
Esta fácies associa-se conr Prc e Prh, possivelmente em porção distal, e em escala de afloramento com as
f;ícies Afh e Afm (FrcinA IJI,9) (Localidades MC-43,313, 124,125).

A Fácies Amt é formada por corpos de geometria tabular de arenitos finos e médios, pobremente
selecionados, acastanhados, muito rnicáceos, laminados, com variações bmscas na granulometria. Ocorrem

filmes de argila (drapes), As estruturas presentes são laminação
estratificações cruzadas tabulares de médio porte e baixo fugulo (e

e

estrâtificação plano-paralela,

< l0') (Localidades MC-184'

185'

776,177 e178).

A Fácies Amep

é formada por corpos de geometria

ben tabular de arenitos rnédios predominantes,

nìas tâmbém por tennos mais fr.nos e mais grossos de coloração acastanhada a ocre, bem selecionados por

estrato, formando sucessões granodecrescentes para o topo das camadas. Ocorrem estratificações cruzadas
tabulares de baixo ângulo (0

estratificações),

por

:

5"

-

8') de caráter bimodal (sentidos opostos de mergulho dosþresels das

vezes chegando

a

constituir estratificação esprnha-de-peixe (hering bone

strûfirtcafion) de porte pequeno a médio, no ponto MC-176. (Localidades MC-176' 196, 197,' entre
utras),

A

Fácies A{h é constituida por corpos tabulares decimétricos

a métricos de arenitos fnos

castanhos, micáceos, com laminação plano-paralela, hneação de partição ou de fluxo Qtarting lineation), e
delgada pelicula de argila na interface das canudas arenosas, apresentando fendas de ressecação. Associase com a Fácies

Afm (Localidades MC-35, 36, 215, 109),

A Fácies Prc compõe-se de ritmitos tabulares constltuídos por gradação de niveis decimétricos
arenitos

firos a muito finos de aspecto maciço, micáceos, intemamente portando incipiente

de

lammação

plano-paralela e laminações cruzadas cavalgantes, a estratos centimetricos de siltitos e argilitos maciços
laminados (laminação plano-paralela a ondulada) e acamamento lenticular (estruturas linsen

topo dos estratos arenosos possui marcas onduladas (FIGL[{A

r69, 191).

IILllA)

(Localidades

e

a

flaser). O

MC-35,36,37,98,
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FIGURA

III.I0 - Contra-rnolde

-r5':

de urarcas erosivas basais encontradas cm arcnitos fiuos nraciços

da Fácics Afm da Associação CI4 na localidadc MC-124 (às margens do lago de
dccantação no valc do arroio Joâo Dias). Fotografia gentilmente cedida pclo Prof.
Wcllirrgton Ferreira da Silva Filho (UFC).

A Fácies Prh compreende

sucessões de

ritmitos fonnados por intercalação centimétrica de arenitos

frnos a muito finos de coloração acastanhada, contendo lamnação plano-paralela" forlnando estratifrcação

lenticular (linsen), ou em meio a siltitos e argilitos arroxeados com fendas de ressecação poliédricas
irregulares de tamanho milimétrico a centimétrico no topo
maciços or.l com lamirração plano-paralela

A

(Ftcrnn III.llB),

intemamente mostrando-se

geometria do conjunto é tabular, de grande conturuidade

lateral. Esta fácies ocorre na planície formada pelo arroio João Dias a norte da Falha do Cemitério
(Localidades MC-43, 313, 124, I25).

Interpretação
As fácies Prh e Prc designam depósitos gerados por correntes de turbidez de baixa
(baixa razão de carga em suspensão
corn feições de ressecação.
de

/ velocidade

densidade

do fluxo) adentrando um corpo d'água raso, localmente

A Fácies Aflr representa sedimentação por fluxo acamadado planar sob regimes

fluxo superior (lammação plano-paralela) e inferior, freqüentellìente sujeita a exposição subaérea. A

presença de acamamentos heterolíticos ÇÍlaser, linsen, wav¡t) pode ser explicada

por correntes

permanentes cuja superimposição da ação de ondas carece de efeito coustrutivo de fomra

(Raaf et

al.,

1977; Reineck

semi-

a preserváJos

& Singh, 1980; Visser, 1980). A presença comum de fendas de ressecação

vincula-se à variações constantes no nivel do corpo d'água onde chegaln a expor seu substrato. Já os
arenitos das fácies

Amc e Afm indicam condições de geração por atividade considerável de ondas

em

ambiente de águas muito rasas. Podem representar depósitos de uma planície de maré.
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Estas fácies de planície de maré compreendem rrtercalações de arenitos e pelitos em camadas
tabulares de espessura oscilando entÍe 2 e 10cm, onde os níveis arenosos exibem boa seleção, cuja base

e

topo encontram-se ondulados portando elruturas típicas de ambiente transicional de lâmina d'água rasa
em ambiente deplanície de maré. Caracterizam-se pelas sub-fácies de (a) infra-maré, localizadas abaixo

da ação de ondas normais, destacando-se feições como laminação cruzada truncada por ondas (micro-

hummocþ), linsen nas camadas pelíticas e presença de pelitos no topo dos pacotes, sobretudo siltitos
esverdeados,

(b) inter-maré, onde se individualizam arenitos médios

arcoseanos portando estruturas

sedimentares como;flaser, npple dr¡ft cross lamination, climbing ripples e de (c) supra-maré, onde são
abundantes as feições de marcas onduladas assimétricas

e mesmo simétricas no topo das camadas

arenosas, e de fendas de ressecação na parte superior das lâmuras de pelitos cobrindo os estratos de
arenitos. Nesse ambiente, a deposição de sedimentos

fnos ocorre nas intemrpções de maré alta vindo

acumular-se nas calhas formadas pelas marcas onduladas, orþinando
dela, podendo ser erodidos com o refluxo da maré (Raaf er
nessa associação de fácies que Netto et

aI.,

o

a

acamamento tipo;Ílaser, típico

1977; Visser, 1980). Possivelmente foi

al. (1992) reportaram a ocorrência de traços fósseis (icnofósseis)

representados pelos icnogêneros lrrtri tes e Pldnolites (na base), Cochlichnus, Didymanlichnus, Cruziana?,

Planolites, Glrolithes, Skolithos?

e Ruso,¡tþtcus (para o toPo),

Tal icnofauna, segundo os mesmos autores,

refletiria um ambiente de águas rasas, de moderada energia e relativa esøbilidade, possivelmente um corpo
d'água restrito sob rnfluência de marés e contribuição deltaica. A descoberta de icnofosseis em depósitos da
Formação Mangueirão na regiâo das Minas do Camaquã (Paim et

aL, 1992; Netto ¿f a/,, 1992) e de

estruturas tþicas de fácies de borda de um grande co¡po d'água indica que este colpo aquoso alresenta
características de um mar epicontinurtal.

As características mencionadas acima, associadas com a ausência de mtercalações pelíticas mais
importantes e a associação com arenitos slgmoidais da Associação CI5 (Fácies Ams) e com fácies aluviais
da unidade superposta

(CM) sugerem que a deposição dessa fácies

se deu sob o domínio da ação das ondas

normais, de_pequena magnitude, em águas muito rasas comperíodos intermrtentes de emergência subaérea
eventual. Desse modo, esses sedimentos indicam condições deposicionais em ambiente costeiro, margem de
um corpo d'água marinho. Apresenga de estratificações com sentidos depaleofluxo opostos sugere a ação
de marés.

De fato, como sugerem alguns autores sobre este ponto. Della Fávera (1984) afirmou que muitos

dos depósitos desta associação de fácies ter-se-iam originado pelo rápido aporte de grande carga
sedimentar em águas rasas a muito rasas, com exposição subaérea, definindo-os como inûnditos. Laima et

al. (1985) interpretaram

esses depósitos como produtos de ambientes transicionais, cqia de¡osição foi

promovida predominantemente por fluxos densos em águas rasas, com exposição subaérea erentual,
caracterizando

øis

depósitos como inunditos de Seilacher (1982b). Sayee (1993) também apontou

depósitos de inunditos associados com leques costeiros na região do vale do Boici, sugerindo que estes
pudessem re¡resentar as margens de um mar epicontinental que se fixara naquela região.
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lale do Boici, sugerindo que estes

pudessem representar as margens de um mar epicontinental que se fixara naquela região

Arenitos finos a médios com estrâtificação cruzada
médios corn estratificâçöes

Arenitos finos maciços com erposição subaérea
Arenitos finos com laminação

A Associação CIS,

equivalenæ ao Arenito Inferior de Ribeiro (1978) e Gonzalez

&

Teixeira

(1980), é encontrada na estrada que cruza as Minas do Camaquã e une a 8R392 à BRl53 no trecho do

trevo de acesso à vlla das Minas do Camaquã-Passo da Mina, mas a Fácies Ams somente foi
identificada em um corte às margens dessa estrada, abaixo do Cerro da Cruz (local MC-145)

Descrição

A

Fácies

Afm

compreende arenitos finos acastanhados, micáceos, maciços, formando pacotes

centrmétricos de geometria tabular. Intraclastos pelíticos são comuns (Localidades Mc-125, 145).

A Fácies

Amt

caracteriza-se por arenitos médios portando estratificações cruzadas tabulares de

baixo ângulo e pequeno porte em camadas centimétricas (Localidades MC-125' 145)'

A Fácies Ams encerra corpos métricos granocrescentes

de geometria

tipo sigmoidal a lenticular de

arenitos finos a médios acastanhados, amalgamados ou com delgada lâmina de pelitos na interface

e

marcas onduladas assimetricas no topo dos estratos arenosos (FIcuRA III.12A). Dentre as estruturas

intemas presentes destacam-se estratificação cruzada sigmoidal de médio porte (FIGI'RA III.12B),
estratificações cruzadas acanaladas na parte superior dos estratos, Intraclastos peliticos são abundantes.
Esta fácies está relacionada com a Fácies

Amt (Localidades MC-145).

Afh é uma fácies cornposta de arenitos finos com laminação plano-paralela e delgada lâmina

de

argila na interface das camadas arenosas, apresentando fendas de ressecação (Localidade MC-145)

Interpretåção

A Fácies Ams,

em vista da geometria dos corpos e estruturas intemas e sua associação comum

com as fácies de tempestitos, inunditos e de planície de maré do Conjunto

Inferior (CI3

e

CI4) e aluviais

do Conjunto Médio (Formação Vargas), pode estar relacionada com lobos de frente deltaica em condições
de fluxo homopicn al (sensu Bates, 1953). As fácies

Afm e Afh subordinam-se à Ams e representariam
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III.12- Arenitos médios e finos sigmoidais (Fácies Ams) e maciços (F,ácies Afm) dâ Associâçâo
cIS na localidade Mc-145, estradâ vicinar Minas do camaquã - BR-392 que conecta a fuea de
estudos aos municípios de Sarìtana da Boa Vista e Pelotas, À - Geomet¡a iignroidal dos corpos

FIGURA

amalgamados de arenito (ao lado do homem de escala), por vezes separados poi detgada lâmina de
siltitos ou, mais ra¡amente, argilitos que podem exibir fendas de resiecação.-Noør ÍoÍe nergulho

das camadas (cerca de 40-45'de inclinação). B - Detalhe da estruturáção interna most¡an'do a
amalgamação dos arenitos maciços (Fácies Afm) e arenitos com provávei estratificaçâo sigmoidal
(Ì'ácies Ams). Est¿s fácies relacionam-se com a Associação cMi, superior, podendo repiesenør
corpos delfåicos da 1nrção emersa do corpo aquoso do Conjunto Inferiòr de Aisociações åe Fácies

(cI).
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possivelmente depósitos de rompimento de diques marginais de distribulårios deltaicos (Faccuri ør a/.,
1987). A presença de arenitos corn estratificações cruzadas tåbulares com pelitos para o topo reforçam tal
suposição, pois podern evidenciar a deposição rápida dos distributários deltaicos após o rompimento dos
diques, asseme[rando-se à depósitos de crevasse-splays.

trt.2.t.3 srsrEMAs DEPOSICIONAIS DA FORMAçÃO MANGUEIRÃO
A

unidade evidencia

a

presençâ de depósitos de

un

corpo aquoso representado por diversas

faciologias representativâs das várias batimetrias desse corpo.

A

Associação de Fácies

CIl

vrncular-se-ia à depósitos de turbiditos

sþificando as

porções

proximais e diståis dêsse corpo aquoso que se acha!.a sob a ação de perturbações tectônicas gerando
correntes de turbidez.

Na Associação de Fácies CI2 encontramos depósitos conglomeráticos relaciolados aos turbiditos,
podelrdo significar as porções de granulometria grossa dos meslnos, mas

já

evidenciando batimetrias

possivelmente mais rasas, dentro de contexto de leques costeiros.

A Associação de Fácies CI3 representa depósitos fornudos abaixo do nível de ação das
normais, possivelmente vinculados

à atuaçâo de

tempestades, onde mecanisnos

esporádicas exposições subaéreâs insinuam fottemente
retrabalhamento

por ondas e,

depósitos de tempestitos.

ondas

de ondulaçâo corn

que os sedimentos precedentes

ocasionalmente, ondas de tempestade, culminando com

o

sofreram

acúmulo de

A associação evidencia, assinì, contexto deposicional mais próximo das margens

do corpo aquoso.

A Associação de Fácies CI4 pode associar-se à borda do corpo d'água, proravehnente sob a ação

de marés, mas inequivocamente em contexto deposicional mais raso que os anteriores em vista das
abundantes feições subaéreas encontradas. Desse modo, representaria ambiente de planície de marés desse

corpo aquoso.

A

Associação de F:ícies CI5

já

representaria a porção predominantemente el'nersa desse corpo

d'água vinculada a depósitos de lobos de frentes delataicas em ambiente transicional.

A

presença de sistemas de

turbiditos distais e proximais (Associações CII e CI2),

passando

coluna acima para depósitos de borda de corpo aquoso (fácies de planícies de rnarés), sugere que houve um
corpo d'água na região, provavelmente um sistema deposicional marinho-transicional, ou que apresentou

alguma conexão rnarinha precedente, em vista da provável presença de fácies de tempestitos, fácies
costeiras e, principalmente, a ocorrência de assembléias de icnofosseis nos estratos desta fonnação (Netto
et al.,1992).

Dessa maneira, a Formação Mangueirão na área de estudos originou-se em um corpo marinho
possivelmente raso, um mar de caracteristicas epicontinentais.

Faml¡rini. G.L ¡ Q Gruno Camaquã: análise dc fácies. DroYeniência 9 Daleocorr€trtes

lll.2.l.2

Conjunto Médio (CM) - Formação Vargas

O Conjunto Médio de Associações de Fácies (CM) - Formação Vargas - compreende as
suc.e ssões psefrto-psamíticas normalmente descritas na literatura como Membro Vargas da Formaçâo
Arroio dos Nobres de Ribeiro ¿¡ al. (1966), ou seqùência IIb de Paim et al. (1992). Constitui-se na
principal unidade conglomerática aflorante na região perfazendo espessura de cerca de 500m, incluindo-se
as amplas e generosas exposições da cava a céu aberto da Mina Uruguai (CBC). Sobrepõe-se ao Conjunto

Inferior de Associações de Fácies (CI) por contato gradacional constituindo-se em ciclos progradantes
(granocrescentes). Ribeiro (1978), 'leixefta et al. (1978b) e Gonza.lez & Teixeira (1980) referiram-na
como: Conglomerado Inferior, Arenito Intermediário e Conglomerado Superior.

Í1I.2.1.2.1 Associações de Fácies da Formação Vargas
Na cava a céu aberto da Mina Uruguai da extinta Companhia Brasileira do Cobre afloram

da Formação Vargas, Nesse local foi possivel distinguir duas unidades
equivalentes aos Conglomerado lnferior e Superior de Ribeiro (1978) e Gonzalez & Teixeira (1980), onde

possantes conglomerados

foram definidas duas associações de fácies:

CMl,

de conglomerados polimíticos de matriz de areia mrádia a

grossa intercalados com arenitos conglomeráticos e arcoseanos grossos compondo níveis de 1,5-2,0m e

CM2, onde se destacam ortoconglomerados polirníticos orgalizados dispostos em camadas tabulares

de

um metro de espessura separados por níveis de arenitos grossos conglomeráticos, A Associação CM3,
aflorante apenas no extremo nordeste da área da Formação Vargas, é composta de brechas oligomíticas
sustentadas tanto por clastos como por matriz (Fácies Bmm) de depósitos de brechas de fluxos de detritos.

A Associação CMl ocorre como uma faixa estreita entre a Formação Mangueirão e a Associação
CM2. A espessura medida é de cerca de 80 metros na cava a céu aberto da Mina Uruguai.
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Esta associação congrega fácies conglomeráticas de geometria lenticularizada em mapa e tabular

na escala de afloramento fomradas por intercalações de camadas decimétricas de paraconglomerados
polirniticos de seixos e, subordinadamente, calhaus (Fácies Ca); estratificados muito grosseiramente em
camadas de até

l,5m (Fácies Aca);

variando de 50cm

paraconglomerados maciços de geometria lenticular de espessura

a lm (Ficies Cmm),

altemados em contato brusco com níveis de arenitos finos

a

grossos com grânulos (Fácies Aga) ou conglorneráticos cor¡ seixos esparsos da Fácies Aca que gradam
bruscamente para níveis centimétricos de pelrtos com fendas de ressecação.

Descrição
A Fácies Ca comporta paraconglomerados pouco organizados em pacotes de espessura média em
tomo de 50cm e máxima de até lrn (FIGURA IIL13), corn seixos e, subordinadarnente, calhaus (0

-¿-:

15

cm). A matriz compõe-se de areia média a muito grossa, mal selecionada, com grânulos e possui coloração
esverdeada. Os fragmentos são subangulosos (507o), mas podendo ser angulosos (30%o) a subarredondados

(157o) a bern arredondados (57o). Já os clastos de granulometria maior são melhor artedondados, porém
preservando a angulosidade caracierística típica da unidade. A matriz os envolve, podendo ocorrer contatos
pontuais a planares entre os clastos, os últimos ocasionando imbricação. É curiosa a presença de clastos de

leucogranito róseo com textura Rapakivi (ver análise de proveniência adiante). Embora seja caótica
apresente estrutura maciça,

por vezes a deposição seguiu uma gradação normal compondo

e

ciclos

granodecrescentes, onde cada novo ciclo possui limite erosivo com o anterior. As estruturas presentes são

estratificações plano-paralela e cruzadas acaualadas de médio porte e baixo ângulo. No topo dos pacotes,

ou mesmo de cada ciclo, pode haver delgada pelicula de finos (arenito muito fulo argiloso e até siltito
nrarron) com ferdas de ressecação (FIGURA IIl.l4). Localidades MC-40 (prhcipal), 195,44 (Cerro da
Cruz).

A Fácies Cmm constitui-se

de pacotes de 60-70crn de espessura máxima com geometria lenticular

formados por paraconglomerados polimíticos desorganizados de calhaus e seixos angulosos imersos em

matriz de areia grossa com grânulos, maciços, de colora ção

cir.tza esverdeada, com ocasional

imbricação de

clastos.
Os ortoconglomerados (Fácies Cp) subordinam-se aos conglomerados sustentados pela matriz (Ca,

Cmm), restringindo-se a niveis centimétricos (10-30cm de espessura) intercalados nestes ou separando
níveis areno-conglomeráticos, onde localmente os pacotes atingem espessura métrica (lüC-a0). São
compostos por seixos e grânulos e, muito esporadicamente, alguns calhaus (Q ,6,

=

10 cm, riolito) (FIGURA

III.13). São maciços a estratificados e apresentam geometria lenticularizada. As estratificações presentes
são do tipo plano-paralelo e gradacional, esta originada pela gradação nomral dos clastos. Caracterizam-se

por contatos planares a côncavo-convexos, deste modo tomando a matriz subordirada. Imbricação de
clastos é feição comum. Localidades

MC-40, 195,44,394. As estruturas presentes são, além da estrutura
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gradação normal dos clastos, estratificação plano-paralela evidenciada pelos planos de

acamamento dos esratos e imbricação de clastos.

A

Fácies Aga compõe-se de niveis de arenitos finos

a

grossos com grânulos, muito mal

selecionados, localmente com esporádicos seixos (FIcuna III.13). Os arenitos estão bem estratificados,
apresentando acamamentos plano-paralelos

e

possuindo, ainda, tênue imbricação de clastos.

estratificâções cruzadas dos tipos tabular

A

e

acanalado,

geometria em afloramentos é tabular, lnas parece ser

lenticular em escala menor.

A

Fácies Aca corresponde a pacotes lenticulares decimetncos de arenitos grossos, muito mal

selecionados por estrato, matriz arcoseana, com grânulos e seixos, e até calhaus dispersos ($

'¡-:

9,0 cm),

Os fragmentos colocam-se nos foresets das estratificações cruzadas. As estratificações cruzadas são do

tipo acanalado, dado pela terminação côncava para o topo dos estratos individuais, truncando
das estratificaSes subjacentes (v¡d¿ FIGtmA
demarcadas

III.I5). As lâminas frontais, não

os

þresets

raramente, aparecem

por seixos e grânulos que se acumularam durante o processo, salientando os planos

estratificações cruzadas (FIcITRA IIL16). Há, também, feições de corte e preenchimento (scour and

das

fl[)

(MC-195,217). Associa-se às fácies ca e ccs. Localidades MC-40 (principal),195,219,2200 218,394'
217,392.

Interpretação
As fácies Ca, Cp, Cmm e Aga relacionam-se a processos de transporte em regime de traçâo

e

deposição na forma de barras longitudinais (predommantes) e dunas subaquáticas em ambiente aluvial,
possivelmente um corpo
de

de

fan delta. Teixeira et al. (1978b) foram os primeiros a admitir geração através

fan deltas para tais depósitos, no que estamos de pleno acordo.
Podem repfesentar depósitos de fluxos de detritos subaquátcos, segundo Holz (1987), tåis

depósitos geralmente são mais finos que os subaéreos, formando conglomerados supotados pela matriz"

com freqüência imbricados em virtude do movimento clasto-a-clasto e podendo apresentår gradação
inversa. Normalmente encontram-se intercalados com os depósitos da

prçria

bacia de acumulação, tais

como intercalações de finos de odgem marinha ou marinho-deltaioa com as fácies de fluxo de detritos
subaquáticas (Gloppen

&

Steel, 1981).
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FIGURA

III.13 - Arenitos conglomeráticos (Fácies Aga), de geometria tabular, da Associação CMl. Notar
fiagmentos subangulosos a angulosos do t¿manho seixo, predominantemente, ria base dos pacotes.
Por sua vez, esses âpresentam granodecrescência âscendente, definindo ciclos gtanodecrescentes.
Localidade MC-40 (cava a céu aberto da Mina Uruguai, CBC).

-

III.14 - Fendas de ressecaçâo em delgada película de ar$la na interface enlre dois ciclos
conglomeráticos da Associação CMl. O nlvel refere-se à interface entre os dois pacotes dâ FrcuRA
III.I3, imediat¿mente acima da escala (martelo). A feição revela o topo de um cicto e indica
ex?osição subaérea para esses depósitos. Localidade MC-40 (cava a céu ahrto da Mina Uruguai,
CBC).
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FIGURA III.15 - Arenitos conglomeráticos dâ Fácies Aca da Associação CMt mostrando pecùIiar
estratificação cruzada de pequeno porte. Notar ftagrrentos subangulosos a angulosos do
tamanho seixo na base dos ciclos. Topo dos pacotes em posição normal. Localidade MC-40
(cava a céu aberto da Mina Uruguai, CBC).

:>

IIGIJRA III.16 - Co4glomerados estratificados

(tr'ác¡es Clr) da Associação CM1 a¡:resentando nlveis de
clastos e níveis mais arenosos que definern a estratificação, Notar fragmentos subangulosos a
angulosos do tamanho seixo, predominantemente, na base dos _pacotes, sendo alguns
subarredondados. Localidade MC{O (cava a céu aberto da Mina Uruguai, CBC).
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AssoclAçÃoCM2
Equivalente aos Arenito ìntermediário e Conglomerado Superior de Ribeiro (1978)

DEscPJÇÃo SUMÁRÌA
organizados de geomeuia tabular
a gradâdos
Conglomerados com estratificações cruzâdas tåbulares
Conglomerados com estratificações cruzadâs acanaladas

Arenitos conglomeráticos c/ estralificações cruzadas
Arenitos grossos a muito grossos com

A Associação de Fácies CM2 a¡resenta

excelentes exposições ao longo da estrada que oruza as

Minas do Camaquã e une a BR392 à BRl53 no trecho do Passo da Mina-Estrada do Passo do Cação, em
trecho da estrada que conduz para a Serra dos Apertados e passa pela Pedra do Bagual e, prlncipalmente,

nas minas subterrânea e a c€u aberto da Companhia Brasileira do Cobre (CBC). Constituem camadas
tabulares degrande persistênoia lateral de eslessura máxima estimada em 400m (vide Ànexo 01),

Esta associação abrange camadas centimétricas a decimetricas formando pacotes métricos de
fácies de ortoconglomerados polimíticos tabulares gradados (Fácies Ccs) a estratificados (Fácies Ct, Ca);
arenitos grossos (Fácies Aga) e arenitos conglomeráticos (Fácies Aca) e paraconglomerados gradados de
seixos (Fácies Cmg), como ilustram as FIGURAS

III.

17 e III.18.

Os ortoconglomerados tabulares dominam esta associação de fácies (FIGURA III.20), envolvendo
estratos de

I

a 2m de espessura, compondo ciclo granocrescente, notadamente para o topo da coluna

(thickenuing upward cycle). Os níveis de ortoconglomerados, sejam gradados ou estratificados, dispõem-se

em altemância com os de arenitos grossos e arenitos conglomeráticos (Fácies aga e Aca)

e

de

paraconglomerados, perfazendo contatos bruscos, predominantemente.

E3

paleocorrentes
Fambrini. G.L 1Q Gruno Camaquã: anâlise de fácies. proveniência 9

S15E

N75W

Associaçâo CM2 no local MC-195. A- Visâo geral dos pacotes de arenitos e conglomerados da
AM3: B- Croqui dc A dcnotando as principais fciçõcs scdimcntârcs.
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Seção estratigráfica da base da Associação CM2 no local MC-195. Destaque também para
as
paleocorrenúes medidas por nível e os diâmetros máximos (0 máx) tomadas
em cada camada investigada.

Fambrini. G.L. - O Gruno Camnquã: análise

de fácies.

nroveniência e paleocorrentes

-

III.19 Fácies Aca da base da Associação CM2 no local MC-195. A- Arenitos basais da
Associação CM2 mostrando ciclo granodecrescente. Paleocorrentes da esquerda para a direita da
foto; B- Detalhe de laminações cavalgantes ern nível arenoso fino.

FIGURA
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Descrição

As Fácies Aga e Aca caracterizanr-se por arenitos grossos (Aga), rnuito mal selecionados por
estrato, ntatriz arcoseana, conglon'reráticos cle grânulos e seixos (Aca), e até calhaus dispersos (0 ,,¡* = 9,0

cm). Os fragntentos colocam-se nos.foresels clas estratificações cruzadas. As estratificações cmzaclas são
do tipo acanalado, dado pela terminaçâo côncava para o topo dos estratos rrdividuais, tlrncando os
foresets das estratificações subjacentes. Há, também, feições de corte e preenchimento (MC-195), mas

nruito esporádicas. Pode ser uma barra arel'ìosa ou duna subaquática de rios entrelaçados (braiclej)
retrabalhada. Localidades MC-40 þrincipal), 195, 219, 220,

.

FlcuRl lII.20 - Vista parcial

dc cxposiçâo de conglourerados da Associação CM2 na cava a céu abcrto da Mina
Uruguai da cxtinta Contpanhia Brasilcira do Cotrre (CBC). Obscrvar a variação no tamanho dos clastos. a
tabularidadc conspícna das canladas. a cstratificação evidcnciada pela gradação dos clastos dc depósitos
tip.sheet.floorlda porção subaérea de./hn delta,s da Formação Vargas. Notar escala (mochila vermelha)
no canto inferior dircito da Íotografìa (local MC-40).

Conglornerados de seixos e calhaus e matriz de areia média a grossa com estratificações cruzadas

tabulares de médio e pequeno portes compõenr

a Fácies Ct. Os pacotes são lenticulares de

espessura

ntétrica (cerca de 3m). Exibem estratificações cruzadas tabulares com seixos demarcando as lâminas
frontais dos estratos Çore,sets), gradação normal e imbricação de clastos segundo caimento do plano aå.
Localidades MC- I 95, I 44, 40.

A Fácies Ca é representada por ortoconglourerados de seixos e calhaus e de matriz de areia média
a grossa conl grânttlos e esporáclicos rnatacões eln meio

à rnatriz e os seixos. Como estruturas ocorrelll

estratificações cntzadas acanaladas de médio e pequeno portes, feições de escavação e preenchimento,
estratificaçâo plano-paralela e irnbricação de clastos muito cornum. Localidades MC-l3312ZOrZ3go2J9,

24O,241,242, 144.
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A Fácies Ccs compreende corpos de estratos de geouretria tabr¡lar e de exter,são lateral grande,
espessura decimétrica (30-70cm)

a

esporadicamente rnétrica, formados

organizados, sustentados pelos clastos (--50-60%

de

por cotrglomerados polimíticos

do arcabouço), compostos por seixos a

angulosos a arredondados, corn o predominio de fragmeutos da granulometria calhau (Ö

n'¿¿

=

matacões

12,0 cm). A

rnatriz é cornposta por areia média a grossa a muito grossa e grânulos, predominantemente, e areia nlédia

ou f¡na em cuja superficie delgados níveis marcam estratiflicações. Em delgadas películas de argila
separando estratos de conglomerados, por ventura, encontram-se fendas de ressecação. A coloraçâo das
camadas varia

de

róseo-avemrell,ada

ou ferruginosa a

esverdeada,

de acordo conl

a

cirnentação

preponderante. Intemamente, os pacotes poden, exibir gradação normal e estratificaçâo plano-paralela
muito conspicua nos níveis mais organizados, e incipiente naqueles onde a organização é baixa. Imbricação
de clastos é rara, lnas ocorre. Os níveis de ortoconglomerado dominam a fácies com intervalos de 3,5 a 4,0

metros, utas aparecem intercalações areno-conglomeráticas a arenosas (-1,-5-2,0 m) como ilustra a FIGURA

III.2l. A passagem é brusca e irregular,
1

sugestiva de feições erosivas. Localidades MC-40 (principal),

33, 195, 220, 238, 239, 240,- 241, 242, 1 44 (Cerro da Cruz).

III.21 - Camadas de ortoconglourerados cstratificados da Fácies Ccs da Associação de Fácics CM2 da
Formação Vargas l1a cav¿¡ a céu abcrto da Mina Uruguai. Intcrnaurcnte às camadas, aparcccur níveis
decimétricos intercalados de arenitos conglomeráticos da Fácics Aca. A estratihcação fica evidente pcla
gradação dos clastos c por ccrto arranjo por tamanho. O clasto itncdiatanlcnte acima da cscala tucde
39.6cur dc cixo maior (local MC-40).

FIGURA
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A Fácies Cmg comporta pacotes tâbulares metricos (l-4m) de conglomerados pouco organizados
(gradados) sustentzdos pela matriz de seixos e calhaus e malriz de argila a areia média a grossa,
assemelhando-se a paraconglomerados. As camadas apresentâm intêmamente acamadamento gradacional
dos tipos normal e inverso (este mais comum).

Interpretação

A

Associação

de Fácies CM2 evidencia mecanismos

deposicionais pela ação

de fluxos

inicialmente confinados (fácies arenosas e areno-conglomeráticas Aga e Aca) da carga sedimentar que, ao

atingirem o corpo d'água, sofreram desaceleração e desconfinamento.

A

sucessão vertical de fácies

seguidamente mais grossas para o topo da coìuna, chegando a conglomerados com matacões, testemunham

o caráter progradacional desta associação, culminando com a substituição gradual de fácies subaquáticas
por aquelas desenvolvidas em ambiente subaéreo.
As fácies Ca e Aca podem representar depósitos de fluxos canalizados (stream channel flow) e de
enchentes em lençol (sheet Jloods) de sistema de leques aluviais distais a medianos, respectivamente.

As fácies Cp e Ccs, organizadas e de geometria tåbular, apresentando gradação mversa (mais
comumente), mas também normal, e estratificaçãoplano-paralela bem marcada, podem representar porções
medianas a proximais de depósitos de leques subaéreos, A variação no tamanho dos clastos (Â variação do

diâmetrQ não é muito pronunciada por estrato, embora exista, (9<

$ < 45cm),

sendo no máximo

4a

5

vezes, É notável a grande persistência lateral das camadas desta fácies. As superficies de estratificação são

realçadas por delgados niveis de areia média ou fina (30-40cm) contendo laminação plano-paralela ou

estratificação cruzada tabular, encerrando um ciclo granodecrescente ou, por vezes, marcando o início de
um pulso granocrescente (coarsening-upward cycle). Esse fato se deve à: (i) uma taxa de sedimentação
rápida (episódica) situada nas porções médias de leques aluviais @lair

& McPherson, I994b)

ott nid-fan

(Nilsen, 1982), imediatamente abaixo do ponto de intersecção do leque, onde o desconfinamento simultâneo
de canais dos fluxos aquosos torrenciais associado a uma ráLpida deposição impediria o desenvolvimento

mais sþificativo de superficies de corte, refletindo processo de enchentes em lençol (sheeffioods), lal
como sugerido anteriormente por Faccni et al. (l 9S7); (ii) a tabularidade das camadas indica condições de
deposição a partir de fluxos subaquosos desconfmados, o que favorece uma vinculação com depósitos de
enchentes em lençol,

A falta de intercalaSes pelíticas mais pronunciadas e evidências de retrabalhamento por correntes
sob regime de fluxo nferior (tratilas) de alta energia (fácies Ca, Aca e Aga) insinuam fortemente a
existência de um contexto deposicional continentâl (subaéreo), ou ao menos transicional.

A

estruturação

intema das fácies Ccs e Cp coadunam com as feições caracteristicas de depósitos de fluxos aquosos de

flood e sfream channe[), tal como discutidas em Nilsen (1982) e Blair
& McPherson (199a): (i) deposição relativamente próxima à área fonte (rochas a SE da Falha Tapera

leques aluviais (depósitos de sheet
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III.22 - A- Visão de parte do Ceffo da Cruz (FrcuRA IIL23) e localizaøo de B; BDetalhe da passagem brusca da Fácics CI5 para a Fácies CMldo Conjunto Médio de
Associações de Fácies. Local MC-144, Cerro da Cruz, Minas 6 Catnaquã,. Wde
localização no croqui da figura anterior.

FIGUR.4,

proyeniôncia
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III.23 - Seção estratigráfica de detalhe da parte inferior da Associaçâo CM2 no ponto MC-144, Cerro
da Crtn, Minas do Camaquã, modificada de Paim (1994). I4de læalizaçâo na foto anexa e no croqui.
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Emiliano);

(ii)

presorvando

maior organizaçõo dos depósitos com referência àqueles rnais proximais, embora

a imaturidade textural e

estr¿tificações cruz¿das acanaladas
ascendente;

(v)

e

mineralógioa dos depósitos;
tabulares de pequeno

imbricagão dos clastos. Mas

(iii)

dopósitos c¿nalizados

o médio pofes; (iv)

e

com

granodecrescência

a feição mais importante é a oconência de

fendas de

ressecação nas pellculas de argila recobrindo nlveis arenosos intercalados indicando condições subaéreas
de deposição, após o espraiamento do leque na planlcie aluvial.

A Associaçâo de Fácies CM3, de oconência muito restrita, aflora aponas no extremo nordeste de
exposições da Formação Vargas, ao longo de afloramentos na ostrada que vai ter na

A
por matriz

ssra dos Apertados.

assooiação supra citada compõÈse de brechas oligomíticas sustentadas tanto por clastos como

(Bnn). O arcabouço

de tais litologias é formado principalmente de seixos e calhaus, embora

matacões possam ser enoontrados (FIct RA III.24). A mahiz é areno-lamítica a arenosa com grânulos.

FIGURA m.24 - Brechas da Associaçåo CMI no ponto MC-224, compostas principalmente de seixos e calhaus,
mas tâmbém clastos da ganulomehia matacão ($: 53cm, centro da foto) ou bloco possam ocorrer.
Fragmentos são basicamente angulosos com formas tendendo a poligonais, imersos na mahiz de
composiçäo psamopelftica (hoje clorita e cimentada por limonita) coni grânulos e areia grossa, mas
ømbém podendo vir a ser arenosa,
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A

situação estratigráfica precisa desta associação é de

dificil

caraçl:enrzação, pois nos principais

perfis executados esta não foi reconhecida. No perfil mencionado ao longo da estrada de chão paÍa a região
dos Apertados, o contåto inferior observado com a Associação CM2 apresenta rápida transição, recobrindo

arenitos médios a grossos distais desta associação, enquanto o contato de topo com o Grupo Guaritas
faz por falha (Falha Tapera Emiliano). Essa porção das exposições do Grupo Camaquã

falhamentos intensos, obliterando parte da coluna estratigráfica, de sorte que

foi

se

submetida a

o posicionamento

estratigráfico da Associação de Fácies CM3 não é evidente. Tendo em vistâ as observações de campo,
presume-se que se situe na porção superior da Formação Vargas, o que parece coerente devido ao caráter
progradante dos depósitos

deþn dekas.

Descrição

- 4m), de geometria
tabular, formadas por brechas oligomíticas mal selecionadas sustentadas por clastos

A Fácies Bmm comporta
supostamente

camadas de espessura decimarica a métrica (0,4

angulosos a subangulosos derivados de fragmentos de rochas essencialmente metamórficas encontradas no

Complexo Porongos (FIcuna III.25). São desprovidas de qualquer organização ou estruturação. O
arcabouço das brechas compõe-se principalmente de seixos e calhaus, muito embora comumente clastos da

granulometria mat¿câo

($ = 50cm) ou bloco possam ocorrer (Ftcuna III.25). Os

fragmentos são

basicamente angulosos com formas tendendo a poligonais, imersos na matnz de composição psamo-pelítica

(hoje clorita e cimentada por limonita) com grânulos e areia grossa, mas também podendo vir a ser arenosa
com grânulos (Localidades MC-3 1 8' 319, 320, 322, 323' 324).

Frcuu III.25 - Detalhe do arcabouço

das brechas da Associaçâo

CM3 no ponto NIC-224. Fragmentos

da

granulometria seixo e calhau são basicamente angulosos com formas tendendo a poligonais derivados de
fragmentos de rochas essencialmente metamórficas, imersos na matta de composição psamo-pelítica com
grânulos e areia grossa de coloração ewerdeada.
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(l-4m) de brechas oligomíticas

sustentadas

por matriz composta de matriz de pelito a arenito médio a grosso, assemelhando-se a paraconglomerados.

O arcabouço é formado de seixos e calhaus e alguns matacões esporádicos. As camadas
intemamente acamadamento gradacional dos

apresentam

tþos inverso e normal (este mais comum),

dado pela

diminuiçâo na granulometria dos clastos para o topo da seção. Os clastos podem ocorrer eventuahnente
imbricados (Localidades MC-320, 322, 323, 324, 325).

Interpretaçño

A

Associação

de Fácies CM3

evidencia mecanismos deposicionais regidos

por

fluxos

gravitacionais de massa, exemplificados pelos depósitos de brechas gerados por fluxos de detritos em sua
maioria, sedimentados em ambiente subaéreo, ajulgar pelo processo de rebaixamento geral do nível d'água

que o corpo aquoso vinha sofrendo (Associações CMI e CM2) e ¡ela posição inferida na cohura. A
assoqiaçâo caraçteriza-se por níveis de alta enorgia, baixa seleção do material e densidade e coesão altas,

exemplificados

por

clastos de diferentes granulometrias e provável matriz originalrnorte areno-argilosa.

Representa o topo de um perfil progradante do sistema defan deltas daFormação Vargas.

111.2.1.2.2 Sistemas lleposicionais da Formação Vargas

A

Formação Vargas evidørcia mecanismos deposicionais pela ação de fluxos inicialmente

CMl)

confinados (Associação de Fácies
desaceleração e desconfiramento.

da carga sedimentar que, ao atingirem o corpo d'água, sofreram

A sucessão vertical de flicies seguidamente mais grossas para o topo da

coluna, chegando a conglomerados com matacões (Associação de Fácies CM2) e depósitos de brechas de

fluxos de detritos (Arsoci¡ção de Fócies CM3), testemunham o aaráter progradacional da uqidade,
culminando com a substituição progressiva de ûicies subaquáticas por aquelas desenvolvidas em ambiente
subaéreo-

Sugerimos que os espessos depósitos da Associação CM2 da Formação Vargas representem fácies
subaéreas típicas do leques aluviais, notadamente um sistema formado predominantemente por processos

/lood (anchentes em lençol), tal como enrmciado por Blair & McPherson (1994b), restnn&indo a
Associação CMI às feiSes subaquáticas. Nesse ponto, nossas observa@s conduzem a um modelo de/øl
de sheet

deltds progladantes sobre um corpo d'água marinho (e.g. coarse grained del¡as de Wescott

&

Ethridge,

1980; McPherson et al.,1987;Nemec, 1990).
Entretanto, McPherson er ø1. (1987) elaboraram um modelo de "deltas grossos" em que distinguem

fan deltas de braid deltas (termo ¡or eles definido), este para desþar
grossos formados pela progradação de sistema

lacustrino, e o outro para indicar

a

a

progradação de corpos deltaicos

fluvial entrelaçado sobre um corpo aquoso marinho

ou

progradação de leques aluviais em corpos d'água, salientando que "as

principais diferenças entre faniehas e braid deltas residem na componente subaérea, já que a porção
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praticamente similar", estå presente em todos os deltas grossos. Em nossa compreensão, a

porção subaérea dos leques das Mlnas do Camaquã ajusta-se com os modelos de leques aluviais
disponíveis (e.g. Blissenbach, 1954; Hooke, 1967; Nilsen, 1969; Bull, 1972, 1977; Nilsen, 1982; Rust &
Koster, 1984; Blair, 1987; Blair & McPhers on, 1994, entre outros), constituindo no todo uma sucessão
vertical típica de um þn delta progradæús sobre um corpo d'água. Esta compreende fácies finas marinhas
na base, exemplificadas pela Formação Mangueirão, sendo recobertas concordantemente por fáciès grossas
de leques aluvíais (conglomerados e arenitos de depósitos de sheet

flood, fluxos canalizados e fluxo

detritos), tais como sugeridas por McPherson et al. (1987) com o modelo

de

de

fan deltas de granulometria

grossa definido por estes autores.

Deste modo, o conjunto de fácies da Formação Vargas representaria pacotes de

þn

deltas sensu

McPherson et al. (1,987). Faccmi et aI. (1987) foram os primeiros a apresentar um modelo subaéreo para

Os leques da região. Os autores argumentaram sobre

a origem

subaérea dos leques com base na

estruturação intema das oamad¿s e associaçâo oom leques e¡lanicies aluvial e deltaica. Na opinião destes

auþrQs, o contexto deposicional seria progradante, destacando-se fücies de pródeltâ até aluviais de alta
energia, representando corpos de

fan deltas. Opinião

constante também em Paim et

al. (1992) e Paim

(1994). O modelo de/az deltas itnplica na reavaliação dos modelos de evolução paleogeográfica da Bacia
do Camaquã, como sustentado por Fambrini ¿t ø/. (1996b)

Heward (1978 a, b) demonstrou para uma seqüência de leques aluviais do Carbonífero do norte da
Espanha que grandes seqüências gr¿rndecrescentes com adelgaçamento das camadas (thinning-and

fning

upward megasequences) assrnalam a posição média canalizada de lequos aluviais, e doutro modo,
seqüências granocrescentes com aumento na espessura dos estratos evidenciam as partes mais distais dos

leques. Esta em parte é o que se verifica na Associação CM2, notadamente nas porções superiores dos
pacotes.
Nossas observações conduzem a uma interpretação contrária com outras anteriormente formuladas

(Ieixeira et aL, 1978b; Riboiro el al., 1980; Gclltzalez & Teixeira, 1980; Lavina et al., 1.985; Ftagoso
Cesar ¿t

al.,

1985), pois estas consideravam todos os leques da região das Minas do Camaquã como

orirmdos de coffentes subaquáticas. As bases de sustentação destas formulações foram a tabularidade dos

estratos, transporte predominante

por

mecanismos

de

suspensão (fluxos gravitacionais

de

massa

subaquáticos) e associação com fácies turbidíticas.
Essa associação de fücies

foi

responsável pela colmatação dos depósitos anteriores subaquosos,

propiciando a continenÞlização de parte da região.

IIL2.I.3 Conjunto Superior (CS) - Formação

João Dias

O Conþnto Superior de Associações de Fácies (CS)
correlato ao Arenito Superior de Ribeiro (1978) e à seqüência

Formação João Dias, aqui definida

-,

IIc de Paim et al. (1992), é exposto

na

-
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porção norte e noroeste/oeste da área de estudo. É a unidade de maior expressão areal na região das Mrras

do Camaquã, limitando-se por discordância angular com os arenitos e arenitos conglomeráticos róseoavennelhados do Grupo Guaritas. Abaixo,

o contato de arenitos furos e siltitos

desta unidade com

conglomerados do topo da Formação Vargas é brusco e nítido, reflæindo evento de afogamento da região

Como seus depósitos sejuempor baixo do Grupo Guaritas, a espessura mínima estimada encontra-se em
tomo de 1500m. No perfil de detålhe na estrada prmcipal ligando as minas à BR-153, a espessura medida
resultou em cerca de 1000 metros (FIGURA III.3).

111.2.1.3,1 Associações de'Fáeies da Formâçâo João Dias
As ficies sedimentares da Formação João Dias ocorrem ao longo do arroio homônimo a nofte das
Minas do Camaqu{, na estrada que liga as Minas do Camaquã à BRl53 no trecho entre o trevo da CBC

e

o acesso para o Passo do Cação; na estrada para Capão do Cedro a norte; e em trecho da estrada que passa

pelo Capão do Salso rumo ao Passo dos Enforcados. Este conjunto de fácies inclui as associaSes de fácies

CSl, CS2

e CS3.

A Associação CSI possui boas exposições naturais na região de campos do Capão do Salso. Esta
associação abarca pacotes tabulares de arenitos médios e finos, bem selecionados, de coloração vermelha a

acastanhada, com estratificações cruzadas tipo Hummoclcy (Fácies AmS, Ams) que gradam para arenitos

finos maciços (Fácies Afm) e ritmitos com laminação plano-paralela no topo (Fácies Prh), configurando
granodecrescência ascendente (FIGIJRA

IlI,26), A associação limita-se ao bordo oeste da ocoffência

do

Grupo Camaguã, na região do C¡pão do Salso, não tendo sido observadas relações de contato com as
demais fácies, assim como, devido à proibição de acesso do propriet
Formação Vargas. Desta forma, o mesmo

foi extraido

01. De acordo com Paim (1994) este contâto é

A Associação CS2,

irio à área, o contato inferior com

a

de mapas da CBC conforme registrado no Anexo

brusco.

também em contâto brusco com

l

a

Formação Vargas, apresenta amplas

exposições a norte das Minas do Camaquã, principalmente ao longo da estrada que parte dq posto de
gasolina para a localidade de Capâo do Cedro e nas imediações da estrada principal que

lþ

as minas à

BRl53. A associação orcerra inlercalações de camadas decimetúcas de arenitos médios e finos para o
topo, maciços, com fendas de ressecação (Iácies Amm), com laminações cruzadas truncadas por migração
de marcas onduladas (Fácies

Afld) e laminações

cruzadas cavalgantes e rnarcas onduladas associadas

(Fácies Afc e Afoa),

A Associação CS3 marca o topo da Formação João Dias, srtuando-se entre a Associaçâo CS2 e a
discordâncja com o Grypo Guaritas, compreende intercalações arenosas de granulometria variada (Ag, Am
e

Af) contendo estruturas

sedimentares como estratificações cruzadas tabulares (Fácies

Agt) e acanaladas

(Fácies Ama), laminações cruzadas cavalgantes e marcas onduladas associadas (Fácies Afc e Afoa),
estrutura maciça (Fácies

e

Anm).
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DrsczuçÃo SuvÁnn
Ritmitos com taminaçâo ptano-parateta
Arenitos finos maciços
Arenitos finos e médios com estratifïcaçâo cruzada Hummoclù
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lll.26 - Seçâo estratigráfica completa da Fonnação João Dias mostrando depósiûos prog¡adantes de
marinho-transicional a flúviodeltaico e seções de detalhe levantadas (L/AC-206 em porção média da
coluna da mesma associação e 2/AC-150, 165 no topo daAssociação CSl).

FIGURA

Descrição
Esta associaçâo restringe-se à porção ocidental da área de estudos (vide Anexo 01). Os pacotes
tabulares da fácies (AfS, AmS) são com¡ostospor camadas granodecrescentes, decimétricas a métricas, de
geometria tabular de grande expressividade lateral, constituídas de arenitos finos e málios com laminaçâo
cruzada truncada

por ondas nos pacotes centimétricos, mais abundantes, cujo topo comumente

ostenta

marcas qnrtrladas de perfif simefrico (on¿uUçao) nos nacotes tabulares decimetricos. Nas camadas
métricas encontram-se megaondula@es de comprimento de onda de, no mínimo, 0,8m e no máximo de 3m,
provavelmente estratificações cruzadas ttpo Hummocþ (sensu

Hams et al., 1975; Flamblin & Walker,

1979) (localidades AC-165' 167, 168). Fendas de ressecação nas lâminas pelíticas associam-se às marcas

si6{f¡je¡s ¡le ondrleção nos

fracrrtes cenfimêfrinos 0-oc¡lidedes

AC-I_65'L67, 168>lVtC-L69}-I7O,l7l,

172).
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Interpreúação
O conjunto de fácies da Assoclação CSI pode retr&tar um novo evonto de rebaixamento do nível
de base da bacia ou de soerguimento do nlvel do mar. Assim, sedimentos finos correriam para o interior
dela, possivelmente um mar raso de caracterlsticas epicontinentais, suprindo as fócies acima,

Descrição

A F¡icies (Anm' Aûn) constitui-se de corpos arenosos de geometria tabular (continuidade lateral
nos afloramentos) abrangendo arenitos médios, mal selecionados, com porções finas a grossas alternando-

se, avermelhados, de aspecto maciço (sem eshuturação interna, MC-233), maoiços (Mc-ær,
49),
micáceos,com presença de grânulos e seixos muito dispersos (Localidades Mc-228,231,2s3,236,200,
s7).

A

Fácies

Afld

compõe-se de arenitos finos de coloragão vermelha, micéceos, de boa seleçðo

granulométrica constituindo camadas de geomehia tabulariz¿da em aflo¡amento. Inûernamente
mostram
laminaçôes cruz¿das t¡uncadas por migração de marcas onduladas (rippte

itrift

cross lamination) de

tamanho deciméhico (até 20cm), mas, localmente, aponas com laminação plano paralela,.

A Fácies Psm possui siltitos cinz¿-esverdeados com fendas de
MC-229, 231, 233, 236, 200,

ressecação no topo (Locålidrdes

57 ).

A Fácies Afl comporta pacotes centiméhicos de arenitos muito finos siltosos de cor vermelho tüolo
com laminaçõo plano-paralela (MC-49.- 233, 2SO).

A Fácies Afc contém arenitos furos a muito finos com laminações cruzadas cavalgantes (ctimbing
ripple ctossJamin4tiott ) possuindo superffcies de divisão entre as camadas arenosas com predomfiio
de
sedimontos finos. Os pacotes têm espossura méhica, extensão variável e ananjo intemo
dado pela
superposição de ondulações unidirecionais cavalgantes crlticas a supercríticas. (Localidades
MC-124, 43,

171,227,273, AC-IíO).
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A

Fácies Afoa apresenta arenitos finos avermelhados, micáceos, com marcas onduladas

assimétricas. Os corpos arenosos possuem geometria tabular e laminações cfitzadas cavalgantes associadas
com as marcas onduladas. Por vezes, são observ"¿das superficies com lineaçâo primária de cofiente, que

podem ser sucedidas por marcas onduladas com interferência de fase (Frcuna

[I.27). No topo

das

camadas arenosas, delgadas películas de argila exibem fendas de ressecação de formas poligonal
a

irrogular de tamanho centimétrico (MC-225, 227,272). (Localidades

llc-272,273,22sr 227, 4s,47,

237, AC-150, 153, 155, 205, 206,214),

Interpretação
Esses depósitos podem r€presentar inunditos clássicos como produtos de corrida de material

durante um evento de inundação fluvial, cuja deposição

foi promovida

predominantemente

dørsos penetrando em águas rasas, com exposiçäo subaérea evontual. Facctni et

por fluxos

al. (1987) interpretåram

tais pacotes como gerados através da influência de fluxos hiperpicnais oriundos da chegada de grande
carga de material em regime de tração/suspensão sob a ação de correntos de turbidez. Os autores
argumentaram que

a

relação desta com flícies de arenitos sigrnoidais, bem como pela características
intemas do depósiüo, permitiram vinculá-la a depósitos de frente deløica.

uma outra interpretação possível para a associação seria a existência de corpos d,íryua de
dimensões reduzidas, exomplificados pela fácies Afm (arenitos finos a muito finos
cor de tijolo do .ll{C-49)
freqüentemente expostos à radiaçâo solar, suprindo uma planície deltaioa entrolaçada
ser¡sa McPherson et

al.,

(braiddelø ptain

1987) com eventuais períodos de pluviosidade torrencial gerando processos de

correntes de turbidez, pois relaciona-se com a Associação CS3, tipicamente fluvial. Estes
corpos d'água

poderiam ser um

nür raso ou resquicios de lagos da

colmatação ocorrida durante

a

sedimentação da

Formação Vargas.

DESCRIÇÃo SUMÁRIA
Arenitos finos com marcas onduladas
Afenitos finos com laminações cruzadas cavalgantes

Arenitos finos a grossos com estratificação

Arenitos grossos a médios maciços
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Descrição

A

Fácies Afc compreende arenitos fxros cujo arranjo interno é dado pela superposição de

ondulações unidirecionais cavaþantes críticas a supercríticas.

A Fácies Afoa apresenta arenitos finos avermelhados,

micáceos, com marcas onduladas

assimétricas. A Flcuna III.28 mostra os vários tþos de marcas onduladaspresentes (NlC-225'). Os co.rpos

arenosos possuem geometria tabular, laminações cruzadas cavalgantes associadas com
onduladas, abundantes intraclastos de a¡gila marrom escura

e siltitos

as

marcas

cinza-esverdeados (MC-229)

(Ftcuna lll.29 e III.30) que chegam a formar níveis de brechas intraformacionais (MC-273, 2291 e
estruturas tipo ri¡ryle

drlft cross lamination sensuWalker (1963). Em deþada¡elícula de a¡gila,postada

no topo das camadas arenosas, encontram-se fendas de ressecação de formas poligonal a irregular

e

tamanho centimétrico (NIC-225, 227 , 272). Localidades NIC-272, 273, 225t 227 , 45' 47 , 237 , AC-150'
153, 155, 205120612l4.

Amm é a fácies constituída de arenitos médios mal selecionados, avermelhados, altemando-se
porções finas a grossas, de matriz arcoseana, de aspecto maciço (MC-233) ou laminado (MC-231),
micáceos, com presença de grânulos e de seixos muito dispersos (MC-200). Como estruturas sedimentares

principais aparecem estratificaçãoplano-paralela muito sutil a laminação.planoparalela (MC-233'23O\,
fendas de ressecação em níveis pelíticos delgados, e abundantes intraclastos de argila marrom escura e

siltitos cinza-esverdeados (MC-229). A geometria dos co¡pos é bem tabular, embora em função das
variações granulométricas verificadas localmente ocorra geometria lenticular. Localidades MC-228r 231'

23312361200157.
Arenitos médios, maciços a estratificados (MC-235), micáceos, pouco ou mal selecionados, com
porções frnas a grossas, altemando-se bruscamente, constituem a Fácies Ama.

coloração vermelha ou acastanhada. Há presença de grânulos
caoticamente,

ou

demarcando Joresets

A matriz é arcoseana, de

e seixos muito

dispersos arranjados

das estratificagões cruzadas. Como estruturas

sedimentares

aparecem estratifrcações cruzadas do tipo acanalado de médio e pequeno portes (cerca de 1,0-2,0m)

(MC-

,\o

232, 234, 229, 2351 42), estratificações cruzadas tabulares (NlC-222, 234, 229), estratifïcação plano-

,ì
\o

paralela conspícua a sutil e/ou laminação plano-paralela (MC-2321 233) e cruzada (MC-232), intraclastos

,.\

F

argilosos (NIC-273'229).Localmente (MC-234), ocorre estratifìcagão cruzada tabular de baixo ângulo (0

:

5o) de caráter bimodal.

A geometria dos corpos é bem tabular (continuidade lateral nos afloramentos),

muito embora em função das estratificações acanaladas e das variações granulométricas veriftcadas
localmente ocora geometria lenticular. Localidade s NIC-2720 273, 229 233, 234, 235, 222, 232,- 23O, 42

'

.

As fácies (Ago Am, Af)a comportam arenitos finos a3rossos muito mal selecionados por estrato,

matriz arcoseana com grânulos e seixos. Os fragmentos colocam-se nos þresets das estratificações
foresets das estratificações subjacentes, dificultando

a

à falta de continuidade fisica mínima dos estratos. Há, também, feições de escavação

e

cruzadas. Estas são do tipo acanalado, truncando
medida devido

preenchimento. Localidades MC-223

þrincþal),

os

235.
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Fácies Agt compreende camadas lenticulares de espessura decimetrica a métrica de arenitos

grossos a médios, selção pobre a moderada, apresentando estratificações cruzadas tabulares de médio a
pequeno porte, freqüentes intraclastos argilosos e marcas onduladas. Localidades

MC-223' 58.

Interpretação

A

Fácies

Agt origmou-se de processos de mrgração de ondulações de fundo de leito de barras

linguóides transversais geradas

por fluxos trativos. Evidencia a sçremacia

de dunas subaquáticas que se

associavam às barras longitudinais (entes de conglomerados) em ambiente de moderada

a alta

energia

(estratificações cruzadas do tipo acanalado de médio e pequeno portes, i.é., cerca de 1,0-2,0 m). Nesse

contexto, as fácies (Ag, Am,

Af)a

representariam as barras arenosas ou dunas subaquáticas de rios

entrelaçados (braide@, retrabalhadas.

A

associação de fácies CS3, superior, é interpretada como uma planície deløica retrogradante,

alimentada por sedimentos praiais e costeiros (Fácies

CSl

e CS2), gradando para sistema

flwial

bra¡ded.

Outros autores associaram-na com depósitos progradantes de uma planicie deltaica (Faccini et ø1., 1987;
Paim et a|.,1992;Paim,1994). Esta associagâo é identificada¡or sucessivos¡acotes de arenitos médios a
finos, localmente conglomeráticos de grânulos e pequenos seixos esparsos, possuindo estruturas tipo r¡ppl¿

drift cross lamination com evidências claras de exposição subaérea (fácies de inunditos), e estratificações
cruzadas acanaladas e tabulares de pequeno pode (fácies fluvial). A passagem brusca, porém gradacional,
destas para a associagão

CSl indica

que os legues aluviais sofreram um novo evento de afgamento.

111.2.1.3.2 Sistemas'Deposicionais da Formaçõo João tr)ias

A

Formação João Dias representa evento de ingressão marinha altemando-se com depósitos de

uma planície fl úvio-deltaica.

A

Associação de Fácies

CSl

compreende depósitos marinhos que afogaram

as

sucessões

conglomeráticas dejan delta sotolostas. Rg)resentå depósitos formados abaixo do nível de açâo das ondas

normais, onde mecanismos de ondulação com esporádicas exposições subaéreas insinuam fortemente que

os sedimentos sofreram retrabalhamento por ondas onde, por vezes, ondas de tempestâde atuavam,
culminando com

o acúmulo de depósitos de tempest¡tos. A

associação apresentou alguma conexâo

oceânica precedentg em vista da ocorrência de assembléias de icnofosseis nos estratos desta formagão

(Nefio et al., 1992).

A Associação de Fácies CS2 compreende depósitos de frente deltâica. Embora a relação no campo
com a Associagão CSI não tenha sido observada, possivelmente deva ter sido variação de nível mais rasas,
dentro de contexto de uma planície deltaica.

A

Associação de Fácies CS3 representa depósitos ligeiramente mais grossos intemamente

formando ciclos granodecrescentes vinculados

a

ambiente fluvral que se associa com depósitos
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lll.27 - Pavimento exibindo marcas onduladas por corrente com interferência de fase
da X'ácies Afoa da Associação CSl e, ao lado, superficie alguns centímetros acima com
lineação primária de fluxo segundo a direção N-S. Local NIC-214.

FIGURA

diversas superflcies de marcas onduladas assimétricas de cristas sinuosas em sua
maioria. Local MC-225, estrada vicinal ligando as Minas do Camaquã à rodovia federal
BR-153.

102

finos avermelhados da Fácies Afoa da CS3 apresentando em: A- pavimento
com intraclastos aryilosos que chegam a fonna¡ níveis de brechas intraformacionais. Acima (nível
com escâla) marcai onduladas de perfil assimétrico (por correnle) indicando fluxo para a parte
superior dâ foto (no sentido apontado pela lapiseirÐ; B- Detâlhe da brecha intraformacional de A
Os clastos argilosos concen1'tm-se e possuen tênue orientaøo segundo E (direita da foto). Locat

FIGUR.A.

lII.29 - Atenitos

IüC-272 (estrada para Capão do Cedro).

--l

FIGURA. III.30 - Marcas onduladas de p€rfil assimétrico (por corrente) indicândo fluxo pa.ra a dileitâ dâ
foto (no sentido apontado pela lapiseirÐ. Local MC-272 (estrada para Capão do Cedro)'
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progradantes de umaplanície deltaica (C52).
Em síntese, a Formação João Dias compreende uma sucessão granocrecente para o topo a partir de
depósitos finos marinhos (Associação CII)passando coluna acimapara depósitos de frentes deltaicas de
uma planície flúvio-deltaica (Associação Cl2) culminando corn depósitos mais grossos fluviais no topo.

lll.2.l.4 Grupo Guaritas
O Grupo Guaritas ocorre em discordância angular com o Grupo Camaquã bem exposta na região
das Minas do Camaquã

(FIcuìA III.3l). O Grupo Guaritas

é

fonnadopor arenitos e conglomerados róseos

avermelhados aflorantes em tomo do Grupo Camaquã, sobretudo a NW das Minas do Camaquâ.

As

associações de fácies seguem

a divisão de Silva Filho (1997) e, internamente, as fácies

representadas refletem a separação feita por Paim (1994).

A TÆILLA III.5 ilustra sumariamente as fácies

do Grupo Guaritas. Não cabe agui uma apresentação pormenorizada em vista do tema deste trabalho.

III.3I - Discordância angular entre o Grupo Guaritas (morro tabular ao fundo) com o Grupo Camaquã
(Formação João Dias) vista a partir da cava a céu abcrto da CBC. Minas do Camaquã.

FIGURÄ

lll.2.l.4.l

Formação Guarda Velha

A Formação Guarda Velha ocorre em discordância angular com a Formaçâo João Dias. A unidade
apresenta conglomerados suportados

por seixos

e calhaus bem arredondados de litologias

leucogranitos róseos, quartzo leitoso, leucogranitos

þeas

(riolitos,

a duas micas), de matriz de areia grossa, com

estratificações cruzadas acanaladas e tabulares de pequeno a grande porte, que se intercalam com arenitos

médios a grossos, conglomeráticos de seixos e de grânulos arredondados, com estratificações cruzadas

104

f,'ambrini. G.L ; O GruDo Camaouã: análfse ¡þ fácies. oroyeniência g pûleocorrentes

acanaladas e tabulares de pequeno a mé.dio porte por vezes demarcada por seixos e grânulo. Para o topo
tem-se arenitos finos a grossos, maciços, com calhaus, seixos e grânulos esparsos.

11L2.1.4.2 Formação Pedra Pintada
Compõe-se de arenitos furos e médios, bem selecionados, sem micas, com estratificações cruzadas
acanaladas de grande porte, com truncamentos refletindo paleoambientes eólicos. Aparecem na margem

oriental da área de estudos. Aparecem conglomerados suportados por seixos e grânulos bem arredondados,
matriz de areia grossa, com estratificações cruzadas tabulares de pequeno a médio porte e acanaladas,

de

matriz arenosa com quartzo e feldspato com intercalações de arøritos finos micáceos com lamlnaçâo planoparalela congregando ambientes fluviais de deserto, os chamados yadjs.

III.2.l.5

Corpos Intrusivos Rodeio Vetho

Trata-se do prinoþal corpo

þeo

da região. A ocor¡ência mais rmportante arealmente aparece a E

e SE das Minas do Camaquã (donde originou a denominação) e, portanto, fora dos limites da área
deste
estudo. Sua colocação, aparentemente, se deu em várias superficies anisotropicas dentro do sistema
eólico

do Membro Ped¡a Pintada (Grupo Guaritas) e ao longo da discordâ¡cia entre o Grupo camaquã,
sotoposto, e o Grupo Guarit¿s, sobreposto (silva Filho et al., 1996a; Silva Filho, 1997). pequenas
ocor¡ências bordejam a Zona de Falha Tapera Emiliano no limite leste da área de estudos, situando,se
entre
os conglomerados do Grupo Camaquã e os arenitos conglomeráticos da base do Grupo Guaritas,

Essas

rochas compõem-se, basicamente, de ¡ochas pe4rograficamente classificadas tanto no
campo como em
laboratório como a¡desitos. Orientaçâo por fluxo magmático é fieqüente (Lima et a1.,1995;
Silva Filho er
al 1996a). correspondem aos Andesitos Rodeio Verho s¿nsa Ribeiro et ar. (1966) ou
Seqüência

,

Vulcânica

IV

de Lima et

al. (1995). Foram reconhecidos três tipos de rochas: amigdaloidais, maciços

de

textura afanítica a muito fina e vesiculares porfiriticos.
As rochas

þoas

amigdaloidais são as predominantes na região das Minas do Camaquã, sobretudo

quando se aproveitam das descontinuidades das encaixantes nas quais
se inserem, incluindo corpos de
pequena extensão da porção norte da área nas proximidades do
contato entre os grupos

camaquã

e

Guarit¿s. Constituem-se de rochas cinza escuras contendo amígdalas (predominante) e
vesículas de
diâmetros mili a centimetricos, formato esférico a achatado o preonchimonto de calcita,
calcedônia e
quartzo Petrograficamente formam-se de fenocristais de até 3,5mm de plagioclásio (andesina-oligoclásio),
pseudomorfos de piroxênio (agora com clorita predominantemente)
e opacos em matriz compostå por
plagioclásio, piroxênio e material vítreo intersticial alterado. Normalmente
observa-se maior volume de

amigdalas nas bordas do corpo, ou seja, próximo do contâto com a oncaixante (Silva
Filho et

al.,

1996a).

Localidades Mc-175' 176' 177' 32t, 329, 32s, J76. Tambóm aparecem rochas maciças
de textura
afanítica a fanerítica muito fina semp(e nas porções intemas dos corpos. Localidades
MC-325, 376,
177.
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vosiculares porfrríticas são de coloração púrpura, matriz fanerítica de granulação

fina a média e mineralogia, segundo Almeida et al. (1993), formadas por fenocristais de plagioclásio de

hábito ripiforme de disposição caótica, piroxênio þseudomorfos), biotita e opacos com plagioclásio,
piroxênio e material vítreo na matriz, Restringem-se à borda oriental da área mapeada, junto à Zona de
Falha Tapera Emiliano. Localidades MC-104, 128,129, 329, 333, 332, 334.

Interpretaçño

A partir de Ribeiro et .11. (1966) vários pesquisadores que

se ocuparam do magrnatismo

"andesitico" no Escudo Gaúcho têm enfatizado o caráter efusivo dos Andesitos Rodeio Velho (Atmeida øf

al., 1993; Paim, 1994; Lima et al.,

1995; Wildner et

dl.,

1997). Entretanto, Silva Filho et

al. (1996a)

contestâram esse "caráter efusivo" com base nas feições de contato de topo dos aldesitos com os
sedimentos na área-tipo @asso do Moinho), Ievando-os à redefinição de sua colocação, como uma intrusão

rasa. C. Riccomini (comunicação pessoal, 1990)

já havia apontado o caráter trtrusivo

dessas rochas na

área-tþo.
De acordo com Silva Filho et al. (1996a), a gênese das rochas Rodeio Velho pode dever-se a:

"(i)

(ii) cisalhamento do
de fraturas; (iii) estabelecimento de

aumento da pressão dos fluidos intersticiais pela transferência de calor da intrusão;
contato do magma andesítico com a encaixante, ocasionando a abertura

um gradìente de pressão levando à súbita descompressão do arenito aquecido; (iv) fluidificação (serasz
Reynolds, 1954) e injeção do material nas fraturas, em processo análogo ao descrito por Walton &
O'Sullivan (1950)", Processos de elutriação podem explicar

a

estratificação das injeções

e da

z¡¡'¡ta

alimentadora (Reynolds, 1954). É digno de nota a inexistência tanto de produtos piroclásticos quanto de
retrabalhamento fluvial do topo dos "derrames" (Silva Fllho et

al.,

1996a).

Outra argumentação favotável à naturez-a intrusiva é a sua colocação preferencial em anisotropias
importantes da pilha sedimentar. Em nosso estudo, obsenramos que esses corpos preenchem fraturas de
direções preferenciais WNW-ESE da Formação João Dias, de caráter eminentemente discordante. Isso é

verificado no local MC-176 onde as vesículas e amígdalas apresentam-se alongadas segundo N3040W,
ocupando cerros orientados segundo essa mesma direção. Os limites do corpo na localidade seguem o
rnesmo trend (ver mapa geológico). Essas evidências contrariam mapas geológicos da CBC onde estes
corpos aparecem concordantes com as camadas sedimentares circunjacentes, configurando "derrames".

Por outro lado, fei@s como zonas amigdaloidais, texturas e estruturas que indicam fluxo em
estado plástico e matriz vítrea podem ocorrer tanto em magmas extrusivos como intrusivos rasos.

Em vista do exposto acima, consideramos que os corpos ígneos Rodeio Velho, pelo menos na área
enfocada neste trabalho, são lntrusivos rasos. Esta descobert¿ implica na revisão dos modelos tectonosedimentares atuais para o eopaleozóico do

(1995), Pann et a/. (1995)

e

fuo Grande do Sul, como os de Paim (1994), Lima et at.

Wildner et al. (1997), tal como sugeriram

S

ilva Filho et at. (1996a).
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III.3.1
Imagens digitais de satélite Landsat

5 Thomatic Mapper foram utilizadas e

processadas para

idontificar e delimitar unidades de mapeamontq fácies sedimentares, principais lineamentos e estruturas
regionais. Destarte foi utilizada a imagem TM-Landsat WRS 222/81, adquhidajunto ao Instituto
N¿cional
(INPE), com as bandas 2, 3, 4, s e7. optou-se pelas mesmas em fungão de oustos
e disponibilidade no ato da aquisição. A banda TM6 (termal) não interessou nesta abordagem. A pouoa
de Pesquisas Espaciais

espessura de solo ou mesmo sùa inexistência, associada às respostas da vegetagõo em rolação
às va¡iedades

litológicas, propiciou a utilização de imagens de sensores orbitais multiespectrais, tipo Landsat,
no
mapeamento de respostas espechais estatisticamente conelacionadas com o arcabouço geológico (Ver
TABEIA III.5). A composição dos pixels Qticture elemenls) mistos das imagens resulta de ponderagão
entre
o conteúdo e tipo de biomassa e de rocha exposta. Resultados pioneiros de tal investigação
naregião podem
ser encontrados em Ohara (1982) e Ribeiro de Almeida et ø1. (1995, 1996, 1gg7).

III.3.2 Processamento Disital de
Cada pixel possui um valor de radiação para cada uma das sete bandas espectrais. Bandas
individuais podem ser rel¡oionadas a cores primárias diferentes (vermelho, verdo e azul,
ou soja, o espaço
RGB), e assim combinadas para produzir imagens coloridas para facilitar a interptetação geológica.
Dentro
as combinações posslveis destacam-se imagens falsa-cor das bandas originais ou combinações

ptoduzidas por processa¡nentos aritméticos

de imagens

ou matemáticos, tais oomo a Análise por

principais

Componentes (APC).

A

oscolha das combinações coloridas falsa-cor baseou-se na a¡álise de suas corelações (bandas

425 e 457 mostraram-se as menos oorrelacionadas) e na qualidade final das imagens. A
combinação
colo¡ida 425 (RGB), teoricamente interessante, não discriminou bem os litotipos, cujos resultados
foram
inferiores àqueles da combinaçäo 457 (RGB), assumindo-se a combinação 452 como a ideal,
seguindo-se
435 e 472 (RGB).

A

4, devido à alta refleotância da vogetaçðo (a qual se correlaciona com a
geologia nesta área), foi fixada como a componônte R do espaço RGB, em
vista da boa habilidade do
band¿

aparelho visual humano em distinguir suas tonalidades.

A

escolha das demais bandas deu-se através de

tentativa e erro, culminando-so com as combinações 435 e 457 (RGB).
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Na tentativa de separar a resposta espectral relativa à vegetação daquela das rochas expostas, beft

como realçar as diferentes fácies sedimentares,

foi

aplicada

a

técnica de Análise por principais

Componentes (APC). Ohara (1982) a utilizou no processamento digital de imagens da região das Minas do

Camaquã, conseguindo realce diforenciado dos membros inferior e superior do Grupo Guaritas, como
entendidos neste trabalho, nas PC3 e PC4 geradas por

TABELA

Apc

das quatro bandas Mss-Landsat.

III'!-

Relagão dos atributos do- terreno das imagens processadas com as caracterlsticas fisiográficas
natu¡ais da região (modificada de Ribeiro de llmeida et aL, 1992),

segundo Davis (1977,

in Loughlin,

1991), a

Apc é

uma técnica estatística que soleciona

sucossivas combinagões linea¡os não correlacionadas de um conjunto de variáveis, de tal modo que
oada
combinagão linear, ou Principal Componente (PC), tem uma variância menor que a da sua predecessora.

A

variância estatística em imagens multi-espectrais relaciona-se com a ¡osposta espectral dos vários materiais

supøficiais como solos, vegetação e rochas, bem como da resolução radiométrica do sensor.

r08
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a mterpretâção das PCs fundamentou-se genericamente no método denominado
Feature-oriented Principal component selection-FPCS (crosta & Moore, 1989), o qual "baseia-se em
Nesse trabalho,

modelos espectrais de alvos específicos e na reÌação quantitativa acistente entre o conjunto original de
bandas multiespectrais e o de bandas PCs dele derivado,' (Cro*a,I99O).

Esø téonica compreende três etapas (Crosta, 1990):
(i) Aplicaçâo da APC com o cálculo dos parâmetros estatísticos de transformação;

(ii) Modelamento do comportamento espectral dos materiais de interesse e;

(iii)

Seleção das PCs contendo

a informação

desejada, baseada na resposta dos materiais de

interesse e nos módulos e sinais dos auto-vetores.

Ribeiro de Almeida ¿¡ al. (1995, 1997) determinaram empiricamente que a respostâ espectrâl
caraúeristíca de muitas das unidades litológicas da região das Minas do Camaquã deve-se

à

fatores

frsiográficos e litológicos. Silva Filho (1997) demonstrou o mesmo para as fácies sedimentares do Grupo

Guaritas Com base nisso, o modelo espectral assentou-se na fisiografia da cena (TABELA III.5).
Utilizando-se de uma amostragem de 100 pixels em cada uma das bandas, em áreas sombreadas ou não,

para cada tipo de rocha representativo das unidades geológicas individualizadas nos trabalhos
mapeamento regional, obteve-se um padrão diferenciado

do comportamento espectral das

dê

amostras

(IABELA IIL6) que serviu na análise de cada PC. Foram calculadas a média e variância de cada banda
original (TABELA I[.7).

I

+
CRÛPO
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Fm. Vargss
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9,9

!1,6

t2,l
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!I,l
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r7,8 j 1,0
9,2!0,7

t2,7
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Fm.. Pedrå Pintåd.a

10,4

!2,s

15,3

14,3

76,6

!6,4

!6,0

58,6

l-

t

36,813,3

55,91

5,1

t6,5

44,',1!4,8

7O,9

!2,3

t

11,61

+

7,1

42,2

1
33,8

t

4,r

60,9

t6,r !2,0

!2,0

!A,6

20,9

t

rr,0

21,3

!4,4

:l

13,4

19,5

t

5,9

TABI'LA III.6- Médias aritméticas dos valores de nlvel de cirua (DN) de 100 amostras representativas
litótipos diferenciados na cena (Ribeiro de Almeida et at., 1997).
Bands
Médiô
Vari6nciå

TABELA III.7- Média

e

TM2 TM3 TM4 TM5
10 15 39 66
l0
28 86 29A

dos

TM7
18

44

variância das amostras coletadâs para a ApC

A APC foi aplicada para as cinco bandas disponíveis sem qualquer pré-processamento. As pCs
resultantes foram submetidas à aumento linear de contraste e à filtragem

os auto-valores e auto-vetores de cada imagem

pc

þlaciana

com kernel 5

gerada são mostrados na TABELA

X

III.g.

5.
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TM3 TM4 TMs
Auto-vdo¡

(o/o)

7,7
2,0

22,5
-5,9
63.1

12,6
-7,2
45,5
-16,0
-30,0

TM7

(o/Ð

t6,5 46,7
60,8 ,13,7
2,2 -20,A
8,9 -16,6
-5,6 0,0

t6,5
-16,3
9,0
52,6

4,7

e âutovalores das PCs geradas pela APC.

As PCs fo¡am então combinadas em tripløes com aumento linear de contraste (ALC). Os tripletes
em RGB foram interpretados com base nos auto-valores, auto-vetores e foições conhecidas do terreno.

III.3.3 Discussão
Na curva esp€ctral da vegetação (Drury, 1987), as zonas de menor reflectåncia correspondem, em
ordem crescente, às bandas

I, 3,2

e 7 . Já as zonas de maior reflectância conespondem às bandas 4 e 5,

Segundo Ribeiro de Ãlmeìda et al. (1995), para a região estudada, a maior parte da informação da banda 5
concentra-se na

PCI que é regida pelo albedo (T.tBEr-a IILS). A PC2 é rica em informages da vegetação,

como a participação da banda 4. As PCs restantes possuem contribuição das bandas 3, 7 ø 2 (PC3, pC4 e

PC5, respectivamente). Teoricamente, têm a maior probabilidade de concentrar a informação relatiw

à

componente litológica dos pixols mistos.

A PCI apresenta informações correlacionadas positivamente

de todas as bandas, a qual se deve às

diforenças de iluminação da cena (sombreamento topográfico) e ao albedo natural das superficies. A maior

contribuição na

PCl

se deve à banda

todas as bandas originais

(Imrra

5 (46,7W, de maior contraste, cuja variânoia (29s) é a maior

de

IILS). Na PCI (FIGURA IIL32), pixels claros representam (i) áreas de

rocha exposta, como no topo dos morros o colinas da Associaçâo Superior do Grupo Guaritas, a NW das

Minas do Camaquã, (ii) áreas com pouca ou nenhuma vegetação nos conglomerados da Associação Media

(iii) setores da Formação Guarda Velha do Grupo Guaritas, imediatamonte a ESE da
Falha Tapera-Emiliano (Ribeiro de Almeida et al., 1995, 1996, 1997; Silva Filho, 1997). Áreas com
do Grupo Camaquã e

predomínio de cobertura vegetål herbácea e relevo plano ou pouco irregular, respectivamente, nos ritmitos

psamo-pelíticos

e arenitos do Grupo

Camaquã, também apresørtam pixels olaros porque

a

grama

comportå-se como uma superficie homogênea de reflexão. A TABELA III.9 sumariza estas informaçõos com
base nos atributos do terreno.

Pixels escuros na PCI (IABELA III.9) relacionam-se à exposições dos corpos ígneos Rodeio Velho.
Estas superficies são cobertas por vegotação arbórea e são irregulares. Pixels escuros ocorrem também em
áreas de afloramentos dos conglomerados do Grupo Camaquã, em virtude da cobertura arbórea e da

textura nâturalmente rugosa do litotipo, em razão das fraturas e patamares de acamamento. Pixels
intermediários ocorrem na Formação Guarda Velha, onde a relação vegetação arbóreâ/herbácea é maior,
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A contribuição mais importante para a PCZ vem då banda 4 (60,8yù,
realce da resposta espeçtral da vegaação. Uma comparação da PC2 com
(FIGURA III,33) indica que elas são análogas. A FIGURA

a

possivelmente devido ao

ràzão errtte as bandas 4/3

III.33, divisão entre bandas TM4ÆM3, apresentå

a mesrna respostâ espectral da PC4, só que com menor correlação. Na PC2, pixels claros relacionam-se às

exposições de:

(i) corpos ígneos Rodeio Velho, (ii) ritmitos psamo-pelíticos da Formaçâo Mangueirão

arenitos da Formação João Dias do Grupo Camaquã, e

(iii) algumas

e

áreas do Complexo Porongos a SW

(IABEI^A III.9). Pixels escuros aparecem em áreas de rocha exposta, como topos de moffos da Formação

Pedra Pintada. Pixels intermediários ocor¡em sobre exposições da Formação Guarda Velha

e

em

conglomerados do Grupo Camaquã.

Na PC4, a maior contribuição deve-se à banda TM7
16,0%o). Observa-se que

(52,6þ,

seguida da TM5 (-16,6010) e,

TM3 (-

pixels claros ocor¡em no topo dos morros da Formação Yarzlnha, ¡ealçando as

ocorrências na porção centro-norte da cena e em algumas zonas imediatamente a lesto da Falha Tapera-

Emiliano da Formação Guarda Velha, onde ocorrem as maiores espessuras de arenitos eolicos desta
associação. Pixels médios a claros indioam o topo de muitos dos morros de conglomerados e arenitos do

Grupo Camaquã e da Formação Varzinha, no bloco a W da Falha Tapera-Emiliano, e o topo das cristas do
embasamento do Terreno Valentines a oeste. Pixels de intensidade média definem áreas de exposição dos

corpos Rodeio Velho, a sul e sudeste da cena.

\

III.32- Imagem PCl mostrando os vários padrões terurais dâs superlicies e os lineamentos
(foliações, acamamentos, falhas e fraturas).
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TABELA Itr.9- Atributos do terreng n9s inagens processadas por An íIise por Principais componentes (Apc).
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ftente a cada unidade inestigada. Siglas: E- pixels escurosl C- pixeli claros; M- pixels médios
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lã

Fâmbrini. G.L - O Grupo Camaquã:

q¡!¡j$

de

Sþ

Pixels predominantemente escuros indicam áreas ocupadas por:
Formação Mangueirão e arenitos da Formação João Dias,

(ii)

¡roveniôncia g pûleocorr€ntes

(i) ritmitos

psamo-pelíticos da

ocorrências da flicies eolica do Grupo

Guaritas (Formação Pedra Pintada) nas porções NE, centro- SE e SE da imagem. Excetuando-se as áreas
de ocorrência do Rodeio Velho, na PC4 o comportamento geral da intensidade dos pixels é inverso àquele

da PCZ O conhecimento da fisiografia da região permite considerar que as áreas mais claras representem

pliels

com pequena contribuição de vegetação, tanto nas ocorrências de quartzo-milonitos do embasamento

e da Formação

Varzinla quanto em setores de ocorrência do Rodeio Velho (sobretudo na ocorrência a S da

região das Mina do Camaquã).
As composições coloridas falsa-cor 457 e 472 em RGB (FrcûRAs IIL34 e IIL35) são apresentadas

para comparação com a FIGûRA III.36, onde se distinguem
entanto sem

a rþeza de informações

aþmas

espectrais da combinação de

das unidades litoestratigráficas, no

pcs.

o

triplete 457 (RGB), com

aumento de contraste, mostra predominância de tons cyan, vermeho e magenta. Este associa-se com a
resposta espectral da cobertura veget¿l que cobre partes dos conglomorados do Grupo camaquã, do
embasamento e, principalmente, os corpos ígneos Rodeio Velho. Tons de cyan puro relacionam-se aos

morros t¿bulares dos arenitos do Grupo Guaritas, muito pobres em vegetação, o mesmo ocorrendo nas
cristas de quartzo-milonrto do Complexo Porongos. A forte contribuiçã o de cyan na cora pode se dever ao
predomínio de gramíneas nas por$es mais baixas do relevo que não possuom biomassa suficiente para

refletir os comprimentos de onda no infra-vermelho muito próúmo" pois a resposta espectral da banda 4
tem sido utilizada como um índico do densidade de biomassa (Sabins, 1986).

Tendo em vista

o

exposto acima,

PCIPC2PC4 (FIcuRA IIL36)

o

exame visual dos trþletes mostrou que

a

combinação

é a mais apropriada para realçar feições estruturais e, pnncipalmente,

unidades litológicas que, em última inslância, refletem diferentes unidades ou fácies sediment¿res.

A composição menoionada permitiu a fácil individualização das várias unidados presentos na área
enfocada O trþleæ possui riqueza de texturas e de brilhos, mas a prinoipal característica da imagem é sua
resposta espectral diferenciada para oada litotipo. O comportamento das diferentes unidades em cada uma
das PCs é descrito abaixo.

A combinação dessas PCs pode ser explicada pela teoria das cores. Em geral o

embasamento aparece em tons verde claros e apresentå uma textura muito rugosa em
presentes (fraturas

+ folia$es),

sendo que as cristas quartzíticas de diroção

N

finção dâs estruturas

apresentam tons magenta

devido à exposição de rocha. As duas unidades sedimentares também foram facilmente separadas em subunidades que correspondem a fácies sedimentares dessas unidades.

O Grupo Camaquã pôde ser individualizado em três unidades como segue: (i) ritmitos psamopelíticos da Formação Mangueirão ocorrem com tons amarelos e amarelo-avermelhados e textura lisa; (ii)
conglomerados e aronitos da Formação vargas aparecem em verdo intenso ou, onde a vogetação é pouoo
expressiva ou mesmo ausgnte, em tons magenta. PCI e PC4 têm grande peso na unidade, ørquanto a baixa

contribuição da PC2 reflete cobertura de gramíneas.

A textura é muito

rugosa;

(iii)

arenitos furos da

Formação João Dias têm cores amarelas a amarelo-avermelhadas, diferindo dos ritmitos por possuírem
textura mais rugosa (FrcuRA III.36).
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FIGTIRA

III.33- Divisão entre as bandas TM4/TM3. o DN

dos pixels

quantidade de biomassa vegetal que recobre a cena. Análoga ¿ pcz.

FIcURA III.34- Triplete falsa-cor com

é

diretamente proporcional à

a combinaçâo das bandas 4 5 7 (RGB).
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O Grupo Guaritas foi separado basicamente em duas unidades principais: (i) Formaçâo Guarda
Velha e (ii) Formação Pedra Pintada. A Formação Guarda Velha apresenta tons magent¿ com grande
contribuição da PC4 e albedo muito alø na PCI como resultado das exposições de rocha dos arenitos desta
associagão, enquanto

que (ii)

aparece, preponderantemente, em tonalidades de vormolho intenso, com

albedo alto como conseqüência de vegetação rasa ou esparsa, delgadas espessuras de solo e relevo suave.
Finalmente, os corpos

þeos

Rodeio Velho saltam aos olhos na imagem em decorrência do verde

vivo e da textura bem suave, resultado da cobertura vegetal arbórea, maiores espessuras de solo e litologia
mais homogênea (Silva Filho, 1997; Ribeiro de Almeida et al., 1997).
O triplete PCIPC2PC4 (RGB) representa a interação das três componentes principais das feições

fisiográficas do teüeno que são influenciadas pelo arcabouço geológico

da área de

estudos,

respectivamente, a saber: o relevo, o tipo de cobertura vegetal e a proporção entre área de cobertura vegetal
e rocha exposta, bem como a resposta espectral dos

litotipos.

As bandas originais permitiram a individualização de áreas mais vegetadas daquelas mais ralas ou
mesmo ausente. O tnplete 472 (RGB) aparece como de grande

lalia possibilitando a individualizaçâo

da

unidade de conglomerados de áreas de embasamento, de similar resposta espectral, baseando-se só na
textura.

tI5

X'ambrini.

ffi

G.L ; Q Gruno Camaouñ: an¡ilise de fócies. oroveniência

e paleocorrentes

tr'ambrini. G.L ¡ Q Gruno C¡naouã: ¡nállge de fócles. oroveniência g paleocorrenúes

Fambriri. G.L : O Grupo

fugg.g[

g4é!i!9 de &gigs. proveniêDcia.g oalcocorrenúes

III.4.1 I
O estudo de paleocorrentes foi realizado através de medrdas em fácies aluviais, fluviais e turbidíticas.

As duas primeiras foram tomadas a partir do sentido do mergulho .dos (1) estratos Êont¿is de estratificações
cruzadas tabulares e/ou acanaladas (estruturas do rank 5 de

Miall, 1974) de acordo com Potter & Pettijohn

(1977), Miall (1974;1990) e Graham (1988); (2) nurcas ou indicações de corrente como marcas de sola e de

obj*os (tool-marlcs), conforme metodologias de Potter & Pettijohn (1977) e Collinson & Thompson (1989);
(3) imbricações de clastos com base no sentido do caimento ðo plano øb e a posição dos e.ixos b ("largura" ou
eixo inærmedrário) ou a (eixo paralelo à maior dimensão ou comprimento do clasto) quanto à corrente segundo

Rust (1972a, b), Davies

& Walker (1974), Johnson & Walker (1979), Collinson &

Thompson (1989)

e

Coimbra et al. (1992a) e, (4) variações de fácies e de granulometria. Adicionalmente, foram coletadas medidas
em marcas onduladas por corrente

(cutent-ripples) e laminações calalgantes associadas,

sendo necessá¡io um

mínimo de 30 medidas por exposição, às vezes nem sempre possível.

Nas fácies aluviais, diversas medidas foram obtidas em €stratos cruzados tabulares de pequeno

e

médio portes (mais abundantes), sendo algumas em estratos acanalados de preenchimento de canais de
depósiøs de sheet.flood e de fluxos canalizados. Estas tendem

a

oferecer menor v¿riância que os €stratos

tabulares (Miall, 1974). Procurou-se obter um mímmo de 25 medidas em cada estação investigada, número
mínimo recomendado para análises estatísticas (Miall, 1990; Assine, 1994) e capaz de prover um vetor médio
com emo máximo de + 30'(Assine, 1994), Tal número mínimo muitas vezes não

foi atingido

em decorência

de limitações de exposição e acesso.

lll.4.2

P

aleocorrentes da

O Conjunto Inferior de Associa$es de Fácies do Grupo Camaquã (CI), Formação Mangueirão,
apresenta paleocorrentes dirigindo-se para (l) para E e NE nas porções inferior e mediana da sub-unidade; (2)
NNE (azimute 20") com pequena dispersão para NW na porção superior da coluna (FlcItRA III.37). As do
tipo (1), tomadas em imbricaSes de clastos das lentes conglomeráticas de seixos, refletem grande variação no
padrão. As do tipo (2) foram obtidas de marcas de s ola e climbing-rippl¿s em turbiditos e de €stratos cruzados
de pequeno porte em arenitos intercalados nos conglomerados e arenitos grossos da fäcies conglomeútica

(T)

mostrando coerência com as marcas de sola. Nos níveis silto-arenosos ocorrem abundantes marcas onduladas

assimétricas (Ts), com comprimento de onda centimetrico,

e

sentido geral de paleocorrente para NNE,

enquanto nos níveis argilosos (TpB) ocorrem gretas de ressecação.
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Daleocorr€ntcs

MANG
R¡tmitos da Associação Cll

Aren¡tos médios da Associaçeo
Estação 04

N=14

N=35

Conglomerados da Associação clz
Estação 02

N=15

Conglomerados da Associação Cl2
Estação 02

N=6s

Figura III.37 - Diagramas de roseta mostrando padrão de dispersão de paleocorrentes e lespectivos vetoles médios
(seta) da Formação Mangueido em A- ritmitos tomadas em laminaçöes cavalgantes (N=35) de várias
exposrções da Associação CIl; B- arenitos médios coletadas em estrâtificaçöes cruzadas tabulares e
acånalidas de pequeno porte (N:14) da estação 04 (pontos 184/185); C - estratificações cruzadâs tabulares e
acanaladas de pequeno pore (N:15) de conglornerados e arenitos conglomeráticos lenticulares da estação 02
da Associação

bli

ruditos na estação 02 (N=65)
@ontos 38, 1IO,362 e 369); D - imbricações de clastos dos

As medidas de paleocorrentes deposicionais na fácies de tu¡bidiøs indrcam um padrão consistente
para N/N20E (FlcrrRA IIL37 A,/C). A dispersão desse padrão varia de correntes dirigindo-se para lesæ (2

l.l9
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medidas) e para N60W (6 rnedidas), tendo-se obtido urn vetor médio para norte aproximadamente

(X

:

02,

N :35) (FrcuRA III.37A).

A fácies de arenitos finos e médios mostra vetores de paleocorrentes para NE e N'W, com grande
consistência (n

=

12) (vide FIGIIìA III,38),

ao eixo da sub-bacia na região.

A

A Associação CII apresenta paleocorrentes para NE, longitudinais

fácies de conglomerados lenticulares possui padrão de paleocorrentes

transversal ao eixo da sub-bacia, em função de sua localização junto às bordas, possivelmente.

MA
Arenitos

da Assoc¡ação

C14

Estaçäo 03

Estaçåo 01

N=09

N=12

B
Figura IIL38 - Diagramas de roseta mostrando padrâo de paleocorrentes de arenitos médios da Associaçâo CI4
tomâdas em A- estratificações cruzadas fabulares e acanaladas de pequeno pore N=12); B- climbig ripples.

III.4.3 Paleocorrentes da Formação Va
O Conjurìto Médio de

Associações de Fácies do Grupo Camaquã (Formação Vargas) recebeu

trat¿mento especial de paleocorrentes, tendo em vista as boas exposições

e

abundância de estruturas

sedimentares. Esta associação, em função das características deposicionais dos depósiøs (arenitos
conglomerados de leques aluviais) possui gama maior

e variada de estruturas sedimentares passíveis

e

de

medidas de paleocorrentes deposicionais. As medidas de paleocorrentes foram coletadas na maioria das

unidades aqui referidas, em

(l)

estratos cruzados tangenciais

e

acanalados

em arenitos

e

arenitos

conglorneráticos fluviais e intercalados nos conglomerados (de acordo com os mébodos de Rust, 1972a; Miall,

1981) e (2) imbricações de clastos nas porções organizadas de conglomerados de leques aluvrais (conforme
Rust, 1972b; Collinson & Thompson, 1989; Coimbra el al., 1992a).

As

paleocorrentes dirigem-se para

NNE (azimute 0-20") na base da Associação CMl.

As

paleocorrentes medidas e disponíveis na literatura indrcam transporte para NNE, com pequena dispersão para

E

e para

W, predomnando aquelas para NNE (¿.S. N15E) conforme ilustra a FIGURA III.39. O vetor médio

Fambr¡ni. G.L
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12, tendo extremos em 80 e 260 (notação azimutal).

padrão de paleocorrentes da Associação

CMI com base

A

FIGURA

III.39A mostra o

em medidas em estratificações cruzadas acanaladas e

tabulares de pequeno poÉe, enquanto que em IIL39B verificamos o padrão decorente de medidas de
imbricação de clastos, principalmente, mas também de estratificações cruzadas tabulares.

F'ORMACÃOVARGAS
conglomerados da

N=33

N=27

Figura III.39 - Diagramas de roseta nosûando padrão de pale.ocorrentes da Formação Vargas na Associação CMl
(Conglomerado Inferior) medidas em A - estratificações acanaladas e [abulares de pequeno porte; B estmtificações acanaladas e tåhrlares de pequeno porte e imbricações de clastos, Cava a céu abefo da Mina
Uruguai (CBC), estação 05.

Conglomerados da Assoc¡açåo CM2

Figura III.40 - Diagramas de roseta mostrando padrão de pa.leocorrentes na Associação CM2 (Conglomerado
Superior) da Formação Vargas medidas elrl A- estratificações acanaladas e labulares de peqûeno porte ern
nível areno-conglomerático intercalado nos pacotes tabulares de ortoconglomerados; B- imbricações de
clastos segundo caimento do plano aå. Cava a céu aberüo da Mina Uruguai (CBC), estação 05.
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A Associação CM2 da Formação Vargas possui o maior número de medidas (n
boa distribuição na unidade (FIcURAS III,40 e

:

8l)

evidenciando

III.41), O padrão de paleocorrentes mostra consistência em (1)

arenitos conglomeráticos tabulares cujos vetores médios são para
conglomerados tabulares com vetores médios para

NW (X = 353 e X

:

344); (2)

N (X = 04) e para NW (X = 325) e para NE (X :28),

mostrando o domínio de clastos derivados do TSE situado a E, SE e S da região das Mmas do Camaquã.

Quando se analisa somente as medidas de estratificações cruzadas acanaladas e tabulares planares
tangenciais na base dos estratos, obtém-se vetor médio para N15W aproximadamente

e

(X = 353), mas

paleocorrentes com sentido para N20-40E ocorrem também (FIGI'RA IIL40A).

FORM
Conglomerados da Assoc¡ação cM2

N=30

Figura III.41- Diagrama de roseta mostrando padrão de Imleocorrentes e resp€ctivos vetores médios (selas)

da
Associação CM2 tomadas em esúatificações cruzadâs tåbulares e acanaladas de médio e pequeno portes na
Estação 06 (MC-195).

III.4.4 Paleocorrentes da

João Dias

Por fim, o Conjunto Superior de Associações de Fácies do Grupo Camaquã (Formação João Dias)
possui padrão diverso de paleocorentes (FIGURA III.42).
vetores indicam um paleotransporte para

NE

(estações

Na Associação (CS2) (fácies transicionais) os

01, 02 e 04), paralelo ao eixo da sub-bacia

e

semelhante ao Conjunto Inferior na flícies de turbiditos. Nas fácies flúvio-deltaicas desta associação þorções

de topo) o padrão de paleocorrentes indica transporte pa WNW (Estâção 03) extraídas de estratificações
cruzadas tabulares de médio porte de boa representatividade.
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Ão JoÃo Dras
Associação Super¡or - Estaçåo 01 (estrat¡f¡cações
cruzadas tabulares)

Assoc¡ação Super¡or - Estação 02 (estrat¡f¡cagões
cfuzadas tabulares)

N=05

Super¡or - Estação 04 Perl¡l a
(marcas onduladas e lam¡nações cavalgantes)

N=20

N=20

Figura III.42- Diagramas de roseta mostrando paúão de paleocorrentes na associação de arenitos finos e médios
toÍìâdâs em estratificações cruzadas tabulares e acanaladas de médio e pequeno Iþrtes (4, B e C), e marcas
onduladas e laminações cavalgantes (D).

Segundo Silva Filho (1997), junto à borda do

Alto Estrutural das Minas do Camaquã a Formação

Guarda velha do Grupo Guaritas apresenta padrão de paleocorrenrtes centrífugo, sugerindo que este alto

encontrava soerguido ou em processo de ascensão durante

a

já

se

deposição dessa associação. Esta assertiva

encontra respaldo nas análises de proveniência realizadas neste trabalho nas fácies do Grupo Guaritas, as
quais indicam forte contribuição das rochas do Grupo Camaquã.
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III.5.1 Introdução
As rochas do Grupo Camaquã na área de estudos foram objeto de análise petrográfica,
efetuada a
nível macroscópico e microscópico. Foram analisadas amostras selecionadas
de arenitos e da

matriz de

conglomerados com o intuito principal da doterminação mineralógioa e textural para
fins de estudos de
proveniência, e adequada classificação dos litotipos. Assim, optou-se pelo
método tradicional de contagem

de clastos, mais adequado para investigações dessa natureza

(e.g Erikson et at.,

1994)., e por não se

adotar o Método GazzlDickinson do contagem tal como preconizado por Ingersoll
et al. (r9g4), Aalto
(1989) e Critelli & Ingersoll (1994), entre outros, A história
diagenética das rochas da região das Minas do

camaquã foi alvo de investigações de Veigel

&

Dardenne (1990)

e veiger (1992) que,

certamente,

trouxeram contribuição inestimável neste assunto. Conclusões mais apuradas
destes autores foram aqui
contempladas' As principais características petrográficas podem ser observ¿das
na TABELA

IIL6.

III.5.2 Descrição Petrográfïca
rII.5.2.r
os arenitos da Formação Mangueirão são em sua maioria classificados como arcóseos
e arenitos
llticos (Folk, 1968).

o

arcabougo dos arenitos constitulse de detritos de quartzo dos tipos monocristalino

(Qm) e policristalino (Qp), ortoclásio, plagioclásio, microcllnio,
fragmentos líticos (granitos, quartzitos,
chert, intraclastos de atgila, xistos), acessórios como muscovita e biotita,
minorais pesados (TABE1^A III.6).
Grãos de Quarûzo (= 40% - estimativa visual) incluem os tipos policristalino (ep)
abundanto

e

(Qm) quartzo monocristalino, também abundante, mas subordinado
ao ep (em=35 % e ep=7 %o da
rocha). o Qm, majoritadamente, é o tipo igneo plutônico de Krynine (1940). predominam
aqueles grãos
com extinção alternando-se de fortemente ondulante (40%) e ondulante (30%),
mas simultânea ou reta
também aparecem (30%). Possuem diversas inclusões e micrólitos
dispersos pelo grão, e crescimentos
secundários comuns (<10%). euartzo monocristarino vulcânico (Krynine,
1940) é raro e, quando presente,
possui hábito euedral e extingão reta, com bordas corofdas.

Distinguem-se o hábito xenomórfico típico

(anédrico)

e fotmas subedmis e

equidimensionais. Entrotanto, grãos formados de cristais de hábito
tendendo a euedral, com predomínio daquoles ondulantes, também
surgen¡ derivados possivelmente

de
fontes hidrotermais (de veio) ou mesmo metamórficas, embora
careçam de feições de recristalização. Tipos
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vacuolizados destacam-se também, assim como quartzo tipo leitoso com abund¡lntes inclusões, ambos
sugestivos de fontes hidrotermais (o chamado quartzo de veio), Grãos subangulosos perfazem cerca de
507o dos arenitos, conquaûto subarredondados (357o), arredondados (8%o) e angulosos (-107o) ocoram.

Detritos de quartzo policristålino (Qp) atingem até -20%, destacando-se os tipos composto

metamórfico (Cm) de Krynine (1940), semi-composto e/ou de veio (Csc) e estirado, milonítico ou
deformado (Cd). O tipo policristalino metamórfico apresenta vários cristais com evidências de
recnstalização, quais sejam:

(i)

extinções diferentes por cristal (ora um está extrnto,

o outro

está não

extinto) e (ii) contatos bem formados entre os cristais (retos e poliedrais), onde por vezes chega a ser
poligonal perfeito. O tipo composto estirados ou deformado também é formado por vários cristais com

fei$es de recristalização, mas difere substanoialmente em dois quositos: (i) quanto ao contato intercristais

e (ii)

orientação intema

no grâo dos cristais individuais. O primeiro mostra contatos

amplamente

irregulares e contorcidos, em um grau mais avançado nos grãos suturados, onde se sobressaem alguns

cristais "intactos" em meio à massa deformada. Quanto à orientação, todos os cristais encontram-se
estirados, orientados e alongados segundo uma orientação preferencial (eixo c oriontado). Os grãos de Qp
normalmente estão melhor arredondados que os monocristalinos. Como exemplo tomemos a amostra FMC-

109 (Fácies

Afr da Associação CIl)

o

arredondamento de

Qp segue segundo: anguloso
subanguloso (4070), subarredondado (407o), anedondado Q2þ, muiø angaloso (2Vù.
onde

Os arenitos são ricos em feldspatos em geral (TABELA
ate 25o/o da composição

(670),

III.6), cujos picos de abundância atingem

total (matriz + si¡s16¡. Os feldspatos alcalinos dominam e, destes, o ortoclásio

é

o mais comum atualmente.

Convivem gIãos froscos (límpidos)

e

alterados (sujos), provavelnente refletindo processos

originados ainda nas áreas fonte em razão de retrometamorfismo (De Ros, 1986). Os K-feldspatos, de

maneira geral, encontram-se alterados para sericita

e caulinita e

sofreram, também, processos de

saussuritização (calcita + epídoto + sericita + muscovita), este muito provavehnente na fonte original. Em
geral, apresentam formas tabulares e pouco arredondadas. Alguns plagioclásios onoontram-se com zonação
e, outros, com extinção análoga à ondulante. Esta deve refletir processos diagenéticos então em curso, dada
a composição heterogênea das bordas para o núcleo dos grãos.

Ortoclásio (-10%, Dim: 0,4 mm

<

D < 0,75 mm) aparece com predominio de grãos alterados

(pelo menos os idutificáveis). Constituem-se em grãos mantendo a forma próxima à original e outros
arredond¿dos, freqüentemente alterados para serioita (sericitizagão) e uma mistura de calcita + epídoto +
sericita + muscovita (saussuritização), ølvez já na área fonte provocada por retrometâmorfismo. O hábito
é tabular típico, mas formas mais alongadas também ocomem, Normalmente aparecem "sujos" sob luz

natural.

Microclínio

(-

5%, Dim: 0,6 mm

<

D < 1,35 mm) ocorre subordinadamsnte, apresentando

típicas maclas de geminação em grade ou xadroz. Os grãos frescos superam os alterados (7

: l).

as

Ocorrem
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também tipos com uma triclinicidade intermediária ou geminações em grade mal gendas (spindle
twinning). Possuem formas mais equidimørsionais.

No caso do plagioclásio predominam grâos subarredondados, mas muitos são quase euédricos (e
portånto, angulosos e subangulosos). São frescos (maioria) e alterados. O hábito é equidimensional
subhédrico a tabular (nas formas euedricas). Composição andesina (6 grãos),
(5 grãos), labradorita

(l

olþclásio (3 grâos), albita

grão). Teor Anro,zo 3 An s An:o¡o = An¡q.3¡ (albita- andesina). A alta porcentagem

de plagioclásio talvez se deva aos granodioriøs, onde se destacam intercrescimentos mirmequíticos.

Murto significativa é a presença de fragmentos líticos (= 4-127o) disseminados no arcabouço dos
arenitos e lentes de conglomerados, provavelmente guardando relação com a granulometria das rochas
(média a grossa). Aparecem, principalmente, clastos de chert, vulcânicas, xistos, quartzitos, milonitos,
granodioritos, e intraclastos. Chert apresenta-se sempre subarredondado a arredondado, com dimensões
entre 0,5 e 0,75 mm. Prováveis fragmontos de granodioritos (granitos com cristais de

são os de maio¡es dimensões (0,7 mm
dominanæmente

pþioclásio >> F-K)

< Dm < 1,5 mm). Litoclastos wlcânicos

estão representados

por ácidas (riolitos, riodacitos), de texturas felsíticas e vítreas, e þimbritos,

inoluindo-se ainda termos intermediários/básicos de æxturas porfiríticas

Litoclastos metamórficos (xistos, quartzitos, ardósias,

e

mas

tmquiticas (e.g. andesitos).

filiøs)

disseminam-se nos arenitos

e

conglomerados. As composições médias (<l-1070) podem estar subestimadas, pois grande part€ da pseudo-

matriz destas rochas é formada por fragrnentos compactados de rochas metåmórficas micáceas. Muitos
orient¿m-se favoravelmente à estratificação da rooha, segundo o alongamento dos grãos.

Entre os minerais acessérios destacam-se as micas, cujas porcontagens médias refletem pouca
abundância (N''¡'.

=

107"). Biotita supera ligoiramente a muscovita em abundância (IABELA III.6), quase

sempre em adiantado grau de alteração para clorita e/ou óxidos de Fe (ilita). Muscovita mostra-se mais

preservada

e

acamamento

geralmente em dimensões menores que

a primeira.

Normalmente ajustam-se oom o

da rocha. Minerais pesados tais como zircão, turmalina, apatita e opacos

aparecem

dissominados pela matriz ou formando nívels finos onde se concentrÍlm. É notável a ocorrência de níveis de

magnetitå retrabalhada (e porønto, detrítica) salieritândo o plano de acanamento (Veigel, 1992), muito
embora este mineral possa ser encontrado bem formado sugerindo caráter autigênico.

A Associaçño CII é formada por detritos
sódico (12,0%o), quartzo polioristalino (Qp

liticos

(7þ

representados

de quartzo monocristalino (Qm

: 7þ,

=

357o), plagioclásio

ortoclésio (10,0yù, mioroclínio (4,6Y), fragnattas

por rochas vulcânicas, metamórficas argilosas indiferenciadas (filitos,

ardósias?), quartzitos, chert, intraclastos de aryila, xistos, granitos), acessórios como muscovitâ e biotrta e
minerais pesados. Matriz, minorais autigênicos e oimento somam ceraa de 20o/o.

A

Associação CI2 é composta de detritos de quartzo monocristâlino (Qm

policristalino (@t

(72,6þ
= 20þ, feldspato alcal;no

=

307o), quartzo

dominantemente ortoclásio (9,77o), plagioclásio

dominantemente sódico (10,57o), fragmentos líticos (1070) representados por rochas vulcânicas, quartzitos,

chert, intraclasûos de argila, xistos, granitos, milonitos) e rochas metåpelíticas indiferenciadas (filitos,
t26
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ardósias?), e minerais acessórios como biotita e muscovitå, além de pesados (turmalina, zircão, apatiø).

Matriz, minerais autigênicos e cimento somam cerca de 15%o.
As Associações CI3 e CI4 são formadas por detritos de quartzo monocústalino (Qm = 3170),
quartzo policristalino

(fu = l2%o), ortoclâsio

(9,570), microolínio

plagioclásio essencialmente

Q,5þ,

sódico (8,07o), fragmefltos líticos (670) representados por rochas vulcânicas, metamórficas argilosas
indiferenciadas (frlitos, ardósias?), quartzitos, chert, intraclastos de argila,

úsøs, graniøs),

acessórios

como muscovita e biotita (6,0010) e minerais pesados (570). Matriz, mineraís autigênicos e cimento somam
cerca de 20%o.

I

ltr,5.2.2 Formação

Vargas

,

O arcabouço da matnz dos ruditos constitui-so de quartzo monocnstalino e policristalino, Kfeldspato, plagioclásio, fragmentos líticos (entre estes chert, quartzito, rochas vulcânicas, arenitos,
conglomerados, politos

e granitos),

acessórios como muscovita,

biotiø,

opacos

e minerais

posados

(turmalina, zircão ø apatita). Predomina granulometria fina a grossa (de 0,15mm a 0,9mm) ate muito
grossa, incluindo também grânulos (em tomo de 3,0-4,0mm). Assrm,

a

seleção

é de muito pobre

a

moderada, onde os grãos são de angulosos a arredondados, predominando aqueles subarredondados, de
esfericidade sobretudo media (segundo classificação de Powors, 1953). Os litotipos possuem pouquíssimos
espaços intergranulares, com pre.domínio de contâtos dos

alø

tþos

côncavo-oonvexo e planar, evidenciando

compactação e, conseqüentemente, com evidente redução da porosidade das rochas. Observa-se

comumente cimento carbonático e femrginoso (limonita), em proporÉes nunca superiores a 5%. É comum

a presença de cutículas hematíticas envolvendo, por vezes, totaimente grãos de quartzo, principalrnonte,
mas também de feldspatos. Nestes, freqüentemente a hematita interpenetra o grão através das maclas de

geminação e/ou por meio de fraturas e deficiências do cristal original. Pseudo-matriz ocorre disseminada
nos interstíoios e €ritre os grãos maiores do arcabouço.

O quartzo (em tomo de 40-45yù é o principal componente detrítico destas rochas. A variedade
policristalina predomina em relaçâo à monocristalma, provavelmente como causa direta da granulometria
mais grossa das rochas desta associação, tal qual sugerido por diversos autoros para arøitos grossos em
várias partes do mundo @latt, 19671. Piüman, 1969; Basu et
et

al., 1975; Misko & Hendry, 1979; Ingersoll

al., 1984; Pettijohn et al., 1987; entre outros). O quartzo monocristalino ou simples (Qm)

é anguloso e

subanguloso até subarredondado e de esfericidade média a baixa, cujos grãos exibem extinção ondulante a

fortemente ondulante indicativa de esforço (srress). O hábito xenomórfico, associado com

a

presença

abundante de vacúolos, micrólitos e inclusões de muscovita e sericita, constituindo o tipo plutônico de

Krynine (1940), sugere caráter intrusivo (Blatt, 1967; Misko & Hendry,1979).
Entretanto, é o quartzo policristalino

à:

(fu)

proveniência, transporte, retrabalhamento

e

o mais importånte devido às implica@s deste quanto

deformação.

A

variedade policristalina ocorre em
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em relação à monocnstalina, e, por vezes, pode atingir aG 4,0mm de diâmetro

Dentre os tipos policrisølinos, destacam-se semi-composto, composto metamórfico

e

composto-

deformado (sheared-quartz\ de acordo com Blatt (1967) e Scholle (1979). O tipo semi-composto ou de
veio consiste em grãos onde não se distingue nitidamente crist¿is individuais. Esta variedade caracteriza-se

por apresentår grãos com extinção ondulante, cont¿tos "intercristais" irregulares (na verdade um efeito
decorrente da extinção dos diversos pseudo-oristais) e ausência de orienøçâo preforencial. O

tipo semi-

composto fomece boas indicações de fonte de veios e filões hidrotermais (o chamado quartzo leitoso),
principalmente e, também, plutônicas

e metamórficas. O tipo composto metamórfico (metamorphic

quartz de Kryninø, 1940) é o predominante (cerca de 72-74o/o das rochas), constituindo-se de um mosaico
de r,ários cristais que, dependendo do caúter e dos limites interorisøis, podem fomecer boas indicações de

proveniência. Apresent¿m evidente individualização dos cristais e exibem contomos inegulares e suturados

intercristais. Os cristais são desonent¿dos, porém mostram-se recristalizados. São subangulosos a
subarredondados,

de esfericidade baixa (normalmente aqueles alongados). Sugerem provoniênoia

terrenos metamórficos de alto grau @latt, 1967; Basu et

de

al., 1975; Young, 1976; Scholle, 1979) e curto

transport€, pois se desagregam em conseqüência da abrasão sofrida pelos grãos com o transporte (Pettijohn

et al., 1987). O tipo composto deformado, milonítico ou estirado (sheared qudftz, de acordo com
Scholle, 1979) caraclBiza-se por evidente orientâção e estiramento dos cristais individuais (srzglecristals), contomos irregulares e suturados intercristais (Adams er

al., 1993). Os criståis

individuais

mostram-se alongados e, por vezes, estirados segundo uma orientaçâo preferencial. Cada crist¿l exibe
diferentes orientações de eixo otico, podendo um cristal individual apresentar extinção leve a fortemente
ondulante (esta predominante). Em r¡ários casos, cada cristal individual constitui-se, por sua vez, em um

cristal semi-composto. Em goral, mostram-se subarredondados e podom representar fonte que softeu alto
grau de deformação e/ou metamorfismo. Grãos de quartzo policristalino deformados indicam fontes que
sofroram alto grau de doformação e metamorfismo.

O feldspato alcalíno presente nestas litologias é essencialmente o mioroclínio, aparecørdo também
o ortoclásio. O primeiro ocorre em percentågens em tomo de 20-22o/o.

A dimensão media gira por volta de

1,5-2,5mm. Constituem grãos bem maiores que os de plagioclásio.

A maior parte possui

geminação

indioativa de uma triclinicidade intermediária, perfazendo intercrescimentos pertíticos. Mostram-se
parcialmente arredondados, porém ainda preservam

a forma euédrica e o

hábiûo prismático originais.

Alguns acham-se parcialmørte serioitizados. Inclusões de quartzo, muscovita, biotrta e plagioclásio são
freqüentes.

Plagioclásio (0,5-1,0mm) ocorre tânto ftesco como alterado, em proporção nunca superior a l0olo
nos conglomerados, mas alcançando ato 20-22/o nos arenitos (vide TABELA

III.6). Os grãos apresentam

bom arredondamento e dimonsões reduzidas se comparados com o microclínio. Os grãos frescos possuem
forma euédrica a subedríca, tendo composição sodica

(olþclásio) e mostram

evidências de deformação

rítptll (brrttle-grains), pois deslocam as maolas de geminação da albita, sendo, inclusive, uma das causas

Fambrini.
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da alteração destes feldspatos. Já os grãos alterados evidenciam saussuritização (calcita + epídoto +
muscovita + sericita) e sericitização, est¿ últfuna a alteração mais comum, cuja evolução chega a mascarar
as maclas de geminação polissintetica, difioultando a identificação.

É

importante a presença de fragmentos líticos, sobretudo nos arcósios líticos e matriz de

conglomerados da Associação CM2. Compõem-se de fragmentos de rochas wlcânicas ácidas, sobretudo de

riolitos, onde se destacam fenocristais de quartzo e de microclínio em meio à matriz fina a muito fma, já
alterada, composta por feldspato alcalino e quartzo, e com estruturas fluidais, sendo possivelmente

þimbritos;

conglomerados; prováveis fiagmentos

de xistos; leucogranitos (34 do diagrama

de

Strekeisen); vulcânicas inærmediárias\básicas, com ripas de plagioclásio em matriz afanítica alterada e
ausência de quartzo; milonitos, quartzitos e chert são também freqüentes.
Estas rochas em ñmção da disposição dos grãos do arcabouço, ausência de matriz fina (<57o) e

presença de minerais instáveis como feldspato, podem ser desþadas

de imaturas

a

submaturas

mineralógica e submaturas texû¡ralmente.

A

Associação

CMI

possui um predomínio de quartzo monocristallno ê menor variedade de

fragmentos líticos, destacando-se rochas vulcânicas ácidas porfiríticas e com ostruturas fluidais, estas
prolavelmente litoclastos de

þimbriøs,

e quartzitos.

Já a Associação CM2 apresenta abundância de quartzo policristalino, notadâmente dos tipos
metamórfico e deformado (milonítico) e de fragmentos líticos (até 2oyù. É' dlgno de nota a presença de
litoclastos de granitos (ate 4,0% em volume normalizado), intraclastos pelíticos e de feldspaø alcalino

Itr.5.2.3 Formação João Dias
De forma geral, os arenitos finos e médios são formados por grãos de quartzo monocristalino do

tipo plutônico de extinção simultânea predominante e hábito xenomórfico, raros fragnurtos

de

policristalino hidrotermal (mais resistørtes) e ainda mais escassos, wlcânicos. Dos feldspatos comparecem

plagioclásio e, ao merios nas seções descritas, subordinadamente, feldspato alcalino. O plagioclásio
detrítico é de composição sódica (andesina-oligoclásio), hábito euedral destarte tratar-se de arenitos
parcialmente de sistema fluvial. Plagioclásios albitizados foram relacionados à diagênese submetida a essas

rochas. O ortoclásio ocorre tanto alterado (saussuritização) quanto fresco. Microclínio está subordinado
aos anteriores e em dimensões menores.

Fragmentos líticos são pouco comuns

(=

57o), provavolmente relacionado à granulometria mais

fina dos litotipos. Deståcam-se detritos de vulcânicas intermediária (andesitos), quartzitos, metamórficas
micáceas (xistos), chert e intraclastos pelíticos.
Acessórios comuns são a muscovit¿ detrítica e autigênica?, biotita cloritizada e minerais pesados
como zircão.
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Cornposição Modal (%ù de arenitos finos e médios e
lentes de conglornerados dâ FornÞção Mangueirão

Composição Modal (%) de conglornerados e arenitos
conglomeráticos da Fomlação Vargas
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qzP metamórfico
QPsc
QzP hidrotermal
c¿Pd
F-K detrltico
Mcl Delrltico
Mcl fresco
Mcl alterado
Ort Detrltico
Ort fresco
Ort alte¡ado
Plagiocl, detrll¡co
Pl fresco
Pl alterado
Bl detrltica
Mv delrítica
Minerais pesodos
Fragnentos líticos
Rl.ulc.
Vulc. Á,cidas
Vulc. Intenn.
Chert
Intracl, pel.
Qiro.
Xistos
Gran.
Aren.
Congl,
Metam,
Milon.
Calced. \ Sllex

36.55
Quarrzo
Qudrlzo Monocristdlino 15.36
14.81
QzMp
6.01
QzMp extinção
8,81
QzMp ext.
0.54
21.20
Quartzo

0.68
26.50

11.86

14.82

4.05
2.72
4.22

9.50
6.59
s.28

14,40

18.00
5.83
3.52
1.85
12.17

Atcabouço detrltico

4..66
3.18
1,48
9.74

4.17
5.57

45.69
19.20
18.51
7.51
11.01

4.87
7,38
9.79
6,90

7.Ag
4.41
3.42

4.3 8

2,07

2.59

1.47
1.76
15.86

3.26

1'9Z
l.2O
O.72

2.00
2,63

L80

l.t4
19.87
4.3 8

2.81
1.50

2.50
2.88
2.24

O.44

L12

3,L2
1.03

3.90

0.68
0.62
0.99
0.19
583.429

0.94

80-90

t.29
1.06
1.28

0.23

712
90

Matriz

5- 10

l0

Cimento

5-10

12

III'10

-- Ánálise Petrográfica Modal de 30 amostras de a¡enitos e conglomerados do Grupo Camaquâ
(cerca de 400 a 700 pontos por lâmina conlados) com a norma máxima
ve-rificada em alguns'exemplarès.

Normâlizadâs para o arcabouço total

= 100% (matriz + cimento). Siglas: eff{_
quaøõ monocrijtalino,
-q*røì
QMp- plutônico; QMv- vulcânico, ep- quartzo policrisfalino, qnr.policristârino semico:npo9loì QPd- quartzo Policrishlino deformado, estirado, milonitico; F-K- feldspato potássico, Mcl-

microclínio, Ort- ofoclásio; Pl- plagloclásio; Bt- biotil¿, Mv- Muscovita; Rlulc- råchas'r.ulcânicas
em
gefal, incluindo-se brechas, piroclásticas, etc, Vulc Ácida- r.ulcânica de composição ácida, Vulc Interm.vulcânica de composição intermediária; Intracl pel.- intraclasto pelítico;
Qito- quartzito; Gran- granito
isótro¡n, Aren- arenito; Cong- conglomerado; Mef¿m- metamòrficas nãà difeienciadas como filitos,
ardósias, metamargas, met¿vulcânicas, etc; Milon- milonitos; Calced- calcedônia, opala.
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III.5.1
Este capitulo visa apresentar as análises de proveniência efetuadas na área de estudos e elaborar um

quadro paleogeográfico da região com base neste e nos capítulos precedentes de fácies sedimentares
(CAPÍTULO [I.2), paleocorrurtes (CAPÍTULO IIL4) e análise petrográfica (CAPÍTULO nL5).

As análises de proveniência foram realizadas a nível macroscópico na fração maior que grânulo

e

microscopicamente na malriz dos arenitos e conglomerados. Buscou-se a contågem ao acaso de 100 clastos

por área selecionada e, no caso da Associação CM2 da Formação Vargas, alalisou-se 10 estações bem
espalhadas na área enfocada neste estudo, conforme métodos desenvolvidos

(1986) e Ibbeken

&

por Nilsen (1969), Graham et al.

Schleyer (1991) e adaptado para as condições encontradas. Os fragmentos escolhidos

apresentaram tamanhos maiores que

lcm, de forma a abranger a maior variação granulométrica possível.

Paralelamente, alguns clastos tiveram mensurados parâmetros sedimentológicos tais como: dimensões máxima

($

6-)

e mínuna ($

6,), arredondamento, esfericidade e forma. Tal análise serviu de suporte para as aferições

de área fonte e condições de transporte. A análise foi feita estratigraflcamente, i.é., da base para o topo das
camadas, bem como buscando-se obter varia$es laterais (mais de um local da mesma camada).

III.5.2 Proveniência da F
Dados depetrografia sedimentar a¡rontam que o arcabouço dos arenitos finos e médios da Associação

CIl

da Formação Mangueirão é bem arcoseano e moderadamente selecionado, predominando grãos

subangulosos

e subarredondados, de baixa esfericidade, constituído de fragmentos de quartzo, feldspato,

de Fácies

líticos, opacos, muscovita e biotita. Devido à granulometria destes termos, a principal mferência de área-fonte
veio da análisepetrogritfica, salvo raros grãos e fragmentos es.parsos no arcabouço dos arcóseos e arcóseos
líticos compostos de quartzo, feldspato rosa, leucogranito róseo médio, metamórficas, milonitos e intraclastos,
principalmente de argila. O quartzo monocristalino (Qm) do
simultânea

a

tþo

comum plutônico domina com extinção

ondulante. Detritos de quartzo policristalino (Qp) são abundantes, destacando-se os tipos

composto metamórfrco (Cm) de Krynine (1940) e semi-composto e/ou de veio (Sc), este sugestivo de fontes

O predomínio de quartzo monocristalino, plagioclásio sódico e muscovita, associado a
líticos de quartzitos, chert, vulcânicas e intraclastos, sugere derivação de terrenos granito-

hidrotermais.
fragmentos

gnäissicos e metamórfrcos de baixo grau.

A

fücies conglomerática (CI2) possui clastos de leucogranitos róseos médios, riolitos, xistos,

milonitos, guartzo, feldspato e quartzitos (FIcuRA IIL43A, B). A matriz compõe-se de areia média a muito
grossa, mal selecionada, com grânulos de feldspato rosa (abundantes), quartzo branco leitoso, quartzo vítreo e
rariedades cinza de forma ameboidal e castânha pseudo-prismática (wlcânico?), fragmentos líticos variados
(leucogranitos róseos módios, vulcânicas ácidas, xistos, milonitos e quartzitos). Os fragmentos são no geral
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subangulosos, podendo ser angulosos (notadamente feldspato rosa e quartzo vítreo), subangulosos (quartzo
leitoso e cinza, riolitos) a bem arredondados (granitos).

LEGENDA DOS H¡STOGRAMAS DE PROVENIENCIA

i--l

I
I

t

I
I
I
ffi

[I

qzotqzosaca

calc

vacida

m

teucrómo

ffi

teucci/teuc""on

n

bucróg

I

milgrar

Ëîîr
I . :..

leucróm

qzito

milgra

Ì,.i.'

' .l

m

tI
I

leuccarn

leucrópg

hleucrópg

pegmatgr

xisto/xist esv

ultramil

ll'll

I
ffi

I
I
T
ffi

teuccs

leucróf

mesogra

qzomil

rJ

I

feld

n
tI

ffi
gnals

leuccevg

brecha

sílex

I
I

mil

Sigla das legendas dos clastos
LEGENDA: qzo, qzo saca: quartzo, quartzo sacaroidal; calc: mármore; cong= conglomerado; vácida=
vulcânica ácida (riolitos, ignimbritos, riodacitos); aren: arenito; leucróm= leucogranito róseo granulação
média; qzito: quartzito; milgra: milonito granitos diversos; leucrómo: leucogranito róseo granulação média
orientado; leucci: leucogranito cinza grosso; leucróg: leucogranito róseo granulação grossa; milgrar=
milonito leucogranito róseo; leuccarn= leucogranito coloração carne a sienogranitos; leucrópg: leucogranito

róseo porfrrítico granulação grossa; hleucrég: hololeucogranito róseo porfrrítico granulação grossa;
pegmatgr: pegmatito granito; ultramil= ultramilonitos; leucróf: leucogranito róseo granulação fina;
mesogra: granito mesocrático porfirítico; qzomil= quartzo milonito; metam= metamórfica indiferenciada;
andes= andesito; gnais: gnaisse porfiroblástico; xisto: xisto, clorita xistos; leuccevg: leucogranito cinza
esverdeado grosso a porfirítico; feld= feldspato; intrcl: intraclastos; brecha= brecha vulcânica; sílex= sílex,
opala
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Análise de proræniência Cl2 MC-38
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Lltologla dos clastos

utonf,naos clâstos
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A

III.43 A e B-

Histogramas de freqüência de clastos da Associação (CI2) da Formaçilo Mangueirão. Os
que
I cm de diâmetro foram contados aleatoriamente, buscando-se obter 100 medidas por nível
clastos maiores
investigado, número nem sempre alcançado. Notar predomínio de fragmentos de leucogranitos róseos de lnlratnz
fanerítica média em todas as bancadas e a alta porcentagem de clastos de rochas vulcânicas ácidas.

FIGIIRA

As

associações

de fácies

Cl3, Cl4 e CIs da Formação Mangueirão

apresentam arcabouço

petrograficamente constituído de litoclastos de quartzo monocristalino plutônico, quartzo policristalino
metâmórfico e semi-composto e/ou de veio, plagioclásio sódico, liticos, ortoclásio, opacos, muscovita e biotita.

Da mesma forma que a Associação

CIl,

os fragmentos esparsos no arcabouço dos arcóseos são compostos de

quartzo, feldspato rosa, leucogranito róseo médio, metamórficas, milonitos e intraclastos, principalmente de

argila. O predomínio de quartzo monocristalino, plagioclásio sódico e muscovita, associado a detritos de
quartzo policristalino mdamórfico e de veio, e a fragmentos líticos de quartzitos, chert, vulcânicas básicas a
intermediárias e intraclastos, sugere derivação de terrenos granito-gnáissicos e metamórficos de baixo grau e
de regiões com cobertura vulcano-sedimentar.

As paleocorrentes obtidas na Associação

CII apresentam

associação proveio de sul e sudoeste. Na Associação

dispersão para NNE, indicando que a

Cl2 as paleocorrentes indicam que seus detritos vieram

de sudoeste e, nas associações de fácies Cl3, Cf4 e CI5 os dados de paleocorrentes sugerem que os clastos
detríticos tiveram centro irradiador a sul da área de estudos.

A possibilidade de áreas fontes que se apresenta é o Terreno Valentines, situado a sul e a sudoeste da
região das Minas do Camaquã (vide FIctrRA

II.3 do CAPÍTULO II.3, pág. 40). Neste terreno

ocorrem

litologias como granulitos, gnaisses e granitoides de idade paleoproterozóica (>2.0 Ga), com restos de
cobertura carbonática e clástica associada. Esse terreno é intrudido por batólitos graníticos e parcialmente

recoberto

por rochas vulcânicas

básicas

a intermediárias

(Formação Hilário)

e

ácidas (Formação

Acampamento Velho) do Grupo Crespos.
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III.6.3 Proveniência da Formação Vargas
A Formação Vargas (Conjunto IVIédio de Associações de Fácies) foi o alvo principal das análises
de proveniência efetuadas no arcabouço de seus ruditos

-

conglomerados e arenitos conglomeráticos. Dada

sua irnportância para este estudo, as associaçoes de fácies
Também foram realizadas análises petrográficas

a nivel

CMI e CM2

serão tratadas separadamente.

microscópico para consubstanciar as análises

macroscópicas em afloramentos. As principais análises de proveniência provieram do estudo da cava a céu
aberto da Mina Unrguai (CBC), a melhor exposição da área de estudos. Nesta, foi possível individualizar duas
sucessões conglomeráticas com proveniência de áreas distintas preferenciais (Associações de Fácies

CM2) designadas por Ribeiro (1978), respectivamente, de Conglomerado Inferior

Proveniência da Associação de Fácies

a

análise petrográfrca descrita no capítulo anterior

AP|TULO

I I I.

-5), inicialmente retomaremos

as principais inferências da referida
Petrografrcamente,

esta

exibe as variedades

análise.

associação possui

abundância em quartzo policristalino

e

e Conglomerado Superior.

CMl

De forma a possibilitar ligação conl
(vi de C

CMI

(Qp) que

(i) semi-composta (o chamado

quartzo leitoso, de veio, vacuolizado) sugestiva de

substituídos e regenerados durante a diagënese".

Destacam-se ortoclásio

(predominante),

plagioclásio (muitos regenerados e albitizados)

microclínio. Fragmentos líticos ocorrem

e

e

se

compõem de chert, granitos, milonitos, quartzitos,

xisto, intraclastos e rochas vulcânicas básicas
rrtermediárias. Muscovita

e biotita

a

aparecem

também.

fontes de veios e filões hidrotermais; (ii) compostaAnálise de proræniência MG-111A

comum ou metamórflica (metamorphic quartz de

Krynine, 1940) formada por vários cristais que
podem exibir contatos poligonais

e

30

suturados

alto grau (Basu et al., 1975;

Young, 1976; Scholle, 1979; Adams et al., 1993);

(iiD

composta-deformada (sheared

quartz,

Ç.'=

23,0

cm

ltl

=

loo

25

intercristais, sugerindo proveniência de terrenos
metamórficos de

æ

20

oÁ

1s
10

de
5

acordo com Scholle, 1979) constituída por cristais
0

orientados de contomos irregulares, suturados

e

Ë€ËEgååËË

estirados indicando derivação de rochas de alto

grau de

metamorfismo

e/ou

deformação.

Feldspatos atingem até 50Yo da composição do

arcabouço, mas segundo Veigel (1992)

precisar

a

/ëldspatos.

"é diJicil

composição detrítica original dos

¡toi,t eles ./bram

exlcnsivamenle

FIGLIRA ltL44

-

Histograma

clastos da Associação

CMI

de freqüência de

da Formação Vargas

no ponto Mc-lll. Os clastos maiores que lcm
dc diâmetro foram contados aleatoriarnente em
dois níveis investigados. buscando-se obter 100
mcdidas.
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Análise de prorreniênc¡a cMl MG-'o (Mlna
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FIGURA 45- Histogramas de freqüência de clastos
Associação

CMl

da Formação Vargas. Os clastos

maiores que lcm de diâmetro foram contados
aleatoriamente, buscando-se obter 100 medidas

por nível

investigado. Notar predomínio

de

fragmentos de leucogfanitos róseos de matriz
fanerítica média em todas as bancadas e a alta
porcentagem de clastos de rochas vulcânicas
ácidas (A e B). Na base há o predomínio de
vulcânicas ácidas (A) e é grande a freqüência de
clastos de quartzitos, e parâ o topo é expressiva a

.t H '-+

quantidade de quartzo (C e D). Outros em C
inclui clastos de rochas andesíticas. Na classe
leucróm (leucogranitos róseos médios) incluímos
aqueles de várias gnnulações (fina, média, grossa,
porfirítica), mas em virtude do amplo predomínio
da g¡anulação média, optou-se por tal designação.

Ê,EOO
3
o

'g

Lltologla dos clastos

B

Macroscopicamente,
Análise de proveniência GMl MC.l0 (Mlna

Urugualf 2e Bancada

Q,¿,,=

15cm N =70

da

a Associação CMl

Formação Vargas apresurta clastos

diversas proveniências.

de

Na FtcuRa III.45 A, B,

atestam-se alguns dos clastos presentes.

Na

base

sobressaem-se fragmentos subangulosos de rochas

vulcânicas de composição ácida (riolitos, dacitos e

riodacitos), havendo, em contrapartida, clastos de

leucogranitos róseos de granulação média, por

E5 E g'FË
'f

vezes exibindo textura rapakivi, bem como de
granulação mais grossa

e mais fina, clastos de

-g

tttotogta dos clastos

rochas metamórficas (quartzitos, xistos, milonitos,
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ultramilonitos, não døerminadas), quartzo e feldspato (FIGURA III.44).
Os resultados para

CMI (FlcuRA III.45)

apontam para o predomínio de rochas vulcânicas ácidas

C30-35yù, como riolitos e riodacitos, podendo atingir ate -50o/o (FIGIIRA IIL45A), e leucogranitos róseos
médios e finos (-307"), mcluindo-se aqueles de textùra rapakivi, além de fragmentos de rochas vulcânicas
básicas a intermediárias. Quartzo, milonitos, quartzitos e xistos finos também ocorrem, No geral os clastos
são angulosos a subangulosos, notådamente os fragmentos de quartzo e de vulcânicas ácidas. Na base há um

ligeiro predomínio de fragmentos de quartzitos e xistos. Para o topo prevalecem os clastos de wlcânicas
ácidas e leucogranitos róseos.

As paleocorrentes da Associação

CMI (CAPÍTULO III.4)

mostram dispersão para

N e NE, com

boa

consistência de dados, indicando que as áreas fontes situar-se-iam a S e SW da região das Minas do Camaquâ,
Atualmente, a sul e a sudoeste da área de estudos encontra-se o Terreno Valentines.
Este tereno apresenta litologias de baixo a alto grau de metamorfismo e deformação, como xistos,

quartzitos e milonitos, rochas intrusivas, como leucogranitos róseos, por vezes exibindo tÐ<úJra rapdkivi,

e

rochas extrusivas ácidas e básicas a intermediárias, como as pertencentes ao Grupo Crespos. Por outro lado,
embora atualmente a oeste, o Terreno Rio Vacacai também mostra as mesmas associações de rochas, com

maior predomínio das rochas wlcânicas, pois as maiores manifesøções lulcânicas encontram-se nos
arredores da região de Lawas do Sul,

A

Associação

CMl

exibe clastos de rochas vulcânicas correlatas ao Grupo Crespos

-

sørdo

majontariamente de rochas ácidas

da Formação Acampamento Velho e, subordrradamente, básicas

intermediárias da Formação Hilário

e leucogranitos róseos, que se acham tanto no Terreno Valentines, a sul

-

a

e sudoeste das Minas do Camaguã, como no Terreno Rio Vacacai, a oeste. Da mesma forma, leucogranitos
róseos exibindo textùrà rapakivi aparecem tanto no Granito Lawas do Sul, a oeste (Nardi

Lima

& Nardi, 1992), de idade neoproterozóica,

& Lima,

1985;

pertencente ao Terreno Rro Vacacai, como em batolito

intrusivo no Terreno Valentines no Uruguai, na região de Nico Perez, de idade paleoproterozóica (Bossi

&

Campal, 1992), Deste modo, as áreas fontes da Associação CMl poderiam situar-se, prncþalmente, no
Terreno Valentines, a sul da região, de acordo com os dados de paleocorrentes e a análse de proveniência, ou
no Terreno Rio Vacacai, atualmente a oeste da região das Minas do Camaguã, devido

à

presença nesse terreno

de associações de rochas semelhantes às encontradas no arcabouço dos conglomerados da Associação CM2,

com destaque para leucogranitos róseos, aþuns portando teñùra ra!ãkivi, e rochas vulcânicas ácidas, ou
mesmo de ambos. As demais litologias encontradas ocorrem em quase todos os terrenos

a sul (Valentines,

Tereno Sera das Encantadas, Pelotas), nãopodendo ser utilizadaspara averþuar área fonte.
Assim, visualiza-se uma paleogeografia distinta da atual, onde o Terreno Rio Vacacai situar-se-ia
mais a sul. Estudos detalhados de análises estruturais das zonas de cisalhamento que ocorrem a oeste das
Minas do Camaquã poderão elucidar melhor a questão.

136

Fambrini.

I

Proveniência da Associação de Fácies

A
qualidade
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O Gruoo çg4gggL anólise

CM2

È

fácies. Drovcniôncia

I

Daleocorrenúes

|

Associação CM2 propiciou as principais análises de proveniência deste trabalho em vista da

e

abundância das exposições. Assim,

l0

localidades foram analisadas mactoscopicamente

buscando-se obter a contagem de 100 clastos ao acaso por nível investrgado. Secundariamente, as rochas
dessa associação também foram analisadas ao microscópio. Entretanto, devído à magnifrcência de algumas

exposições (a cava da Mina uruguai, os morros dos pontos Mc-195, MC-219 e MC-220),

foi

necessário

ponderar estas análises, em função de sua Íraior relresentatividade (IABELA IILT). úricialmente os dados da

petrografia microscópica serão enfocados, prosseguindo-se com a análise macroscópica e, por fim, uma
discussão a respeito das possibilidades de fontes será feita.

Petrograficamente,

a

associaSo constitui-se predominantemente

de

fragmentos

de

quartzo

policristatino (Qp), quartzo monocristalino (Qm), ortoclásio, plagioclásio, fragmentos líticos (entre estes
milonitos, granitos, quartzitos, rochas vulcânicas ácidas

e básicas a

urtermediárias, arenitos, pelitos,

conglomerados, prováveis fragmentos de xistos, milonitos, chert), muscovita e biotita. O quartzo policristaltno
compreende os tipos

(i) composto metamórfico indicativo de fontes me'tamórficas de médio a alto grau e (ii)

composto deformado (sheared quartz, de acordo com Scholle, 1979), sugestivo de fonte que sofreu alto grau

de deformação e metamorfismo; além de quartzo monocrist¿lino plutônico (Qm) de hábito xenomórfico
característico, sugerindo fontes intrusivas (Misko

& Hendry,

1979) como granitos. As áreas fontes seriâm

terrenos granito-gnáissicos deformados e metamórficos, corpos graníticos intrusivos e coberturas vulcanosedimenta res

.

Na cava da Mina Uruguai (CBC), o estudo detalhado de proveniência propiciou uma completa visão

da distribuição vertical dos clastos da Associação CM2 (FIGIIRA III.46). Da mesma forma, as outras
localidades investigadas possibilitaram

a visão pontual da

proveniência (FIGttRAs

IIL46 a III.57) e

da

distribuição geral dos clastos (TABELA III,7). Esta análise indicou que a associação Possui gama variada de
litologias, destacando-se em todo o conjunto leucogranitos róseos de granulação media (-307o).

Na base da Associação CM2 predominam, além dos leucogranitos róseos médios,

termos

correspondentes mais grossos e mais frnos (leucogranitos grossos e finos, este mais abundante), fragmentos de

quartzo, quartzitos róseos

a

esverdeados, leucogranitos foliados,

xisøs, arenitos finos

achocolatados,

vulcânicas ácidas, andesitos, conglomerados e milonitos (FIGURA III.46A, B)

e de termos mais
granodioríticos e/ou mesocráticos (FIcuna III.47A), rochas granitoides porfrríticas e grossas (FIcuRA
III.47B), turmalina granitos, granitos greizenizados, conglomerados e arenitos das unidades inferiores e
Para

o topo há o

progressivo predomínio de milonitos destes granitoides

mármores, concomitante ao aumento na granulometria (FIGURA IIL46C, III.46D. III.47A,B).

A análise dos tamanhos dos clastos ($ -¡") destes conglomerados sugerem que o depósito transportou
carga de granulometria calhau e seixo
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IILll

- Análise de proveniência da Associação CM2 da Formaçâo Vargas mostrando valores médios (ern
por local investigado. Litologia de 100 clastos contådos aleatoriamente por nível estratigráf¡co em 10 locais.

TABEL,A.

(MC)
r , , clastos
40 lll 195 219 220 23E 239 245
quar|Zo6,697768862465,52
mármore
00112000030,75
conglomerado
2,750366544453,?5
vulcânica ácida
3,6 18 83,56
5 7162
afenito
4,2256,58546685,34
leucogranito róseo médio orientådo 0
6 2,5 6 3 0 I
0
hololeucogranito róseo fino isótropo 0,63 0
2,5 1 3 0 0 0
hololeucogranito róseo grosso porfir. 0,63 4
3,5 6 0 0 5 0
ultrâmilonito
5,5 61,5
1,5307423
mesogranito grosso porfirítico cew 3,75 0
1,5 4 1 5 Z 0
leucogranito róseo médio isótropo 23,6 t2
I7 t2 8 15 11 ZB
quartzrto
10,3 10 5 8,5 8 10 lt
6
milonito granito diversos
16,4 12 7 Z 7 lZ g 12
intraclastos000,50O500000,40
leucogranito róseo grosso porfirítico 1,9 I
12 13 17 Z g 0
leucogranito grosso cinza
3,13 O 2 1,5 1 2 O 4
milonito mesogranito grosso cew
0,5 0 3 13,5 ll
2 2 6
xisto, xisto esverdeado
3,13 6 1,5 2,5 0 5 I
Z
leucogranito carne porfirítico
9,25 0 4 0 0 I
0 0
feldspato
0,25 1100000000,40
leucogranito róseo fino isótropo
0 0 0,5 0 5 0 0 2
andesito
0,38 |
Z 3,5 1600001,48
metamórfica indiferenciada
0,25 5 1,5 0,5 0 l0 6 4
rrrlcânica básica
0 0 0,25 0 0 0 Z 0
hololeucogranito róseo médio
0 0 1 0 0 0 0 0
quartzo milonito
0 0 I
0 2 0 4 0

=,
Lrtologra
dos

gnarsseo,75o1ooo1oooo.45

269 392

0
0
0

Média*

6

6,77

0
3
O

1,95
1,43

10 I
32 12
0 I
6 7

2,23
3,10
2,SO

17,32

7,46
g,2O

8
0
0
O
0

16
0
ll
Z
2

4,35
2,0S
3,05

0

4

O.g5

4
0
0
0

0
0
0
3

2,00
0,02
0,30
0,85

granitóide
0 0 I
0 I
0 0 0 0 0
leucogranitocinzaewerdeadogrossoo,33030,5004O00l,O2
brecha000,2501240000,45
s1lex00000000200,10
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
*
pematito

g,63

l,6g

0,30

ponderada

Tendo em vist¿ a maior representåtividade estatística de certas exposições na obtenção da médra geral

por litologia, foi feita uma ponderação em relação ao valor de cada local investigado. A título de exemplo, o
local MC-195 apresentou um fator 6, pois nesse local foi realizada a contagem de 100 clasøs em 6 níveis
diferentes e, no ponto 392 onde se coletou uma amostra com população igual a 100, o fator computado

foi L
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FIGURA 46- Histogramas de freqüência de clastos da
Associação CM2 da Formação Vargas. Os
clastos maiores que I cm de diâmetro foram
contados aleatoriamente, buscando-se obter
100 medidas por nível investigado. Nesta subunidade há o predomínio de fragmentos da
granulometria calhau a matacâo, que foram
selecionados Wra a contagem. Notar
predomínio de fragnentos de leucogranitos
róseos de matrn fanerítica média em todas as
bancadas, em 174 e l7B a alta porcentagem
de clastos de rochas miloníticas na 2s bancada
(i.é. para o topo da sub-unidade) e em l7C a
grande porcentagcm de clastos de quartzitos
na 2s bancada. lTIt - freqüência de clastos do
topo da Associação CM2. Atentar Wra
predomínio de litologias miloníticas Cava a
céu aberto da Mina Uruguai (CBC), ponto
MC-40.
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III.47A - Det¿lhe de matacilo subarredondado (39,6cm de diâmetro) de granitóide milonítico com estrutura
gnáissica presente em conglomerados da AssociaçiIo CM2 da Formação Vargas. Cava a céu aberto da Mina
Uruguai, Companhia Brasileira do Cobre (CBC).

FIGURA

FIGuRA III.47B - Detalhe de matacão arredondado de rocha granitóide porfirltica de matriz grossa (40,lcm de
diâmetro). Topo da Associação CM2 da Formação Vargas. Localidade MC-195, junto à antiga barragem da
Companhia Brasileira do Cobre (CBC).
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A análise rlos temanhos dos clastos (0
destes conglomerados sugerem que

o

-*)

Análise de proveniência MC-1118
Drr*,= 22,0 cm N= 100

depósito

transportou carga de grrrulometria calhau e seixo

(ver S-¿¿) com freqüentes matacões em meio

à

matriz, de tal modo que a energia do meio fosse

grande

o

suficiente para carregá-los (Ftcunns

Ilt.489B, III.49B).
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Análige de proveniência CM2 Mc-195
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g
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N = 54 D,t¡¿ = 9,62cm

40

B
FIcURA IIl.49 - Histogramas do ponto Mc-lll da
Associação CM2 da Formação Vargas. Os clastos
maiores quc lcm de diâmetro foram contados
aleatoriamente, buscando-se obter 100 medidas
por nível investigado. A- Histogranta de
freqüência de clastos ern nível basal dela. BHistograma do diâmetro máximo dos clastos da
Associação CMl.
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as relações estabelecidas na

Mina Uruguai (|ABEI^ III.7). Na

base

predominam clastos de rochas vulcânicas ácidas,
metamórficas e granitos diversos (FIcuRA III.48A)

FIGURA 48- Histogramas de freqüência de clastos

(A) e de diâmetros

máximos

(B) dâ base

Associação CM2 da Formação Vargas.

da

e

predomínio

correlacionável

de seixos (D-¿¿ 5-7 cm),
à exposição de CM2 na Mina

Uruguai.
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Diåmetro de clastoo do MG-219a

Análise de proveniåncia MC-219b (,'cerro
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FICUU III.51 - Histogmmas

de freqüência de clastos
e respectivo de freqilência do diâmetro máximo dos

clastos do ponto MC-219 da Formação Vargas na
Associação CMjl em A- nlvel basal dela e B- topo
da associação no local investigado. Os clastos

6
o/o

maiores que

o

lcm de

diâmetro foram contados

aleatoriamente, buscando-se obter pelo menos 100
medidas por nlvel investigado.
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FlCUnl III.52 - Histogramas de freqitência de clastos
do ponto MC-220 da Formação Vargas na
Associação ClìÍl em nlvel intermediário entre 2l9a
e 2l9b no local investigado. Os clastos maiores que
lcm de diâmetro foram contados aleatoriamente,
buscandose obter 100 medidas no nível analisado.
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FrcuRA III.53 - Histogramas de freqüência de clastos
do ponto MrC'392 da Forrração Vargs M
Assoäiação CM2. Os clastos maiores que lcm de
diâmetro foram contados aleatoriamente' buscandoæ obter 100 medidas no nível analisado'

Análise de provenËncia MG'2i18 Sul da
FalhadoGemltérlo D¡r*= 12cm ll=50

Lltolog¡a dos clastos

FIcrrRA III.54 - Histogramas de freqüência de clastos
do ponto MC-238 e 239 da Associação CM2 da
foto*Ceo Vargas. Os clastos maiores que lcm de
diâmetro foram contados aleatoriamente, buscandose obter 100 medidas no nlvel analisado'
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FrcuRA III.55 'Histogamas de freqüência de clastos

do ponto MC'244 da Associação CM2 daformação
Vaiæs a sul da Falha do Cemitério' Os clastos
maiõres que lcm de diâmetro foram contados

aleatoriamente, buscando-se obter 100 medidas no

nlvel analisado.
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Ç4p Camaouõ:

A
Anális de proveniência
FalhadoCemltérlo

MG245 Sutda

fu,=27 cm il.50

Associação Clù'lf.2 aponta para o

predomínio de leucogranitos róseos málios em

toda

a

unidade podendo atingir até ^A0%

(Flcunas III.56, III.5Ð. Na base há um ligeiro

de

predomínio

fragmentos

(quartzitos, xistos, milonitos)
ácidas. Para

o topo

metamórficos

e de vulcânicas

dominam clastos de rochas

a

granitóides grossas

porfiriticas, onde

são

abundantes fragmentos intrabacinais (arenitos o

ääünigßåEn$l¡
Lltoþgla dos clastos

conglomerados)

e,

sobretudo

nas

porções

superiores, de granitos miloniticos diversos e
mármores.

FIGURA

III.56

-

As

Histograma de freqüência de clastos

do ponto MC-245 da

Formação Vargas na

Associação CM2.

medidas

Associação

de

paleocorrenrtes da

CMz refletem consistentemqrte

paleotransporte para NW revelando áreas fontes a

gt

Atrálise de proveniêrrcia ìlG-269 Sul da
Falha do Cemltérlo D¡¿.3õ,5 cm f{- 50

S e, principalmente,

SSE (vide CAPÍTLJLO III.4).

A distribuição de fácies (vide Anexo 01) enfatiza

3)

as medidas de paleocorrentes ob,tidas.

Æ

III.58 também torna patemte origem de detritos a

%*

A Flcuna

sudoeste da área de estudos através de mapa de

6

distribuição dos r¿alores dos diâmetros máximos

o

declasûos.

5
0

iä{

gEÛgBËE

A

de

proveniência realizada

permite tecer algumas comparafoes entre os
clastos encontrados e as litologias adjacentes à

Lltologla dos clastos

região de estudos. Leucogranitos m&lios róseos e

Figura III.57 - Histograma de freqüência de clastos do
ponto MC-269 da Formação Vargas na Associação

cM2.

leucogranitos avermelhados (coloração came)
dominam a unidade, sendo estes análogos àqueles
encontrados

Em direção ao topo há progresivamente o
incremento

análise

de clastos de milonitos, de

rochas

granodioríticas e/ granitos mesocráticos grossos,
rochas granitóides porfiríticas e grossas

(Flcun¡

III.SOE,F), turmalina granitos,

granitos

greizenizados, conglomerados

e

arenitos

das

rmidades inftriores e mármores, concomitante ao
aumento na granulometria (Ftcuna

III.5l).

Pelotas.

na Suíte Dom Feliciano do Terreno

A base da Associação CM2 possui

predomínio de clastos de leucogranitos róseos
médios

e finos e de vulcânicas

possivelmente ressedimentadas
Progressivament€ para o topo há

fragmentos de

(i)

åcidas, estâs

de

CMl.

o incremerito

de

rochas graníticas mais grossas

(leucogranitos róseos porfiríticos),

(ii)

milonitos

rrariados, com destaque para aqueles derivados de
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rochas granitóides, (iii) mesogranitos grossos, (iv) gnaisses porfiroblásticos, (v) granitos greizenizados, (vi)

mármores róseos

e (vii)

conglomerados

subjacentes, demonstrando

o

e

arenitos médios a grossos inequivocamente das unidades

ávido canibalismo que dominou

conglomerados da Associação CM2. O coqiunto de litologias

þeas

o

processo

de

sedimentação dos

e meømórficas ocoÍem na porção

oriental do escudo Gaúcho no RS, a saber: (i) aparece tanto no Terreno Sena das Encantådas como no
terreno Pelotas,

(ii) (iv) e (vi) são abundantes

no TSE, (v) ocorrem no Terueno Encruzilhada do Sul.

Por outro lado, os fragmentos de rochas metamórficas e deformadas (quartzitos, xistos, quartzo

milonitos, milonito granitos, milonito xistos) são análogos aos encontrados no Terreno Serra das
Encant¿das a ESE.

A

presença importante

de

clâstos

de

arenitos finos acastanhados

e

conglomerados

intraformacionais revela que a bacia sofreu retrabalhamento de unidades anteriores.
As áreas fontes que se apresentam diretamente como possíveis fomecedoras de suprimento detrítico

a SSE e a S estão relresentadas pelo Terreno Serra das Encantadas (TSE) e outros mais orientais. De
acordo com Mello (1993) no TSE dominam milonitos de vários tipos (quartzo milonitos, milonito
leucogranitos róseos, milonito xistos, filonitos), rochas granitóides isotropas (leucogranitos róseos,
turmalina granitos) e mármores róseos, entre outros. No Terreno Pelotas, situado a ESE das Minas do
Camaquã, qparece uma associação granítica formada por leucogranitos de coloração rósea intensa a came

(vermelha)

e

granulação média, típicos

da Suíte Dom Feliciano, muscovit¿ leucogranitos, riolitos,

granitoides grossos a porfiríticos. Granitos estaníferos (¿reizens) são abundantes no Terreno Encruzilhada

do Sut (TES), a nordeste da área de

estudos,

No Terreno Cerro da Árvore (ICA)

dominam

metavulcanogênicas e Terreno Serra dos Pereira (TSP) dominam metârritmitos e quartzltos. Entretanto,
estes terrenos a leste acham-se hoje separados pelo TSE, exemplificado pelo

alø da serra das Encantadas,

que separa a atual área de estudos dos depósiøs correlatos do Vale do Boici. Nesta região ocorrem
unidades correlat¿s ao Grupo Camaquã, com as formações Mangueirão e Vargas, nas quais realizamos
estudos de proveniência e paleocorrentes (Fambrini ¿l ¿rl., 1992a, b; Sayeg et a|.,1992a; Sayeg, 1993).
Será feita aqui uma corqparação entre os depósitos da Associação CM2 com aqueles aflorantes no

Vale do Boici, As análises indicaram que a Formação Mangueirão apresenta predomínio de clastos de
Irlcânicas ácidas e leucogranitos de coloração rósea intensa a came (vermelha) vindos de leste e sudeste
(Terreno Pelotas), além de quartzitos, quartzo, xistos, metassedimentos. Na Formação Vargas, a base
possui, além dos clastos leucogranitos de coloraçâo rósea intensa a came (vermelha) e riolitos, litologias
mais variadas como muscovita leucogranitos, greizens, milonitos e arenitos. Em direção ao topo, aumenta

sþificativamente a proporção de milonitos e granitos deformados, surgindo clastos de mármores
cálciossilicáticas, todos oriundos de

NW, ou seja, do Terreno Serra das

e

Encantadas. Estes dados

conduziram à intepretação de gue o alto da serra das Encantadas teve seu alçamento durante a evolução da
sub-bacia Vale do Boici, -cuja cobertura da Formação Mangueirão e da base Formação Vargas ali exposta

foi e¡odida e sedimentada no topo da Formação Vargas

-,

e com o avanço do soerguimento níveis mais
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profündos desse terreno eram erodidos até culmìrar com a denudação de seu embasamento milonitico

granítico, evldenciado pela abundância de clastos de mrlonitos no topo da unidade. Estâ unidade
possivelmente é corelata à Associação CM2 (Conglomerado Superior de Rrbeiro, 1978) da região das Minas
do Camaquã, o que se correto, poderá ser elemento de correlações estratigráficas.

Com a ascensão do TSE, sua cobeftura foi erodida e ressedimentada tanto a oeste como a leste da
serra das Encantadas. Desta feita, muitos dos clastos de leucogranitos de coloração rósea e came encontrados

nas Minas do Camaquâ, muito semelhantes aos da Suíte Dom Feliciano do Terreno Pelotas, poderiam ter

vindo deste terreno desta forma. O mesmo pode ser extrapolado para os granitos greizenizados do Terreno
Encruzilhada do Sul.

III.6.4 Proveniência da Formação

João Dias

A proveniência da Formação João Dias, em virtude da praticamente ausência de corpos de rochas

na matriz de arenitos ao microscópio e embasada pelas paleocorrentes.
Petrograficamente, esta associação possui grãos de (i) quartzo monocristalino do tipo plutônico; (ii)
plagioclásio sódico (andesina-oligoclásio); (iii) fragmentos liticos como rochas vulcânicas básicas a
ruditicas,

foi

realizada

rntermediárias (andesitos), quartzitos, metamórficas micáceas (xistos), chert

ortoclásio.

A

e intraclastos peliticos; (iv)

composiçâo mrneralógica sugere proveniência de terrenos graniticos e coberturas mlcano-

sedirnentares (Grupo Crespos), bem como de ressedimentação da propria bacia. As paleocorentes obtidas
sobretudo na Associação CS3 da unidade rndicam derivação de fontes situadas a SW e S.
Deste modo, as possíveis áreas fontes para a Formação João Dias poderiam ser o Terreno Valentines.

III.6.5

Discussão

A análise de proveniência, coerente com os dados sedimentológicos, propiciou a mdividualização de
duas unidades de conglomerados, dividindo a sucessão que os contém em conglomerados Inferior e Superior,

com proveniências distint¿s. A seqùência do Conglomerado Inferior apresenta detritos oriundos da erosâo de

um arco magmático, a oeste (Arco Bom Jardim), representada por fragmentos de rulcânicas ácidas

e

intermediárias e das rochas encaixantes (quartzitos e xistos). A análise de proveniência efetuada na seqüência

do

Conglomerado Superior mostra claramenG contribuição

de distintas fontes de terrenos igneos

e

metamórficos, caracterizando áreas fontes mistas para esses conglomerados, compatível com leques gerados

no c,entro de uma bacia. O bom arredondamento e o predomínio de seixos e calhaus em depósitos bem
organizados, associados
achocolatados

à

presença

de clastos de sedimentos da propria bacia (e.g. arenitos

e conglomerados) e derivados do Terreno

furos

Pelotas" permitem sugerir que estes depósitos

originaram-se da erosão e retrabalhamento de unidades inferiores. A presença de fragmentos de granitóides

Fambrini. G.L ; Q Ç¡gpq C¡maauõ: ¡n¡ilÍse de fåcies. proyenlênci¡ g paleocorrentes

grossos a porfiríticos, isotropos, bem foliados e fraturados, oriundos de sul, indica fonto do Terreno Serra das

Encantadas

e do Terreno

Pelotas. Por outro lado, fragmentos de milonitos

e granitóides podem

estar

relacionados ao soerguimento do embasamento da bacia, com posterior erosão, sendo depositados na porção
superior desta seqüência, configurando uma estratigrafia invertida.

Assim, fica configurada a inversão estratigráfica de áreas fontes.

53"30'00"

53"25'00'

Figura III.58 - Mapa de distribuição dos valores máximos de clastos de fäcies rudíticas da Associação CM2
da Formação Vargas. Notar tendência da distribuiçâo para NrW. Os valores aumentam em função das
caracterlsticas progradanæs dos depósitos.
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IV.1.1
O objetivo deste capítulo é esboçar tentativamente a evolução paleogeográfica da região das Minas
do Camaquã consoante as informações obtidas nos capítulos precedentes
Segundo

H. G. Reading (1936) a tectônica é um dos fatores

fi¡ndamentais para

o controle

da

sedimentação. De acordo com o autor o tectonismo opera diretamente na espessura dos conjuntos de rochas
sedimentares, fácies e seus padrões,

influndo indiretamente sobre o clima local, variações do nível do mar

e a composição química das fontes sedimentares,

Com base nessas assertivas, será abaixo discutida a influência dos fatores clima, área fonte,
tectonismo, variação do nível do mar e idade de forma a compor a evolução do preenchimento
sedimentar da região considerada, procurando-se correlacionar com as demais ocorrências sempre que
possível.

O clima atuante durante a deposição do Grupo Camaquã deve ter sido árido e/ou semi-árido,
considerando-se os seguintes elementos: (i) abundância relativa de minerais e rochas suscetíveis ao
intemperismo químico, tais como: inúmeros fragnrentos de feldspatos þlagioclásio e K-feldspato) bem

formados de tamanho até centimetrico; biotit¿s, litoclastos vulcàticos de composi$es básicas a
inærmediárias e fragmentos de calcários frescos a pouco alterados, indicativos do predomínio de
intemperismo fisico;

(ii)

supremacia de material desagregado de granulometria areia a blocos, sugerindo

longos periodos de desintegração mecânica das rochas e eventos esporádicos de chuvas torrenciais de

forma a acumular elevada quantidade de mate al detríúco na bacia; (iii) domínio da fração silte com
baixíssima proporção de argila nos níveis de granulometria fina, da mesma forma indicando o predomínio
do intemperismo fisico sobre o limitado

- ou mesmo ausente -

intemperismo químico (hidrólise);

(Ð

cimentaøo carbonática e femrginosa þelículas de hematita), sendo esta última responsável pelo caráter de
red beds desta unidade; (v) presença de depósitos

dø

fan deltas e leques aluviais de caráter proximal com

relação à área fonte, típicos de sedimentação em ambientes áridos e/ou semi-áridos e (vi) transformaSes
diagenetioas, como exemplificado pelo fenômeno de albitização de feldspatos caracterizados por Veigel
(1992) na região de estudo.
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e/ou
Portanto, o clima tanto nas áreas fontes como na bacia apresentala condições de aridez

que se
semi-aridez durante a sedimentação, e mesmo no transcofrer das transforma@es diagenétícas
praticamente
efetuaram nas fácies do Grupo Camaquã na região das Minas do camaquã, conclusão
(e.g. Becker
co¡sensual entre os diversos pesquisadores que estudaram esta unidade

&

Femandes, 1982;

et ai., 1987; Veigel
Fragoso cesar, 1984; Fragoso ce sat et a\.,1984, 1985; Lavma et al., 1985; Faccini

&

Darderure, 1989; Veigel, 1992;Paim, 1994).

IV.1.3 Ärea fonte
Estudos de proveniência (capítulo

III.6) no Grupo Camaquã indicam variações de áreas fontes

Escudo Gaúcho,
durante sua deposição, sugerindo a participação como fontes de diversos terrenos do
paleocoffentos
tentativamente aqui esboçadas com estudo estratigráfico de proveniência aliado ao de

Formação Mangueirão recebeu iniciatmente contribuição de áreas situadas a S e SW,
a
exemplificada por fragmentos de leucogranitos róseos, quartzitos, xistos, vulcânicas básicas

A

fragmentos
intermediárias e, subordinadamenG, riolitos e milonitos. Petrografioamente, a comburação de

principalmente) e
de (i) quartzo simples do tipo plutônico, aliados a plagioclásio sódico (oligoclásio,
muscovitas
microclínio, levam-nos a supor derivação de terrenos granito-gnáissicos; (ii) quartzitos, xistos,
e chert permitem considerar terrenos metamórficos de baixo grau e

(iii)

rochas vulcânicas básicas a ácidas,

nos
indioam a presença de coberturas wlcânicas na área fonto. Essas assooiações de rochas ocoffem
deve
terrenos Valentines e Rio Vaoacai. De acordo com os dados de paleocorrenGs o Terreno Valentlnes

ter sido a principal área produtora de detrrtos, não descartando a possível participação do Terreno Rio
a
Vacacai, pois ainda não estão claras as movimentações tectônicas que podem ter ocorrido, durante e após
sedimentação, entre a região estudada e a atual posição deste terreno'

A Associação de Fáoies CMI da Formação Vargas exibe clastos de roohas vulcânicas correlatas
ao Grupo Crespos

-

sendo majoritariamente de rochas ácidas da Fon,ração Acampamento Velho, além de

andesitos da Formaçâo

Hilário

-

e leucogranitos róseos, particularmente alguns com textura rapahvi

' As

paleocorrentes indicam sentido de transporte de áreas fontss situadas a S e SW, regiões domuradas pelo
Terreno Valentines que contém todas estas associações de rochas. A ocorrência distintila de granitos com

rapakivi reforça esse terreno como área fonte, pois um grande batólito paleopfoterozóico desta
litologia o intrude na região de Nico Perez no uruguai (Bossi & campal, 1992). No entanto, no RS
te)ditJra

vld¿ Nardi &
também registra-se um granito com essa textura (Graniø Lavras do Sul; Neoproterozóico,
Lima, 1985), porém intrusivo no Terreno Rio Vacacai, podendo estar relacionado ao problema estrutural

acima mencionado. Portânto, as áreas fontes da Assooiaçâo
Valentlnes,

CMl

poderiam situar-se no Terreno

a sul da região, ou no Terreno Rio Vacacai, atualmente a

Camaquã, ou mesmo de ambos.

oeste da região das Minas do
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A Associação de Fácies CM2 da Formação Vargas, de acordo com as medidas de paleocorrentes,
exrbe clastos oriundos de terrenos situados a SE e S. De fato, os litoclastos analisados podem ser referidos
aos terrenos Serra das Encantadas CISE), Sena dos Pereira (TSP), Cerro da Árvore

do Sul (TES) e Pelotas

(IPL). No entânto,

(ICA), Encruzilhada
foi o Terreno

suspeitâmos que sua principal área forte

Serra

das Encantadas durante seu soerguimento contemporâneo à sedimentação desta unidade, pois os clastos
oriundos dos outros terrenos representam ressedimentação, enquanto os clastos mais superiores na cohma,
claramente juvenis, são basicamente derivados do embasamento milonitico deste terreno

A Formação João Dias
Devido

à

recebeu contribuiSo detritica de áreas situadas dominantemente

a SW.

dificuldades de estudos macroscópicos de área fonte nessa unidade em virtude de sua

granulometria preponderantemente fina, baseamo-nos apenas em análises petrográficas, As inesma indicam

proveni&rcia predominantemente de terrenos granito-gnáissicos exemplificados por grãos de quartzo
policristalino dos tipos metamórfico e milonítico, além de litoclastos de milonitos e de lulcânicas básicas

a

ácidas. Estes tipos de fontes, aliados às medidas de paleocorrentes, sugerem que a principal área fonte deve

ter sido o Terreno Valentines.

IV.1.4 Tectonismo
A tectônica reinante na área de estudos pode ser resumida a três eventos principais através da
relação entre taxas de subsidência e soerguimento na área fonte.

Inicialmente, o abatimento de blocos do embasamento, possivelmente controlado pelo sistema de
falhamentos Tapera Emiliano,

a

leste, condicionou

a

deposição inicial da bacia na região enfocada,

representada por sedimentos finos da Formação Mangueirão, Com a subsidênciâ, espessa sucessão clástica

funatura (cerca de 2000m) pôde ser empilhada, marcando
tectono-sedimentar da região. De acordo com Blair

&

o primeiro e talvez mais inrportânte

evento

Bilodeau (1988), depósitos espessos de sedimentos

furos bacinais atþsfcariarî a principal carga ddttîlica de uma bacia evidenciando atividade tectônica mais
intensa, pois estes autores consideraram a subsidência como o fator tectônico determinante da deposição de
sedimentos em uma calha estrutural. Tal fenômeno, segundo os autores, processa-se tipicamente em bacias

do tipo

rift,

de afastamento

þull-apart) e de antepaís. Assim, a espessa sedimentação basal marinha do

Grupo Camaquã pode ser explicada como reflexo de uma atividade teøônica inicial mais intensa na bacia,
ocasionando abatimento e formação da calha e posterior subsidência com o peso da carga sedimentar.

A presença de depósitos
relaoionados aqui

de

þn

a um segundo

deltas da Formação Vargas, com recorrência no interior da bacia,

evento tectono-sedimentar da região, sugere

a

existência de um

paleorrelevo com forte desnível, indicando soerguimento relativo da área fonte, provavelmente por ação de

falhamentos. Autores como Steel ef a1. (1977), Steel
Donaldson (1985), McPherson et

&

Glôppen (1980), Crowell (1982), Aspler

&

al. (1987), Blair & McPherson (1992), Blair & McPherson (1994b),

entre tantos outros, sustentaram que a presença de depósitos de leques ahtviais, fan deltas ou mesmo leques
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costeiros seriam condicionados por relevo escarpado originado por ação de falhamentos. Não é meritoria a
discussâo sobre o caráter da rnovimentação desses falhamentos em vista da insuficiência de dados até o

momento. Dificil é estimar o porte desse paleorrelevo vigoroso pretérito, mas é altamente sugestiva sua

influência nos depósitos da bacia, O relevo das áreas fontes sofreu soerguimento durante esta fase
traduzido nas fácies progressivamente proúmais de depósitos

de

fan deltas para o topo. Segundo Blair &

Bilodeau (1988), a presença de depósitos de leques refletiria tão somente período de quiescência tectônica

na bacia, de tal sorte que chulas torrenciais pudessem propiciar o aporte de sedimentos na forma de
enxurradas e fluxos de detritos.

Nova fase de subsidência intensa da região esLi registrada nos depósitos finos marinhotransicionais da Formação João Dias que afogaram os depósitos rucláceos da Fonnação Vargas,
Inicialmente, os depósitos de arenitos finos basais da Formação João Dias marcam depocentro a oeste
representados

por sedrmentação marinla-transicional, provavelmente como conseqüência de ingressão

marinha de NW para SE. Acima, nova mudança do depocentro da bacia esta registrada nas acumulações
flúvro-deløicas que

se

dirigiram para N

A bacia sofreu

e

NW.

também perturbações que a elevaram à categoria de "área fonte" marcando a

inversão dos depósiøs do Grupo Carnaquã, i.é., o que era depressão e acumulava sedimentos passou a ser
fonte, refletido na importante discordância angular entre estå unidade e o Crrupo Guaritas. Leques aluviais
da Formação Guarda Velha, basal do grupo, formados por intensa ressedimentação de depósitos anteriores
só se justificam se esses estivessem com desnível considerável, de modo a gerar erosão e transporte.

IV.1.5 Variacões do nível do mar
Os sistemas deposicionais geradores do Grupo Camaquã na região das Minas do Camaquã podem
ser relacionados à varrações do nível do mar epicontinental

ali instâlado na transição do Vendiano para o

Cambriano, compreendendo (i) turbiditos representando a primeira mcursão do mar reconhecida na região

que passam para depósitos de tempestitos e de planície de maré

(ii) leques aluviais costeiros que

invadem um corpo marinho raso (faciologias), possivelmente com conexão oceânica (icnofósseis),
retrabalhados por ondas (tempestitos);

(iii)

leques deltaicos e costeiros que transicionam para depósitos

litorâneos encerrando com sedimentação transicional marcando evento de regressão do nível desse mar
epicontrnental; (iv) leques aluviais que invadem o corpo marinho cnnfrgurando

þn

deltas progradaries

entulhando a bacia na região e, fmalmente (v) nova ingressão marinha registrada nos depósitos marinhos e

transicionais da Formação João Dias (icnofósseis e fácies de tempestitos), afogando os depósitos aluviais
sotopostos, que transicionam para uma planície aluvial entrelaçada (braided alluvial

plain)

cnm

pequenos corpos d'água rasos, e grada para sistema flúvio-deltaico de topo registrando import¿nte evento

progradante.
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Em essência, na região das Minas do Camaquâ temos depósitos marinhos (Formação Mangueirão)
que transicionam para depósitos continentais (Formação Vargas) cuhninando com outra ingressão marinha

registrada na Formação João Dias. A questâo, no momento ainda nâo definida, é se essas variações de nível
do mar refletem varia$es globais (climáticas) ou locais (tectônicas). A importância da atividade das zonas
de cisalhamento que condicionaram a Bacia do Camaquã como um todo, com atMdade sin-sedimentar de
soerguimentos e abatimentos de blocos durante sua evolução, favorecem a hipóæse de que as variações de

nivel do mar nessa bacia deveram-se frrnd¿mentalmente à atividade æc1ônica.

Em fácies correlatas à Associação de Fácies CI4 da Formação Mangueirão,

a ocorrência de traços fosseis

reportaram

Núo

al. (7992)

et

representados pelos icnogêneros Didymanliehnus,

Intrites

è

I'lanoliles. Na base da Formação Vargas os mesmos autores registraram a ocorrência dos icnogêneros
Cochlichnus, Didymanlichnus, Cruziana?, Planolites, Gyrolithes, Skolithos? e Rusophycus. Intrites
sugere idades limitadas ao Vendiano, enquanto qu,e Rusophycus

e Gyrolithes indicam icnofósseis

que

surgirarn no Tomotiano (base do Cambriano). Os demais icnogêneros representam pistas que aparecer¿rm

no Vendiano Superior e se estenderam Fanerozóico adentro; port¿nto, na Transição NeoproterozóicoFanerozóico.

As rochas psamo-pelíticas da Formação Mangueirão, basal na região das Minas do Camaquã,
foram objeto de estudos radiométricos que as situaram no intervalo Vendiano Superior e Cambriano
Inferior de acordo com:
de 572

+ l7 Ma e

535

(l) duas datações K/Ar na fração fina da Formação Mangueirão indicando idades
+ 16 Ma e (2) duas datações K,/Ar em pelitos intercalados nos arenitos finos da

Formação João Dias (então considerada como do Grupo Guariøs) fomecendo idades de 529

524f ß Ma (Bonhomme & Ribeiro,
mostram-se compatíveis com

1983). As idades de 535

+

16

W

529

+

11 Ma

+

ll

Ma e

e524+16Ma

os dados estratigráficos e paleontológicos, indicando deposição

neste

intervalo. No entânto, a de 572 + 17 Ma é incompatível.
Considerando-se

@owng

et

o intervalo de 544-530 Ma para o limite entre o

al. l993;Isachsen

et a1.,1994; Grotznger et

Vendiano e

o

Cambriano

al., 1995; Ifuoll, 1996), evrdências radiométricas

e paleontológicas sugerem uma deposição durante a transição Neoproterozóico-Cambriano.

IV.1.7 Evolucão do oreenchimento sedimentar

A

Formação Mangueirão registra

o início da

sedimentação

do Grupo Camaquã através da

instalação de um mar de características epicontinentais representado por flâcies de turbiditos que passam a
depósitos de tempestitos e, em sentido ao topo, gradam para depósitos de águas rasas formados por fácies
de planície de maré que transicionam para corpos deltaicos, refletindo o enérgico entulhamento que sofreu a
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bacia na região. Ou nas palavras de Sayeg (1993) "...o contexto deposicional þrmado
subaquáticos com var¡ação de águas mais profundas (seqüências de Bouma)

a

por

leques

rasas (äcies de

inunditos), com pdssagem para ambientes costeiros, em processo de colmatação de um grande corpo
d' á gua,

p o s s ive I me nte

um mar epi continenta 1".

Este corpo marinho raso ou pouco profi.rndo
alimentados iniciahnente (Associação

foi invadido por fan deltas da Formação

CMl, "Conglomerado Inferior') pela

Vargas,

erosão da cobertura vulcânica

do Grupo Crespos, que aflora tanto sobre o Terreno Valentines como o Terreno Rio Vacacai. Seguiu-se um

breve período de quiescência tectônica representada pela deposiçâo dos arenitos basais da Associação

CM2. A retomada do processo deu-se com a enérgica deposição da Associação CM2 como resultado do
soerguimento regional mais intenso

a S e SE do Terreno Serra das Encantadas e a denudação de

sua

cobertura então erodida e ressedimentada. O progressivo incremento da evolução do soerguimento deste
teffeno resultou na erosão de seu embasamento milonitico, configurando uma estratigrafia inve¡tida de área
fonte.

Posteriormente,

a região foi possiveknente abatida permitindo uma nova ingressão marinha e

conseqüente deposição da Formação João Dias

Assim, imagina-se a segumte paleogeografia para a região estudada:

(i) Insølação de um mar epicontinental como resposta à uma subsidência intensa do embasamento.
Os ritmltos da Formaçâo Mangueirão registram os depósitos bâsaís expostos do Grupo Camaquã na
região.

(ii)

Leques costeiros invadem corpos d'água de ambiente marinho raso isolados por altos do

embasamento entâo em ascensão, cujos sedimentos são retrabalhados por ondas de tempest¿de e afet¿dos

por eventos episódicos de inundação, com grande carreamento de material arenoso e síltico.

(iii) Um processo de continentalização generalizado, promovido pelo avanço dos sistemas de leques
aluviais e a colmat¿ção do corpo marinho. Isso se verifica através da passagem de sedimentos subaquáticos
silto-arenosos para depósitos aluviais e deltaicos da Formação Vargas.

(iv) Novo evento de abatimento da região registrado pelos depósitos marinho-transicionais
Formação João Dras-

da
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(¡v)
t\I
sl¡teme
fluvlodeltalco
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FORMAçÃO
JOAO DIAS

translçåo

(ilr)

s

NI

Fan d¡ltes

FORMAçÃO
VARGAS

(t¡)

translçåo

(¡)

mar rplcontlncntal

a
NI

FORMAçÃO
MANGUEIRÃO

IV.l - Esquema de evolução paleogeográfica do Grupo Camaquã na região das Minas do Camaquâ. (i)
instalaçâo de um mar epicontinental como respost¿r à uma subaidência intensa do embasamento registrada
pelos ritmitos da Formaçflo Mangueirão, depósitos basais expostos do Grupo Camaçã na região, cujos
sedimentos sâo retrabalhados por ondas de tempestade e freqüentemente expostos; (ii) leques zubaquáticos
da Associação CMI invadem os depósitos marinhos sotopostos, isolando altos do embasamento, provindos
de SSW; (iii) um processo de continentâlização generalizado, promonido pelo avanço dos sisæmas &fan
deltas e a colmatação do corpo marinho. Isso se veriñca através da pasmgem dos leques subaquáticos da
Associação CMI para depósitos de leques aluviais das Associações CM2 e CM3 da Formação Vargas,
marcando mudança de área fonte (de SSE); (Ð novo evento de abatimento da região registrado pelos
depósitos marinho-transicionais a flúviodeltaicos de planlcie aluvial entrelaçada da Formação João Dias.
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Com base na integração dos dados ostratigráficos de fácies, proveniência e paleocorrentes e de
mapeamento geológico obrtidos neste trabalho, descritos nos capítulos anteriores, combinados com aqueles
encontrados na literatura vigente, permite-se considerar a seguinte evolução para

o Grupo Camaquã na

regiâo clássica das Minas do Camaquâ,
Os depósitos do Grupo Camaquã na área de estudos situam-se entre duas das principais zonas de
cisalhamento que recortåm o Escudo Gaúcho

-

o Sistema Tapera-Emrliano, a leste, e o Sistema Passo dos

Enforcados, a oeste, integrantes do Sistema de Falhas Irapuá de Ribeiro ¿l

al

(1966). Essas feições

provavehnente condicionaram a sedimentação das liølogias da Bacia do Camaquã na região considerada.

Nas fases precoces da Bacia do Camaquã em sua porSo central, o soerguimento e erosão do
Terreno Valentines (granitos com textura rapakivi, gnaisses polideformados, rnilonitos, anfibolitos

e

mármores da facies anfibolrtQ, a oeste e sudoeste, e do Terreno Rio Vacacai (metavulcânicas máficas,
metassedirnentos, ortognaisses) fomeceram detritos para os depósitos marinhos da Formação Mangueirão.

Nova fase de preenchimento foi responsável pela modificação do depocentro da bacia na região.
Estudos de fácies e paleocorrentes sugerem que o depocentro migrou paulatinamente para NW, em frnção

de reativação do sisGma de falhas Tapera-Emiliano registrando
embasarnento da bacia a SE e E (Terreno

soerguimento

do

Sera das Encantadas - TSE), e da cobertura sediment¿r então

existente. Com a erosâo de ambos foram gerados possantes coarse-grained

et

mais intenso

al., 1987) da Formação Vargas, culminando com a colmatação

fan deltas (sensu McPherson

deste corpo rnarinho epicontinental.

A

variação nas taxas de deposição versus laxas de subsidência ocasionou flutuações no nível d'água. O
grande afluxo de sedimentos entulhou
subsidência da bacia, mas por

a bacia, de tal

sortÊ que houve um importante incremento da

si só não explicaria a permanência de altas taxas de sedimentação com

deposição em águas relativamente rasas, com freqüentes emersões dos sedimentos.

Outra evidência para a alteração do sítio deposicional devido a mudanças no embasamento da
bacia adveio do estudo de proveniência efetuado. Um soerguirnento mais intenso das rochas do TSE
adjacentes à bacia do lado leste é postulado aqui. As evidências disso são: (i) a existência de paleocorrentes

NNW, com dispersâo secundária para W, (ii) variações de fácies no sentido NW e, sobretudo, (iii) a
presença, no arcabouço dos conglomerados, de clastos derivados de litologias metamórficas nitidamente

relacionadas ao terreno acina mencionado, tais como de milonito granitos, milonito

istos,

quartzo-

mllonitos e filonitos do Complexo Porongos, mármores róseo-avermelhados e cinza finos e quartzitos da
cobertura desse complexo, e (iv) uma fácies de brechas oligomíticas formadas por fragmentos de xistos,
quartzo leitoso, mtlonito xistos e quartzo-milonitos (semelhantes às encontradas nas bordas das sub,bacias
do

Aroio Boici

e do Vale do Piquiri com o TSE). Tais evidências só se explicarn se, no sitio deposicional

onde se encontram os depósitos horjzontalizados do Grupo Guaritas, houvesse um alto do embasamento

Fambrini. G.L : O Grupo Camaquã: análise de fácies. oroveniência g paleocorrentes

(ou série deles) proporcionando suprimento detrítico abundante para a Fomução Vargas.

As rochas das unidades enfocadas receberam contribuição detrítica de (i) inicialmøte
metarnórficas post¿das a SW das Minas do Camaquã; (ii) erosão da cobertura rulcânica e de
graníticas e deformadas (milonitos e gnaisses) a S e SW da região;
inferiores e (iv) áreas metamórficas

(iii)

áreas
áreas

retrabalhamento das unidades

e defonnadas do Terreno Serra das Encalrtadas a SE e

E

.

Com relação à estratigrafia, duas considerações se fazem necessárias. Em pnmeiro lugar

a

impossibilidade de aconodar em um único grupo (no caso Grupo Carnaquã) unidades litologicarnenæ
diferentes e que contenham intemamente uma discordância angular de caráter regional, além de mudanças
sensiveis nos paleoambientes, levaram-nos a sugerir o desmembramento desse grupo, formado então pelas

formações Guarit¿s e Santa Bárbara de Robertson (1966), elelando-as à categoria de grupo. Por outro

lado, desrnembramos da unidade Vargas a aqui defmida Formação João Dias em vi¡tude das marcantes
diferenças litológicas
finos

-

- a primeira constituída

por conglomerados e esta formada por arenitos médios

e também diante da possibilidade de mapeamento da unidade João Dias na escala

A

e

l:25.000.

análise estratigráfica de fácies, proveniência e paleocorrentes aplicada ao Grupo Camaquã na

região das Minas do Canmquã possibrlitou a identificação de duas seqüências rudíticas com áreas fontes e

história evolutiva distintas na Formação Vargas, evldurciadas por leques com características deposicionais
e composicionais diferentes.

A primeira associada a CMl, de feições subaquáticas, e a outra correlata

a

CM2 e CM3, cuja deposição ocorreu em condições subaéreas. Este último conjunto de leques, devldo à
composição mista, inclusive com fragmentos da própria bacia,

e aos detritos com bom grau de

arredondamento, são mterpretados como produto da ressedimentação das rmidades predecessoras. Variação
de paleocorrentes é regra.

Os depósitos de fan deltas da região das Minas do Camaquã encontram-se

intimamente

relacionados à tectônica dos falhamentos, em especial aqueles que orþinaram os altos do embasamento a

SW, S e, principalrnente, SE da região. Dentre estes, destaca-se o Sistema de Falhas Tapera Emiliano
outros mais orientais e hoje encobertos pelos depósitos do Grupo Guaritas
a deposição dos sedimentos, particularmente as Associações

-,

-

ou

que possivelmente controlou

CM2 e CM3 da Formação Vargas, e parece

ter sido em boa dose responsável pela configuração atual da região.

Este conjunto de eventos vjncula-se
embasamento que então ocorriam

à

insølaçâo de sub-bacias separadas por altos do

por conta das

configuração atual da bacia, proporcionando

a

reativações

de antigos falhamentos, moldando

erosão progressiva da cobertura

e do

a

embasamento,

configurando uma estratigrafia invertida de área fonte.
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