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TT]ESTJ}{O

A peequlsa desenvoLvida estudou os fndlcadoree
Þaleoamhjentals e as refêçõ€B estratlgráflcas das eeqUênclae
depoeLcl-onale Betari e Furnae-LaJeado (Plres, 19BB), clo

Grupo Açung-ui (Protorozólco Inferior a MédIo). Apreeenta
uma concepç.Ao dos amblentee de sedlmenteção atravée cla
Lnterpretação dos proceðaoB eecilmentares, âná11ae cle faclee,
anåÌise sequenclal e roconheclmento da eetratigrafla através
de conceitos €enéticc's e temporals.

A seqUência Betari é re trogradac ional , aeeoclacla a
epleódio tranegresslvo, e representada por sietemae
turbldltlcos do blpo II e III ( Mutti & Normark, 19BZ).

A seqUência Furnas*Lajeado é prograclacional e
correBponde a um epie6dlo regresElvo, ComÞreende uma
plataforma rasa sÕb o domlnio de ondas que translciona para
o talude e á.reas aesocladas (rampa carbonåtica) -

A anáIiee estru.buraL desenvolvida, acompanhada de
me.peamento de det,aIhe, porrnitiu reconhecer 6 f aees d,e

dobramentos na área.
A eequência Betari encontra-ee na base, sobrepoe,l,a

pelos meteesediurentoe carboná.t,icos da seqUêncla Furnas_
Lajeado. Ambas constituom um cl.c j_o tranegreeaívo-re Éy:ëaF)Lvo,
com aproxl-madamente 2"OO0 metroe de eepeseura.
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Tabcde - seqUôncia de Bouma (f962) completa, onde:
a - porçåo basaL com granodecreecênc ia ascendente

ou macÍça
' b - porção com estrablflcação plano-paralela.

c - porçã.o com cJimbings, mlcroe etrat lficacõe s
cruzadas ou lemlnações convolutas.

d - porção com J-aminaçðee plano-paralelae
e - peJ"J-toe maçíços ou levemente Ìaminados.

Tabce, Tace, Tabc, lace,
'Icde, Tce, 'lde, Tae, Tac: seqUênclaa de Bouma lncompletaÉ.

Ta - camada contendo granodecreocênc ia aecente.
Tc - Camada contendo cJirnblnq:s, microeetrat lf lcaçõe ø

cruzadas ou lamínaçòee convolutas _

Te - camada pel-Ítlca com laminação plano-paraleLa.
Teh- porçÃ,o pelltlca da eeqUência de Bouma deposJ-tada por

decantação (hemipelågica) do naterial em suspensão.

HCS - Eetratlficação Cruzada Hummocky.
( Hummocky Cross Slrratlfication )

i

TITBUA DE ABRßVIAçOES



CAPITL]I.'() :t

I - INTRODUÇÃO E OBJETIVOE

O grupo Açunguí consiste em uma faixa de aedimentoe
cláetlcos (terrf.genos e carbon6.ttcoe). Intrueões b6.elcas e
provåveIs vulcânlcas máficae e félelcas agsoclam-ee a eeeeB
sedimentos. O eonJunto sofreu metamorfiËmo reglonål de faciee
xieto verde baixa e l"ocalmente anfibolito, bem como rnignatização
e lntrueòes ácLdas sln a pós-tectônicae. FoI afetado por
deformações polifåslcas gerando felções de dobramentoe e

dlsrupturae divereas.
No flnal dos anoe 60, Petrl & Suguio.Lniciaram eetudos

vlgando a rnterpretação ambientaL e egtratigráfica clas sequênciae
utetaesedimentare s do gru¡>o Açungu1 , no VaLe do Rlbelra. No

cLáaglco trabalho "Sobre oE metassedímentos do Eixtremo Sul do
Eetado de São Paulo" ( 1,969 ) , eetabeleceran as prirneirae
Lnterpretações paleogeográficae e paleoarnbientaLs pare eésas
eeqUêncj.as. Ao longo deseeg vinte anos, muito pouco fo1
acreecentado neste particular. Diversoe trabalhoe foram
produzldos eobre a geologia do VaIe do Ribetra, no entanto a
caracùerlzação eedÌ.rnentológica deesas unldades não foi enfocada.

Oe mapeamentoe geológlcos na escala 1:50000
deeenvoLvidoe peLo Progre.må. Pró-Mtnério e ae dlversas publicacðee
efetuadae nos últLmos anos, enfocando oe lltotípoe do Vale do
Rlbeira, poasibllitaram um estágio de conheclmento favorável å
lnterpretação deseas lit,o1ogias, e com base nos conhecimentoe
atuaie propõe-se o reestudo de parte deesae eeqUêncìas.

'A peequisa aqul deËenvolvida te¡n comon obJeto de estudoa
os indicadoree paleoarnblentaie e as relaçõee estratLgråficae das
seqUêncLas depoelclonals Betari e Furnae-Lajeado (P1ree,19BB), cio

Grupo Açungul" Apresenta uma concepção doe ambientes de
aedinrentação através da interpretação dos proceosoE eedimentares,
anålise de facies , anålise eeqUenclal e reconhec i¡¡rento doe
epleódLoe, poselbilitando o estabeleclmento da eBtrâtígrafla
atrêvéÊ de conceltos genétlcoe e tentporaíe.



2
UtlLlza-se do conceito de Mitchun Jr et aL- (19?Z) para

ËèqUência deposicional , representada por "urna aurreas,ão
reLativamente concordante de estraþo1 geneticanente aasocJados,
Jinitada na topo e nâ bâse por disco?dâ¡clas ou descon tinujdadea
depoaicionais. Portanto traduz una conotação cronoestpatlgråîica
est'abeLecida poÌ, critériÐa fisicos". O reconhecl-mento da
eeqUêncla deposiclonaL caracterlza o eploótlio da sedlmenùaçåo.

As inberpretações paleoarnbientai s e Þaleogeográficae
preecidem da anåLlee egtrutural e deforrnaclonar doe ritotipoe e
foram efetuadas no sentLdo de complementar oe €.rgumentoe de
natureza estråtlgráfica, aesim como recuperar a posi-çåo orlglnal
(horlzontal ) dos estratoe eedimentareg.

A finaltdade principal deete trabaLho é a
caracterrzação dos amblentes deposicionals. paraleramente,
fornecerá dados que auxí1Ìarão na elaboração de critérios de
correlaçã,o estratlgráflca e no escLareclmsnto de problemae
tectônicoe e estratigráficoe ligados ao Grupo Açungul.

Na obtenção do mapa geológico, em escala 1:2bO0O, foram
compflados dados de afloramentos doe proJetoe: ,'Report on
GeoJ-ogical Survey of Anta Gorda, phase g" ( lSBg). Convênlo
Departamento Nacional da Produção Mineral-DNpM,/Meta I Mining
Agency of Japan-Japan International Cooperation Agency-MMAJ,/JICA
e "Geologia das Folhae Iporanga e Gruta do Diabo, na eecala
L:50000" (1S85) - SI CCT,/PRO-MINERIO , desenvot-vido pelo Inetltuto
de Pesqulsae Tecnológicae do Eetado de São paulo S,zA - I-p.T..
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rr -LocALrzAç.so, AcEsso ß cARAcTERrsTrcAs FrsrcAS DA

ANEA.

A ârea eetudada compreende a porção NW da Folha
Iporanga (SG-22-X-B-V-2) e pequena parte da porção eul da Folha
Mina do Espfrito Santo (6G-22-X-B-II-4), an:bas em eecala 1:50O00,
eltuadas no extremo eul do Estado de São Paul-o, Vale do Rlbelra
(Flgura 1). Possu1 uma área de aproximadamente ZQQ km?.

O aceseo å reglão, a partl.r da capltal do Eatado, pode

sor felto atravéa da Rodovia Réeiõ Bittencourù (BR-116) atê
Jacupiranga. Neeta localidede toma-ee o aceÉao å. Caverna do

Diabo, passando por Eldorado PauIIeùa. Na localidade de Andrê
Lopee, próximo å Caverna do Diabo, to¡na-se eetrada de terra,
margeando o Rio Rlbelra de lguatr)e, em dlreção de lporanga. Alnda
por estrada de terre toma-se a llgação Iporanga-Apiaf (SP-165), a
qual corta a área no eentldo SE-NW.

A Área também, pode ser atingida peLa rodovfa Pree.
Castelo Branco (SP-280) até o trevo de Cerqui tho-Tatul , onde
toma-Ee a SP-250 em dlreção a Aplal. Neeta localidade toma-ae a
SP-165 em dlreção a ]poranga.

A rede viárLa da área reetrlnge-se basicamente, å SP-
165 que corta a área no eentido NW,/SE. ALém deeta pode-se citar a
estrada do tajeado e a eetrada que llga o Bairro de Furnas ao
BaLrro Arapongae, embora seJa eomum eeu Lmpedlmento em épocag
chuvoeae. O reetante da área oó pode ser atlngida a pé, etravés
de ùrllhaë, eemlnhoe e prlnclpalmente pela rede de drenagem, por
vezes, com animale de montarla.

A densldade de drenegem é varláveL com a lltologla. Nos
¡netaseed.lmentoe terrígenos é médla a alta, predominando val.ee do
tipo V, feehacloe e eimétricos, corn canaie retos e pouco einuoeoe-
Noe metacalcários a densldade é baixa a,./média e predominam as
eÉtrutura6 asõoc1âdae ao relevo cárstLco: dollnas, eumidouros,
lagos e cavernae, onde a percolagão da água ae då
predomlnantemente en EubÊuperffc ie .

O prlncipal cureo d'água da área é o RÍo Betari, que
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o ¡... ¡..ht.lrr. >-\-ìr, or.hr.
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¡tr,.a. t.rr.rr.¡ -.-r- Lt.¡t. ..r.ahl

=:: ¡¡r'rr. rf. r.rr'dr,.. 
@ th...ú+h

empreE,ta o nome ao expreesfvo vâlo que o condlclonê. Oe

prlnclpals afluentes do RIo Betarl pogeuem orientação
preferenclat SW,/NE e noqrnalmente eetião condiclonados peloa
contatoe litológícos. A drenagem eecundárla e parte da princi.pal
(lncfuelve o Rlo Bêtarl) poeeuem orlentação N-NW.

A dletrlbulção e deeenvolvlmento dae formae de relevo
poBsuem caracterietLcag próprLae para eg dlferentes l-itoLoglas,
no entanto predomlna um pêdr6o geraL de Ê,erro,a alongadae,com
cristae reùlllneas, entremeadas por relevoe menos elevadoe, com

Flgura 01 - Locallzaçã,o da área de eatudo
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tropla prlnclpalmonte pa.rå. NE e eubordlnadamen'ce NW, refletlndo
ae diferenças J.ltológicas -

As al-titudes maíg elevadae enconbram-se nos
metassedlmentos terrigenos, em t6rno de g0O metroe, represenladas
nas SerraÐ do Mandurf , do Sem Fin, da Anta Gorda, da Blqulnha e

da Onça Parda. Correspondem a áreae remaneacentee do PlanaIto
Guepiara (Ponçano ðt aL- 1981), ou do Planalto Cristallno
Ocidental de Almeida (1964).

O relevo maLs rebaixado, entr€ as serrac fIlLtlcae, é
constltuf.do por rochas carbonátlcaõ (metacaLcártoe), eobre aÊ
quals deeenvolve-se relevo cáretlco tfpico, com dollnae,
eumidouroe, lagoae e caverna.s. Sua altltude médl-a encontra-se em

torno de 40O-50O metrog, alcançando excepcj-onalmente 6g4 metros
na Serra dos Macacos. Este r€Levo, foi denomlnado de Planal-to do
LaJeado por Ponçano et aL.(op. cit-).

O cllma é clasgiflcado no grupo C de K pen
( espec ificamente cfa), dos cf i¡nes neeotérnicoõ. Segundo a
classiflcaçåo de Arthur Strahler, corresponderia ao grupo de
cllnras cont,roLados por ¡nêEsas de ar tropicaie e polaree, denbro
do tipo eubtropical rlmido dae coetas orlentaie e eubtropicaie,
domlnadoe largamente por Massa Tropical Marlbima- (SEPLAN,
1973,a¡ud Campanha et aL- 1985) -

A pluvfoeldade da área encontra-se entre as maie al_tae
do pafs, podendo aLcanear fndlcee sup€rlores a 2000 mm anual". Não
ae caråcterlza perlodo seco, ocorrendo me€rmo no inverno 20% da
precipitação anual.

A ocuPacão do alto Val-e do Ribeira, locaI onde Ee

enquadra a årea estudada, t€ve õeu inÍcfo no sécu1o XVI , atravée
da mlneração de ouro. Entre os anos de 1?51-1755 os mlneradorea
do Vale do Rlbeiräo lporanga fundaram o Amaial de Santana de
Iporanga, atual cldade de lporanga eJ,tuada a E da d.rea eetudada,
a gual teve sua proeperidade assocfade ao ciclo do ouro na.

região. Corn as r€servas de ouro exaurldas a cidade entrou em

decadência.
A reglã.o do alto Vale do Ribeira poÉsui un doe maÍores

potenclals mlneraLs do Estado de São Pau1o. Fato eete reconhecido
deede a reaJ.lzaçåo da Expedlção Clentfflca da Comlasão Geográfica
e Geológica do Estado de Sã.o Paulo, em 1gOB, quando se fez
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roferêncLas sobre as Jazldae de chut¡rl¡o, cok¡re e ouro exlsténtes.
A comLseäo ta¡nbérn cadastrou inúmeras cavernas e síti-oe
arqueológicos exietentes na regiË.o.

No entanto, eeta região eontlnua a registrar oe mal_s

altoa lndices de pobreza do Estado de São Paulo, comparáveíe ås
reglões mals atraBadas do paf.s.

A érea de estudo apresenta-se quase completanente
coberta por densa vegetação, caracterfstica da mata Atl_ântLca, e
encontra-se, em parte, deÌlmltada pelo Parque Eetadua] Turfetico
do AIto Rlbelra-PETAR-



III - MATERIAÏS UTILIZADOS
NOMENCLATURA

A - MATERIAIS I]I'IIIZADOS

Dentre oB materiaLs e instrunentos normaLmente

utillzados 6m trabalhos deesa natureza, cabe clestacar a

utlllzação dos produtoe dLscrl¡ninados a seguir:
a ) Fotografiae aéreas na eecal,a 1:25OOO obtldas pela

Terrafoto S,zA - Atividade de aeroLevantamento, para a Secretaria
da Agrlcultura do Estado de S&o Paulo, ern 1973.

b) Fotografiae aéreas na eacaLa 1:60000 obtidas pela Força
Aérea Brasilelra - FAB ,/ United Sbates A1r Force- USAF, em 1966.

c) Folhas topográficae na eecala 1:25000 montadas por
redução dae folhas topográficas na egcala 1:10000, eLaboradae
pelo Departamento do Aguas e Energla Elétrlca - DAEE, em 1954.

d) Folhao topográflcag na eecala l-:50000 do Ïporanga (SG-

22-X-B-V-2) Mina do Eeptrito Santo (SG-22-X-B-IT-4),
confeccionadas pelo Instituto Braslleiro de Geografla e

Eetatiet,ica -IBGE, eln 198? e 7974 respect lvamentè .

A montage¡n e reduçäo fotográfica em cronaflex de parte
das foLhas Ïporanga e Mlna do Eepfrito Santo ( IBGE 1S87,1974) da
escala 1:50000 para 1:25000, constitui-se na base planl-
alt,lmétrlca para os mapae epresentadoË.

METODOS, TECNICAS



B _ METODOS, TECNTCAS E NOHENCII\I'IJRA

1 - Faee prellmfnar doe trabalhoe:

Os tråbelhoe foram lnlciadoa no segundo semestre de

l-986. Paralelamente è obtenção dos créditos exigidos peLo
programa de pÔe-graduação, foram curnprldae as eegulntee etapao;

a) Peequl"ea Bibllográfica
Foraln selecLonadoe oe prlncipaia trabalhoe dleponfveie

na l-iterstura geológica e analisados de forma a reconstituir a
evoluç6o hletórlca do conheclment,o geoLóglco do Grupo Açungul,.
ConJuntamente å pesqulsa bibllográfica foi confeccionado um mapa

de compllação para a å.rea abordada.
Durante a confocçåo deete mapa geológIco prellmÍnar,

compllado, forann reanalieadoe os dadoe constantoe dos últir¡oe
projetos de mapeamento efetuadoÞ nê á.rea, corn destaque pare os
projetos "Report on Geologlcal Survey of Anta Gorda, phaee 3"
(1983) - convênlc¡ DNPM,/MMAJ-JICA e "Geologla doe Folhae Iporangia
e Gruta do Dl"abo" (1985) - SICCT,/PRO-MI NERI O.

b) Fotolnùerpretaçå,c¡ Prelimlnar
Na foto lnterpretação adotou-ee oe crltérlos usuale de

textura, tonalldade, formae e reLevo e padrões de lineamento,
eintetizados em Soaree & Florl (1976).

Esta foto lnterpretação preJ-imínar gerou um mapa

f otolltológlco 9uè r ern eorrrpJ-emento ao mapa de compilação,
contribulu para o planeJamento da etapa de campo.

2 - Faee de Campo

A primeira fase de campo constituíu-se e¡n um

fevanta¡nento regional, no qual a€ estabeleceu as ¡:rincipais
unldades reglonals (eeqUênclas deposlclonals) e suac relaçõee
eõtrat,lgráflcas " Abrangeu estudos eobre umê. é.rea mais ampla,
eltuada entre a local"Idade de Apial e a Serra das Andorlnhas
(sudeste de lporanga)- A BfntÞEe deese eetudo reglonal pode eer
encontrada em Piree ( 1988) -
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A p¿rrtlr deese levantarnènto reglonð,L, foI eecolhlda uma

área para detalha¡nento, na quaL conaiste o enfogue dêsta
dlssertação.

Durante € após o levantamenbo regic¡nal-, foi efetuada
nova fase de peequfea blb]lográfíca. Esta pesqulsa aprofundou oe
conhec j,mentoe sobre eedimentação aseociada a processoÊ
gravltacionals relaeionados à depoelção de leques submarinos, e

forneceu ae basee da interpretação dos dadoe colhidoe na fase de
cê.mpo que oe seguiu.

Nesta segunda fase de campo, os trabalhoa concentraran-
se na reglåo a Ërer det,al-hada. Durante oa mesmoa, procurou-se
recobrir a áree com uma deneldade de caminhamentos mlnlma
conpatlvel cotn a escale de mape€,mento. No entanto, devido à
dlflculdade de €,ceÉBo, caracterfstlca da 6rea, nem BemÞre foi
possfvel coLetar dadoE compatfveJ.e com a eecaLa 1:2b000
êpregentada no napa geológlco- Apeear dlsso, optou-oe por eeta
eecala, devido a facllldade de repreeentêção dos dados.

Neeta faee foram revietoB, com maior cuidado, todoe os
camj-nhamentoa efetuadoe nos mapeamentoe cle eemf-detalhe
real"izadoe pela MMJA,zJICA (1983) e IPT (1985); aLém da reallzação
de novoe camlnhamentos e descrlção de novoe pontoe .

Os camlnhamsntos foram feitoe a pé, procurando-se fazer
e registrar as obaervações da maneira maie contlnua posalvel,
atentando-êe não só para a carecl,erização das llt,ologiae e

eatruturaa, mð.s tarnbém as suae varlaçõee e lnterrelações.
Peralelemente, procedeu-se à coleta de amostras e, em focais
crlticos foram seLecl"onadas amostras para análi_oe petrográfl_ca
ou ml-croe gtrutural .

paleoambiental baeeou-ee na inl"erpretação cioe processo6 de
sedimentação e classiflcação das facÍee. A poeterlorl foi
efetuada a anállse faclplógica, atravée da qual foram
caracterizados oË eistemae depoalclonaie. Con o conheclmento
destee BiEtenaÊ chegou-se å reconstrução paleogeogråfica,
condlclonante da eedlmentação. A eeparação de eistennae
depoeLcionale, Limltadoe por díecordânclas ou descontinuidade
depogLcionaie, expreaBa o epleódio deposicfonal e encontra-Be
nateriellzado na eeqUência depoeicional (MItchun Jr et af. Ig77).

A metodologLa ompregada na caracterlzação



3 - Fase de EecrltórLo

a) Petrografia
Os eetudos petrogrâficos em eeções delgadae,

obJetivaram o esclareclnento e./ou deterninação de estruturas e

mlcroeBtruturas, a ceråcterlzação petrográfica e mLneralógtca,
bern como côracteriz¿rr o gra,u metamorf 1co.

A claeelficâçËo e no¡nencLatura das rochae metamórflcae
foram baeeadae em Wtlllam et aJ. (1970), Wlnkfer (L977), Grabau
( 1904, apud Grabau, 1932) e Pettljohn & Potter (1964), eendo as
duae ìlItlmas acreecLdas do preflxo meta.

A nornenclatura e classiflcação das rochae fgneas
eeguira.n atr reco¡nendações da lnternatlonal Unlon of Geologlcal
Sciences - IUGS (1973).

Para a deserlçåo dae estruturas eedlmentaree foram
utllizadaE as obras de Pet,tiJohn & Potter (1964), Relneck & Stneh
(1980) e WaLker (1984).

b) Geologia Estrutural
Oe dadog eabruturais fonam coletadog conJuntêment€ com

a deecrição e caracterlzaçã.o dos lltotipos- Superficiee de

clivagem e xletoeldade, lineaçöes e elxoe de dobras, fraturas e

falhas, foram medidas e descrltas durante a fage de campo. A

deecrlção das estruturas fol compLe¡nentada por deeenhos e

fotografias.

c) Fotointerpretação Fina1
A partlr doe dados de campo e laboratórlo, foi felta

nova faee de foto interpretaÇão para auxillar o fechamento doe

cÕntè.tos Bntre aÊ unidadee geológlcae.
Nesta faoe foram utilizadae, pr,inc l"palmente, as fotoe

1:25000, male preclsas para a deflnição dos conÈatoe .geológicoe.
Ae fotoe 1:60000 foram utlllzadae para obter a vleã.o de conJunto-

A passagem doe dadoe da foto interpretaçã.o para a base
pÌani-al"timétrÍca, deu-se ¡nanualmente, com o lntuÍto de ae

dlnlnul-r ao máxlmo a fnarËe¡n de erro.
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4 - Faee. Flnal de Campo

Co¡n a anállse dos dadoe em eecritór1o e nova

fotointerpretação da área, oe dadoe de campo e eecrltórlo foram
cruzadoe, obtendo-ee uma lnterpretação semi-final- Uma fase final
de c€,Ìnpo foi feLta, no eentido de redimir poeelvei-s dúvldae
surgl"dae na lnt,erpretação, soluclonar problemee eeÞeclflcos do

trabelho, aseím como completar áreas carentee de dadoe.

Apóe esta fase procedeu-se a confecção do mapa

geoLóêlco, preparaçäo de fieurae e eeboçoe explicativoe, bem cono

o texto final da diseertação-

11



C,*a'PTTT.II.O I I

I - TRABALHOS ANTERI ORES

A grande quantldade de trabalhoe vereando eobre
oslltotipos do VaLe do RIbeIra, tanto e¡n Sao paulo como no
Paranå, produziu uma profue6o do esquemae estratlgráficoe e
eetruturale, aeelm como ume enormldade de denominaçöes, fornals e

lnforrnaie , de dlftcll compreensão aoa nenos fanlliarizados com a
região.

Deesa forma, os trabalhos anterloree forem abordados
¡>riorlzando os tenas: plonelrlsmo, nomenclatura e eÉtudós
reLevanteE ê 6.rea egtudada.

A _ TRABAI¡IIOS PTONETROS Ë NOMENCLAI'IJRA DO GRUPO AçUNGUI .

A Importância econô¡nica apresentada pelae rochas
crletalinae e epimotamórficas do Parand e sul-eudeete de São
Paulo, deepertou o lntereese e lnveetlgaçõee deede o perfodo
col-oniaÌ- Ae primeiras referênclas escrltas å geologia da região
eão atribuldae a Silva e Andrade (1805), seguidas por trabalhoe
de cunho bastante geral- efétuados pon dlvereos autores
estrangeiros (Mawe, 1821; Spi & Martius, 1823, L828 e 1831 i apud
01Ìvelra, 1927).

Em 1878 Derby, deecreveu oe ¡notassedimentoe preeenteo
no VaIe do Rto Açungui quo eupôe de ldade ordovíciana e eeparados
de um embaeamento crlstallno que conslderou de lclade arqueana.

Ollveira (1927) fntroduz a doølgnaçåo de "Séríe"
Açungui para eÊsea metagsedimentos e da meema forma que Derby
(op- o-j t, ) , incluL ocl "Xfstoe crLete,IInos" no e¡nbasamento
arqueano -

A prirneira carta Geológica PauLleta (Florence &

Pacheco, 1929 ) nåo refletLa esta diferenciação sugerida no
Paranå, e atribufa idade arqueana a todas ae rochae cristalinae.

Moraes Rego (1933) diettngulu epimetamorfitos, próxfmoe
à cidade de São Paulo de gnaieses arqueanos do complexo
crlstalino. Denominou-os de "Sérle" Såo Roque e atrlbulu-Ihee
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idade algonqulana, Como as rochae eplmetamórflcas do Paraná foranr
anterlornente definidas como "Sér1e" Açungul , algune autoreB
êdotaram, a princtpio, o termo "Série" São Roqrre - Açungui para
oE eplmetamorfltoa paultetas enquânto a maloria me.nteve ê

deelgnação "Série São Rogue" para a falxa de rochas a N e W da
cldade de São PauLo, Ìi¡nitando a "Série Açunguí" aos
eplmetamorfltoø do euI paulleba em contlnuldade corn n falxa
paranaen6e.

Leonardos (1934) Þropôs aoe fl1ltos e me taconglomerados
dê regiÀo de Iporanga, a doelgnação de Formação Tporanga,
poeteriormente eubstitufda por "Sérle Ribelra" (Leonardos, lg41)
e admitiu-a conro Þós-Açungul.

Em 1941, Octávio Barbosa apregentou a primeira
eubdlvieäo do pacote exposto na seção Apiaí-Iporanga e consíderou
oB meta.conglomerados da Formação Iporanga (Leonardoe, Lg34) como
sobrepoetoe å "Sérle São Roque". O Topo da "SérIe" São Roque na
begLão serla repreaent,ado peloe "Gorutub1tos" que foram
conslderados rochas metarrftmLcas oriundas de aLternânctag
cllmáticas guceeelvae.

No Paraná, dura¡ltê a década de 40, foram efetuados
dlversos estudoa especlficos sobre sequêncIas litológicaa
Locallzadae ao norte de CurittT¡a. Deetacam-ee equeles de
Blgarella ( 1947a,b; 1948), vereando prlnclpalnente aobre aa
rochae calcárIae e eeparando a "Série Açungul" em trêe faixas
peralelae de orlentação NE.

São ainda deete perlodo trabalhoe de cunho mais
reglonal, como os de Moraes Rego & Almeida (1946), onde foi
aventada a poesibiLidade dos migmatltoe e gnaiseee doe arredores
de Curitiba representareln termos basale da "Sérle Açungui',.

Maack (1947) reeetudou a "Sérle" Açungui e the atríbulu
idade eoalgonqueana e poÉlcionou a "Sérle" Ribeira de Leonardos
( 1941) no Cambro-Ordovlciang.

Eete eetáglo de conhecimento está contido noe Mapae
Geológlcos dos Eetacloe de São Paulo (Comlesão Geográfica e
Geológlca, 1947) e do Paraná (Maack, 1g5g), reðpec t lvajnente nåÉ
eecalas 1:1O0O00O e 1:650000. No prlmeiro a região é apreeentada
como "Sérle São Roque" lndJ.vlsa, enquanto o ú1ttmo Já eeboça uma
eubdivlsão entre migmebltoe e gnarases do complexo crlstaLlno



separadog de "gnaiseee male
eupracruetals.

Na década de 50 Blgarella & SaLlanruni (1956å,h,1958a,h)
divldiram a "Sórle Açungul" na reglão norte de Curitlba em trêe
formações distintae, com base em Important,ee discordånciae
angulareo eroeÍonale, dS"ferençae 1itoJ.ðgicae, e subordinadamente,
nå.s estruturas singenétlcas. Para a formaçã.o basal fol- proposto o
nome Setuva (BlgareLla e Salamunl , 1956å,h; 1958g,h) , aflorante
no nrlcreo do antlcllnaL homônrno. A Forrnação setuva Beria
compoata por eericlta quartzitog, guårtzltoe e fllltoe. Encontra-
se sobre o embasamento mals antigo.

A Formåção Capiru ( Bigarella & SalamunL, 19b6e,h)
encontra-tre em diecordâncla angular eobre a tr"ormação Setuva e
eerla compoite, por guartzitoÉ, dolomltoe, filltoe e itabtrftoa.
Serla portadora de estruturas eetromatoL l t icae , conaJ-deradas como
do tlpo Co J l-en ia.

A Formaçã.o Votuveré.va (BiÊarelle & Sal-amuni lgbga,h),
coneiderada mals recente, eetarle eobre a Formação Capiru ou
diecordantenente, sobre a Formaçå.o Setuva. A Fornação Votuverava
incLulrla fllitoe rftmì"coe, calcár5.oe, quartz lt,oe, cong lomerados e

anfibolitoe, tendo como felçõee dlstirrtlvas, em relação å
Formação Capiru, o caráter lnais calcLtico das rochas
carbonát1cas, a mer¡or posÊança dos quartzJ-toe e o dobramento
isoclinal mals compÌexo. O contato entre as duas formaçðee é mal
deflnldo, maecarado por un manto de lntemperføno. Eete contato é
tectônJ-co, representado pela FaLha da Lancinha, não reconhecidê
na época pelos autoree .

Almelda ( 1956,1957 ) propôe a Formação ItaS-acoca,
sltuada na falxa NW da "SérIe Açungul", estendendo-ee deede
Castro (PR) a ftapeva (SP) e conetltulda por lit,olog1ae mult,o
se[nelhantes à Formação Capiru, lnclueLve portadora de eetruturae
organógenas do tipo CoLfenla¡deecrltas anterior¡nente por Almeida
( 1e44).

BfÉarella & Salamuni (1958) conelderaran a Formação
Caplru eorre lac ionáve l- å Formaçåo It,alecoca, devldo a preeença de
estruturae estromato I lt l-cae do tipo CoJLenla e o conteúclo
1ito1óglco 1dêntlco. Síntotlzaram a eetratlgrafia da "Sér1e
Açungul" no Paraná, como seguel

recentea", xlstos e

T4

flllboe



- "Série Açungui "

- - rì T q r!ôÞTì lt \r ar T 
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- Complexo Crlstal lno

Marlni, Treln & Fuck (1S87) I>ropuaeram a cateEorla de
grupo pêre. a "Sérle Açungui" e å subdlvlsão de BigarelIa &

Sa.Lamuni (ap- ctt-) acrescentaram a Formação Agua Clara como
unidade ouperior da eeqUêncJ.a "para deslgnar um pacot€ de rochae
calcárLas impuras que repousa €m aparente discordânc1a (?) sobre
a Formação Votuverava"- (Mar1ni et aJ. pag. 81).

Piekarz (198L) definlu uma unLdade com caracterietlcas
vuLcano-sedlmentaree, compoata por quêrtzl-tos, rochae
carbonåtìcas, xletos cl-åetlcos e orto-anfibol ltos , a qual
denomlnou seqUêncla Perau. Considerou esta unidade basal do grupo
Açungul, sobreposta a gnalsses e xIsÈoe agsociadoe da fiormação
Setuva .

Urna nova organizaçË.o dae unidades no Nordeete
pê.ranêense foi propoeta por Frítzsone Jr at aJ.- (1982) onde o
Grupo Açungui foi li¡nitado ås formações Votuverava e Capiru,
enquanto as formações Agua Clara e Perau Þagsara¡n a conatltulr o

- Formação VoÈuverava
-" . .Dlscordâncla(?).. . .

- Formaçåo Capiru
-.. -Grande dl-ecordåncia. . . . .

- Formação Setuva
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Grupo Setuva-
Traba fhos

eatrat 1Éráficos , asgiln co¡lìo propõem novaÉ denominaçõee de
unl"dades formais e informaie( Chiodl Filho et aI. 1983; Campos

Neto , l9BB ; Hasui , 1984a; etc -..)l- No entanto conei.dero que aÊ

tr>rincipafs unldadee do Grupo Açungul foram abordadag.

adicionaie suger€¡n outros esquemas



B - TRABAITIOS RBTEVANTtsS A AREA ESTUDADA

"Formação rporanga" para urna eérie de rochae por el-e encontradås,
nos arredores de Iporanga. Consíderou_as eituadas no topo da
eérle Açungui. poeteriormente em 1g41, propôe a modificação
daqueJ-a deslgnação para sérre Rlbelra, por consrderá_ra maisextenea do que prevlu lnlclalmente. Çonelclerou alnda, eÉtes
eonglomeradoE como provávols tllitos.

Geoffrov & souza santos, em rg4z estudaram a área cre
Apiar- r t,aiacoca,/Furnas e propuserârn a designaçåo de ,,Gorutubitoe,,
på.ra as faciee clcLicas preeenteo no flanco NW da serra da BoaVista. Definiram una estrutura antlcltnal , batlzada comoAntlclinal da Boa VIeta em cujo nûcLeo ocorrem quartzltos exlstos , è nos flancoe oe tale gorutubltoe. Reseal_tam porém que
no perfil Fe*adura-Furnae (ApIai_Iporanga), nã.o obaervaram osGorutubltoe no franco sE da serra da Boa vieta e conslderaram o
contato entre os quartzitos e os cal-cários de Furnas, tectônico e
reÞresente,do ¡>or ex¡>reeelva f all:a -

O prlmelro perftl geolÖgico publicado (Figura Z),
cortando integrarmente å área esbudada, foi efetuado por oc.bávlo
Barbosa e apreeentado no prl¡ne1ro congreseo Anual da socieclade
Brasilelra de Goorogia, em nove¡nbro de rg4l e republrcacro en
1948, na reviðta Mineração e Metalurgla. Bgte perfil folrealizado na estrada Aplai_Iporanga, logo após a sua abertura, enele encontram-se dletintae ats princlpais unidadee
I itoestrat igráficae preeentes na É.rea. O. Barbosa (1S48), ¡>ropôea extinção da série Ribeira por consfderar os metaÊBedi¡nent,os
deeea eérie pertencentes à Sérle Açungul , definida anteriormente.

' Petri & suguìo (1969) estudaram as eequências
metaesedimentarea do eur. de são pau10, enfocando oe ambrentes de
sedimentaçê.o- Reconheceran ae vårlas unldadee do Grupo Açungui
como subdlvididas no paraná. Consideraram, porém as Formações
Votuverava e Caplru como facj_ee heteróplcae, penecontemporâneae ,pelo meno', parclalmente- A carac.berlzaçäo dae sequênciae
obeervadae permitÍu ao' autore' definlr embientee de eedlnentação
próximos å lrnha de coeta, em água pouco profunda de uma bacl-a

En t934, Othon H. Leonardos crlou
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¡narlnha, cuJês bordaa se EÍtuariån a NW e W da área por eles
eetudada. Caracterizêran ambientee continentaiE na Formação
ftalacoca e admitiram um É.umento progreselvo da profundldade doe
maree no sentido N!ù para SE. Para a årea eepeclflca deete
trabalho conelderaram Êrer ambiente tr>lataformel, de água pouco
profunda, nåo I ltoråneo -

O ProJeto Rlbelra executado pela PROTEC - proJetoe
TécnJ,cos e Obras de Engenharia Ltda, em Ig7A, coneietlu na
cartografla geológica dae folhas Apiaf, capão Bonito, cerro Azul_,
EJ.dorado, Guaplara e ftararé, em oecala 1:1OOO0O e publLcadae na
eecala 1:2O0O00. Estee levantamentos foram slntetlzadoa por
Melcher et al. (1973), onde relatan a dlflculdade em Eeparar o
Grupo Açungui do Complexo Mlgrnatttlco, coneiderado indlvteo em
Såo Paulo. Melcher et aL-(op- clt-) com base nos dadog de Cordanl
& BLttencourt (1967) e Cordani & Kawashita (19?1), prorlõem um
e€rquema evolutivo para o Clnturão Rtbelra (Almeida, l-g7g), com
deeenvolvimento no finat do Pré-Cambrlano e lnlcio do Eo-
Paleozóico.

Daitx ( 1980) delimltou a seqUêncla Betari-Iporanga
correLac1onáveL à Formação lporanga de Leonardoe ( 1934).
Coneiderou-a, eupoõtamente, moláss1ca, tarditectônfca, de
ocorrênc1a reetrita ao longo da Falha da Ribelra e contíguament,e
a ,su1 da FaLha da Figuelra.

A Metal MlnLng Agency of Japan,,/Japan lnternatlonal
Cooperatlon Agency - MMAJ,/JICA (1981, 1982, 1983) deeenvolveu
matr>eamento de semi-detaLhe (1:25O0O) nae áreas Limltrofes entre
os Estadoe de São Paulo e Paraná, envolvendo campanha de
eondagens, geoffslca, análiees qufrnlcas, determlnações leotópfcae
e análLses geocrono Ióglcas. Coneideraram o Grupo Açungul de idade
proterozóica lndiferenciada, incluindo al-ém doa ectinitos, rochas
gnáIssicae e ¡nig¡natftlcaE com passagens tranelcional-s ou contatoe
tectônicog com as seqUências,I, II e 11I. A formação Açungui III,
fol subdividida em sete membroe conetituldos al-ternadamente por
rochae carbonátlcas e terrÍgenas.

Campoe Neto (1983) estudou o Grupo Açungui entre Apial
e Barra do Turvo (SP) e diÉtlngulu Êele eequênclas
I ltoeetrat iÊråflcas (FÍgura 3), ae quale deelgnou lnformalmente:

-SeqUêncJ.a Rl-o Pardo: conetituÍda por alternâncj-a de
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quartzítoe e fll,itôs engLobando uma fåcles do lomlto,/quartz f t Lca
na Serra da Bandelra- Interpretou o ambl-ente depoeicional como

merinho nerltl-co, com zonas litorâneae e eubLitorâneas.
-SeqUêncLa Rl-beiräo das Pedras: eerla eminenltemente

pelltlca com leltos qufmicos e poselveis emanaçõee vulcânlcae;
depoeltada em amblente marfnho, calmo e profundo.

-SeqUêncl-a lporanga: eeparada en doie conJuntos:
FllItoe afltoðoe e rl.tmlcos com 1-ntercaJ.ações de anflbol-ltoe,
metamargas e calcé.rloe constltulrlam a ba6e. O pacote superlor
er€rLa constltufdo por rnetiacongLomerado8 na baee, eeguidoe por
fllltoB com leltoe centimét,rIcos de quartzitoe e por f111toe
listradoe e rltmlcos.

..1 -SeqUência BetarL : constltulda por metaconglomeradoB,
metarenitos, metaesilù1toe, quartzitos e f11ltos que exlbem
¡nudançae laterals de facÍes.

-SeqUêncfa F\rnaa-Lal eado : Coruesponde a uma

alternâncla cfcllca de calcárlo calcioxistos dispost,os em duas
fåc les:

-Facl.es LaJeado: merldlonal, com predominância de

calcårios cfnza escuros, finog, crLstalinoe e bem eetratiflcadoe.
-Facl,es Furnas: conetltufda por caLcários cinza

médlo, laminados ð acamèdo€r em bancog e.Ê¡ressos e maclçoe.
Considera oe cal"cárioe lenticuLares e envolvidos por calcloxistos
e nargê.a .

'i -SeqUênclå Sema da Boa Viste: Conetltuf da
quêrtzltos rnal classlficados e metarrltmltos.

-SeqUência do Gorutuba: Corresponde a uma unidade
detrltlca carbonatada com leltos cáLcio-si1icåticÕs e corpos
anfiboLltlcos e stratigraflcamente arranjados om dols conjuntos: o

Eup€r1or, com¡rosto por rochas calc iossl L icatadae com finae
intercalações de c."Jre¡. t.s no toÞo, e o l"nferLor, com metarritmltos,
calcioxiatos meta- margae com lentes de calcårlo.

Discutlu åInds as rel_açõee estruturais deseae
seqUênclas, caracterizando quatro faeee deformaclonaie para a
årea .

Hasui et aJ. (1983, 1984b), admltlram princlpalmente um
embasamento gnáLsslco arqueano, afetado por extenso evento de
cisafhamento dúct,I L-horlzontal e englobararn a maior parte das

de
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EUPTAC1I6tA1S nesse embaB€.mento arquaåno.
Hasui et al . ( 1984-ç) reordenaram toda a egtratlgrafía

na região BudeBbð de São Paulo e parte do ParanÁ , onde admltlran
que as seqUênclas ¡naIs jovene, não afetadas pelo evento de

cisalhamento drlct i 1-horizontaf , restrlngem-ee a três faixae
eetreltae e alongadao: a noroeote, o Grupo Italacoca
(correspondente å Formação Ttaiacoca de AImelda, 1356, 1g57); a
sudeste, o Grupo Caplru ( Correspondente, em psrÈe, å Formação
Caplru de BigareLLa & Sal-amunf , 1956Þ,,b); e na falxa central o

Grupo Açungui (CorresÞondente à formação Açungui III da MMJA/JICA
(f982, 1983) e å seqUência Antlnha (Diae & Salazar Jr, 1983).

Hasul et aJ . ( 1984.c." ) proputseram a dlvlsã.o fornal do
Grupo Açungul em clnco formações, coriespondendo da baae para o

topo, às formaÇões Betari, Ba,lrro da Serra, AEua SuJa, Furnae e
Serra da Boa Vleta; corre l"ac lonáve ie em part€, com as seqUênciae
Betari, Furnae-LaJeado e Serra da Boa Vleta de Campoe Neto
( 1983) . Haeul et a.l - ( 1984h) , deflniram alnda a Faixa de
Dobramento Itapeva, Falxa de Dobramento ApiaL e Maclço Catae
Altae correepondentee reepectivamente å bacLa de acumulação de

sedimentoe Itaiacoca e Açungul e ao bloco afto entre eseas
bacJ.as, representado por rochas gnáleelcae com lntercålações
metasgedlmentares restrltaõ, corre lac ionáve i a ao Complexo Setuva.

Chiodi Fllho (L984) ern trabalho de einteee e revl-eão do
conhecimento eobre 06 grupoÉ Açunguí e Setuva, propôe um rnodelo
de evolução onde as eeqUêncLae do Grupo Setuva estarlam
vlnculadas a uma eslrutura lntra-plataformal llnear tafrogênica e
6ul)ostamenbe do tlpo aulacógeno. Poeteriormente, foram afetadae
¡>or procesaoa metamórflcos e deformacionaíe no tempo Uruaçuano
(1.OOO - 1.800 Ma). Chlodl Fllho (op- cit.) considerou a

depoelção do Grupo Açungul , representado pelae formaçõee
Votuverava, Iporanga e Capiru, aesoclado ao ciclo Braeillano, e

eugeriu que eeta depoelção fol condlcl"onada a uma estrututa rl.ft
partLcuLar (FLgura 4), limltada ao r¡orte pela Falha do trjsplrito
Santo e ao eul pelae Falhae da Flguelra e Rlbeíra. Ao eul da
Falha da Rlbelra, conel-derou ae fornações Votuverava e Caplru
como faclea correlat,as de um eÉtágio de einéclise para o qual.

2t

teria evol"uf do à e strutura rlît orlginal "
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Segulram-rle faees dofornaclonale, fnLrusõos do 6ranl"toø e

depoeição de moLaseas braelll"anas. Propôe ainda, a divieão da
Formaçã,o Votuverava na região de Apiaf-Iporanga em seis membroa
(Figura 4).

Ca¡npanha ot aL- (1985, 1986), a partir dos mapeamentoo
geológlcos efetuados nas foLhae de Gruta do Diabo e Iporanga
(SP), esÇala 1:50000, reconhecerarn trêe unldades prlncipaie: o

Grupo Açungui, o Conplexo Setuva e o Complexo Pré-Setuva. O Grupo
Açungui fol conslderado como compreendendo trêe unldadee
l ltoe otratigráfÍcas prlnclpale: O Subgrupo LaJeado, a Formação
ïporanga e a Formaçåo Perau. O Subgrupo LaJeado correeponderla å
formação Açunguì. ITI da MMAJ,/JI CA (1983) e englobarlå o Grupo
Açungui .se¡r^so -qtrlctu de Hasul et aJ. ( 1984c) ; e a Formação
Votuverava de Chiodl Fllho (fg84), na porção sltuada a NW da
FaLha da Flgueira; aerla corre lac lor{åve I å seqUência Antinha no
Paraná (Dlas e Salazar Jr, 19Bg). Propueeram a dívleåo do
Éubgrupo em Bete formações, com a6 segulnteÉr denomlnaçõee da base
para o topo: Forrnação Betari, aubdivldida em nembro inferlor e

superlor, Formaçã.o Balrro da Sema, Formação Agua SuJa, Formação
Mina de Furnas, Formação Sema da Boa Vista, Formação Paesa Vinte
e Formação Gorutuba. Intercalado a eeta últlma, encontra-se um

corpo de intruel"vae bó,sl"cas (Gabro de Apiat) (flgura 5). A

Formação Iporanga corresponderia å Formação lporanga do Leonardoe
(1934b), å seqUêncla Betarl-Iporanga de Daltx (1980), å formação
Açungul I1 da MMAJ/JIÇA ( 1983) na folha lporanBa e a eeqUência
Iporanga de Campos Neto (1983). A Formação Perau correeponderia à

deflnição origlnal de Plekarz (1981), englobando a eeqUência Rlo
dae Pedrae de Campoe Neto (1983).

Haeul (1986), em seu trabalho de elnt,eee "Novo Modelo
GeoJ-óglco do Vala do Rlbeira", identlflcou na área duae grandee
unldades crustaie, o€e blocos Vitória e São Paulo. Ao bLoco
Vltória relacionou o Complexo Costeiro e as supracrustais do

Grupo Setuva e ficarla llmitado ao sul do lineamento Lancínha-
Itapeüna. Ao bloco São Paulo relacionou o Complexo Aplai-Mlrirn e

o Grupo Ribeira. A deelgnação de Complexo Apiaf-Mlrim oerla para
es rochas que representam o enbasamento gnåissico-granitó ide ¡naÍe
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antlgo. O Grupo Rlbelra englobarla ae formaçõeÉ Agua Clara, perau
€ Votuverava e a seqUência Abapä (TreLn et aJ., 1985). As
aeqUenclas de eupracruetale metapeamo-pe lltlcae, com marmóres
aseocledoe, que constil,uem aB formações Italcoca, Antlnha e
Caplru e o Subgrupo LaJ eado , const ltulr 1am o Grupo Açungu1 e eerla
male Jovem que o Grupo Rlbeira (flgure 6 e tabel-a 1).

Campanha eþ aL. ( 1987) dlecute a organlzação
I itoeetretigråfica e evolução tectônica da Faixa de Dobramentoe
Apiaf e consideram a hipótese do Maciço Catas ALtas 6e conetituir
num arco magmútlco, assocl-ado a fuaão de crosta oceânlca
subductada. As formaçõee Iporanga e Perau, sugereln uma é.rea de
meJange correopondente â uma zona de eutura, relacionada cam a
eubducçÃo de placa oce6,¡rlca de SE para NW. Interpret,am a lrormação
ltaiacoca e o Subgrupo LaJeado como sedimentos da antiga
plataforma contlnental , eeparadae peLa aecençã,o do arco
magmátlco. ConeJ-deram, eegundo a nomenclatura tectônlca cláeslca,
a Formação Italacoca e o Subgrupo LaJeado correepondentee às
regiõea mlogeosslnc l inals, enquanto que ê.s formações Iporanga e
Perau ås regiões " eugeossincl inals " da faixa.

Soares ( 1987 ) , nos eÉtudos desenvolvidos no Pré-
Cambrlano paranaenÉe e áreae adjacentes no Estado de São paulo,
propõe uma c).assiflcação estratlgráf1ca, baseada em complexoe
l ltoestrat igråficos, como segue:

1o, ) Paragnal,sses com intercalaçõee de muscovita quartzltoe,
xietoe båsicos e cal"cioxlgtoe da parte l-nferior da Formaçäo
Setuva, na conotação origina.L do B1garella & SaLamunl (1g58);
€nglobam lltoJ.oglas polldeformadae e pol imet amorflzadae, tendo
atingldo a faciee anflbolito, corn fenômqnoe de retro¡netamorfiemo
e de deeenvo l-vlmento de xletoeldade. Aeeentam-ee eobre mlgmatltoe
e granulfùoe da reglão costeira atravéa de falhae de balxo ânguJ"o

redobradas ;

2o. ) Muacovlta quartzitos, blotlta-granada xletos, anfibólio
xlstoe, calcl-oxietos e mårmores das unidades. Agua Clara (Pontes,
1SB2), Peraú (Plekarz, 1981) e unidades Açungul-I, Açungui-II, e
Açungul-III, (,IICA,1983), englobam litologiae polldeformadaa, com
metamorfismo regional de faciee xLsto verde, zona de bÍotita até
estauroLlta e fenômenos de re tro-
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metamorflsmo e do metamÕrffsmo
aobre uma zore. ciealhada de

ml lonltizadas ;

3o. ) Metarenitoe arcoelânos, metaseiJ-t3-t,oe, fllltoe,
metacalcários, metadolomitos, metavul-cân1cas lnt,ermedlárfee, das
unLdadee CapLru, Votuverava e Itaiacoca. Englobarn lltologtae
pouco alteradas termo-dlnamicamente, porém com evento
deformacionaL lnteneo, contfnuo, maa heterogêneo, aseoclado a
metamorfleno na fâcieË xleto verder zonae de clorlta e lnlcio de
biotita, sucedldaB por metamorfismo termal. Aseentam-ee eobre
todae ae rochae doe complexoe deecrltor e seuÊr embe.ðamentoe por
falhae de cevalgamento ;

4o. ) Conglomeradoe, arenltos e pel"itos, com
anqulmetamorflsmo, deformaçã.o moderada, aesociados a dobramento
fechado descontlnuo e heterogêneo; corresponde å ',Formação
Camarinha" e "eeqUêncIa Antinha" (DIas e Salazar, 1gB7);

5o.) Conglorneradoe, årenItos, sillritos, vulcånicas félslcas
e raramente báeicas e Lntormediáriae, não mÉtamórficas,
fracamente deformadas, correspondentea aoe grupots Caetro 6
Guaratubinha .

Considera o contato €ntre os dlferentes complexcre
L itoeetrat lgråficos tectônicos e deflntdoe, em alguns caaos, como
uona€, de ciealhamenbo de baixo ânguIo, contemporåneas ou
anterioree ao últlmo ever¡to termodlnâmlco. O Complexo Votuverava-
I talecoca-Caplru (Soare-a op. clë,), eugere eer corre1acLonáveI em

São Paulo, À Formação ltaiacoca (Almelda 1956, 1gb7) e åo
Subgrupo LaJeado ( Campanha et aJ. 1986) € corre lac ionáve 1 ,
portanto, à área desta dlseertação. Neste Complexo, aquele autor
dletinguiu as seguintee eeqUôncLas: segUância terrigena quå.rtzoea
inferior; seqUêncla pe I Ít ica-carbonát l-ca com lntercalações
vulcânl"cas båeicas a inter¡nediårlas ; e eeqUêncla peamítfca
quartzorfeldepátlca, superlor, em dfecordåncia com as demaie" A

tectônl,ca deformadora inclui oe eventos posterlores å cìeforrnação
dúctil contfnua e homogênea (cavaLgamento, tranepreseão e
traneteneå.o) que afetou oe compJ.exos Lnferiores. Considera como
caracteríatica fundarnental a lntensa deformação que eofreu o
compl.exo por ciealhanento dúctIl"-rúptil, contfnuo e heterogêneo,
de baÍxo ângulo, com intenso transporte ao longo doe planos de
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Figura 07 - Mapa Geológico simplificado da região de
'--a Apiai - Iporanga (Sp).
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folùação subhorizontale, é.s vêzes concentrados em ,sj¡ea¡ zones e

às vezee egpaçados. Aflr¡na que eete fenômeno lenticularizou as

unldadee e 6.É reempllhou em todae aÊ esceÌeÊ' num 6lgtema
deformaclonal de cavalgamento.

P1res (1988) utlllzou o concelto de Mltchun JR et aL.
(1977) para seqUêncIa depoeiclonal " r'ep¡-esantada por urna sucesøãn

reiativament:e concordante de estPatos geneticamente aasociado,
Limitada no topo e na baae por discordâncias ou descontj¡tuidadee
de¡soaicional.s" e deflniu 5 eeqUênclae depoelclonals e I complexo
turbldftlco (Muttl & Normark,l"987) na regLåo de Apial-Iporanga
(figura 7). Eeeae unidadee refLetem epísðdlos transgressLvos e

regreeeivoe e foram agrupadåB por aasoclações particulares de

tlpos dletintos de rochae.

Såo elae: complexo turbiditico Rio dae Pedras,
seqUêncIa BetarI, seqUêncla Furnee LaJeedo, seqU6ncia Serra da
Boa Vista, seqUôncla Gorutuba-Faesa VLnte e eeqUêncla lporanga.

Complexo TurbLdltico Rl-o dag Pedraa
Correeponde å eeqUência RIo das Pedras de Campos Neto

(1983), à formação Açungui I da MMJA,zJICA ( 1"983) e a Formação

Perau de Campanha et aJ. (1S86).
E conetituido predomlnantemente por bandas de

métassll-tltos e filftos alternadae, de eepessura varLando desde

elÉuns mllfmetros até no nåximo 5 cenbímetroe, dispoetae em forma
rltmica e microgradadas; fllltos roxos homogêneos (metargiLlboe);
intercaLaoões eubordinadas de calciofilitos, mármoree,
netacongJ.omerados ollgonftlcoe; o metabåelcas.

Os metarrLtmltos mlcrogradados do complexo Río dae

Pedras repreBentam faciee turbldítIcas distals de um leque
eubmar lno,/planic ie baclnal , ¡ asslm cono os flÌitos homogêneoe

(netargilltos) eugerem representa.r depoeição hemipelágica tlplca
da pJ.anf cie baclnaf (basln pl.aln). As eventuais facfes arenoõae
e,/ou conglomeráticas lntercaladag néste complexo representam
fLuxos turbidftlcoe de alta densldade que alcançam malores
dietâncias da årea fonte.

Oe metaseedLmentoe do complexo Rlo das Pedras,
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deposltados em åguas relatlvanento profundas, s,ugerém ser os
representanteB dietafs (franJas de porçõee externas de leque
eubmarlno,/ planlcle baclnal) dae eeqUênclas deecrltae abalxo.

SeqUência Betarl
Os lltotipos da eeqUência BetarL correapondem ao

membro SI da formação Açungui III MMJA/JICA (1983), seqUência
Betarl de Campoe Neto (198ts) e Formação Betari de Campanha et aJ-
(1986) (tabela 2).

Caracterlza um episódÍo transgreosivo. Sua porçäo baeal
é conetitul.da por metarenltoe clnza de granulação mécl1a à grossa,
mal- selecÍonados; metaconglomeradoe olígonfticos contendo selxoe
de quartzo e quartzito e matriz areno-argl l-oÊa, äs vezes
arcosiana; metarenltoe arcooianoe; e IntercaLaçöee centlmétrlcae
e métricae de ¡oetarenltos flnoe, metassí1tito6 e eventualmente
fllltoe. Sobre este pacote observam-se predominâncla de
metae€iltitos e fl,litoe com bandaa centlmétrLcas e decimétrlcae,
com eventuaie lntercalaçôes de metar€nitos finos. Taio aspectoo
evidenclåm um thinning,/fining-up tfplco de seqUência
retrogradac lonal em leque submaríno.

Possui como eetruturae prÍmárlas predomJ,nantes:
gradação normal, eøtrat3-ficação plano paraÌe1a, mlgraçåo de ondae
(cJinl:inge), marcac' de eola (prlnclpalmente corte e
preench3.mento) e eobrecarga ( fLane) -

Oe metasaedlmentoË peamitlcoe/rudáceos da base
representam canaie e fsciee aeeocladas em porçõee proximais e
médias de leques submarLnos ( lnner e mjddje fln) e ao porções
euperioree, predominantemente metapelítIcas, faclee externas de
lequee submarlnoe (outer fan) -

SeqUência F\rnas-Lajeado

Såo
pre dom lnant ement e

lcom Lntercalações
Na base da sequência os metacaLcárlos apresentam-se

calcftlcos, clnza eecuroe, geralmente bandadoe,
de calcloxlÉtoa, m€taBslLtl.tos e fllltoa

ca lcaren Ito e,/c alc ilutitos ímpuroe,
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bandadoe cent imetr icåmente e dec imetr Icamente ou em canadae
métrlcae a submétricae exLbindo granodecreocênc ia aecendente e

ondulaçõee rnétrlcae , truncedes origlnedae pela ação de ondas cle

tempeståde (hunnocky). Ocorrem felçõee aesociadas a deelizamentos
(brechae lntraformåc ionale ) e eeqUênclas de Boulna Lncompletae
(Tae,Tce); aLém de intercalações eubordlnadae de calcloxistos e

metðÊsIIti'boB-
Na porção lnterrnedl-árla da seqUência, as lntercalaçõee

de calcloxlatos tornam-se male freqUentes e camadae ¡nétrlcae de

fllltoe honrogêneoe são comuns.

Na porçåo euperlor, eão predomlnantemente calcarenitos,
apreoentando estruturaB caracterfgticae do depoeição aclma do
nfvel normal de ondae, tals como ondas truncadae com comprimento
de onda lnferior a 20 centÍnetroe, lamlnação cruzada e cJJnbings
são comuns .

A eeqUência representa um episódio regreesJ.vo, onde a
porçåo euperior, caracterÌzada por uma pLataforma carbonátlca
râsa, avança eobre sedlnentos deposlt,ados em águae maie profundae
(base), com turblditos carbonêtadoa.

SoqUência Serra da Boa VLst,a-
O topo e a baee da seqUêncÍa gão constltuídos por

camadas métrLcae de ¡netarenitos de granulometrla média, grossa e,
às v€zes congLomerática. Apreeentam gradaçåo normaL e

Intercalações de camadas centlmétrlcag de ffLtto clnza
eeverdeados (Te). LocalmenEe pogguem mlcas detrítlcas (biotita
e,/ou muacov lta ) .

A porção central da seqUêncla é caracterizada ¡>or

mÞtarenitos flnoe a médloe, metaesiltltos e fllitos, com bandae

de espeÊÊtura centimétrica a decímétrica, por vezea contendo
clorltóide e nagnetita. Poesuí intercalações de camadae métricas
de metarenitos de gre"nuLometria média ou conglonerát icos.

Os proceeeoe envolvl,doe na depoelção da seqUênci-a øão
predominantemente gravltacLonais, aeeociados a correntee de
turbidez- Sugere-se quê suê deposlção ocorreu em 6.reas
re.LqtLvamente proxlmals de um leque eubmarlno,

Enconbra-se eobrepoeta À eeqUência Furnas-LaJeado e



sotopogta È. eeqUônclo Gorutuba-Paesa Vlnte.

SeqUência Gorutuba-Peesa VLnte
A base da seqUêncla é reÞresentada por metagsedlmentoe

c]åsticos carbonåt icos-terrfgenos com predominârrcIa de mármores
bandadoa impuroe, alternadoÈ em ceí¡adag cl.nza clarag e escur€.É, e

subordl,nadamente cafcioxietoe, metanargås, metarenitoe de

granulometria rnédla å grossa e filltoe.
A porção euperlor é caracterizada princlpa.Lmente por

metarrltmltos, com espeesura dos estratos variando desde
subml" L lmétrlcoe a centfmetricos, reeealtadoe pela diferença de

compoeição e tonalldade- São classifl-cados em metaeelltltoe,
fiLltoe, calclofilltoe, mármoree e rochas cal-c ioee j.l icatade.e
( gorutubltoe ) .

Eeta seqUênc1a caracteriza um evento tranegreselvo,
onde a base da eequêncla represenùa amblente plataformal de águae

raaaÊ sob a lnfluência de narée, A Ínterpretação é subeldiada
peJ-a preeença de ondulaçõee truncadae com comprimentoe de ondas
inferloree a 20 centlmetroe, associadae a çiavya e rnicro-
slgrnóIdes, em aesociaçåo co¡n Lamlnaçõeg crlptoaLgåIicae.

Em direção ao topo da eeqUênciå ocorrem lntercal-acõee
expreeeivae de fllit,oe, sugeetivae de aumento da profundldade do
nLvel do mar.

0e metarrltnltog do topo da eeqUêncla, dovldo å. extrema
rit¡nlcidade e grande espeEsura, multo provavelmente, representam
porçõee dietals de um Leque eubmarino, ieto é, turbldltos dletais
carbonatadoe.

Encontra-ee eobreposta å segUêncla Serra da Boa Vista .

SeqUência Iporanga I

Corresponde em parte: å FormâçEo Iporanga de Leonardoe
(L934b); À geqUêncía Betari-IporanBa de Daltx (1980), ä formação
Açungui Il da I4MJA,/J I CA (1989), å seqU€ncla Iporanga de Campoe

Neto (eonJunto superior) ( 1983) , e å Formação Iporanga de

Campanha eb al. ( 1986)
E constltulde por netarenltos de granuLação média à
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groEtse, Þor vêzðs conglomerätJ"coe; uretassiltltos; meterrltmltoe;
metacongLoneradoe poJ.lmf tJ-coo, com seixoe, brocos e matacõee (5-
40 cm) de metaeelltltoe, quartzltoe, quartzo, metaconglomerad.o.
pollnlticoe e o1lgom1tlcoe, fIIltos, gnaLeeee e granltoe. A moda
doe selxos dos metacongloneradoe encontra-ee entre 5 a 10
centlmetros, sendo oE malores ( BO-40 cn) eeeenclalmente de
metaselLtÍtos e de metaconglomerados oligomltlcos.

Os metaconglomeradoe pollmftlcoe, deeorganizados e
organLzadoe, da eeqUêncla Iporanga indlcam, reepect ivamente ,
depoelção por processoe de fluxos do detrltoe (dabrls fJow) e
turbldez aeeocladoe, è em conJunto com o.n metarenltos de
granulação nédta, grosÊrð. e conglomeráticoe repreBentam feciee
canal"fzadae em porções proxlmals de J.equgs eubmarlnoe (lnner
fan), ou eeJa, depósltos turbldftlcoe proxlmale.

A eeqUêncla Iporanga encontra-ee sobrepoeta à eeqUêncla
Rio das Pedras. Plree (lgBB) conelderou a eeqUêncla lporanga eomo
um alstema Èurbldftlco malE Jovem, srn-tectônlco å prì-merra fase
deformaclonar que afetou a área e poeiclonou-a no topo da cor.una
eEtratlgråflca.

Nae eeqUênclas Betarl e Furnas_Lral eado foram
desenvolvldos eetudoe de detalhe ê repreÉentam a é.ree. enfocada
netrt,a dlBaertação.
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II _ CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL

O Grupo Açungul eetå lnclufdo na Falxa de Dobranentoe
Aplal, deflnlda por Haeul, Carnelro e Colmbra (1975)- As Falxae
de Dobramentoe Aplat e São Roque e o Maclço cle Jolnvltle
conetltuem a porção central da Provlncla Mantiquelra de ALmeida

ot aJ. (1977).
O Grupo Açungui sensu Jato inclui várias Fequênciae

õupracruetale dobradae auperpoetaa a um embasamento de natureza
eiálica- Suas principaie litologias eão conetituldas de
metassedimentoe peamftLcos, pelltlcoe e rudáceoe e rochas
qufmlcas e clasto-qulmlcas carboné.tIcae. O conJunto sofreu
intrueõee båEicae e contém provávele lntercalações de vulcânLcae
måfLcee e félsicae, asslm como extensa área de expooiçã,o de
rochas grenitóldes, ËIn a tard l-tectôn1cas ð localmente áreae
nlgmat lzadae .

Exlbe grande dlferenciaçåo metarnórfIca. Nae eeqUências
baeais, o metåmorflBmo reglonal atinglu a faciee anfibollto;
porérn os nívele médiog e superiores apreser¡tam quaae sempre
metamorflsmo regional de facies xlsto verde e meamo

anquínetamorfismo. Metamorfismo de contato é freqUente junto ås
intrusões granltlcae.

O metamorfiamo, a Érosao modo, é crescente no eentido
de NW ¡rara SE .

Os limites com as unldadee adjacentea eã.o marcadoe, na
naior parte, por extensaB zonas de falhamentoe tranecorrenteB,
repreeentadae pela Falha de Taxaquara, a norte, que o eepara do

Grupo Såo Roque, e pela Falha de Cubatão-Lanc lnha a Sudeete que

coLocou os metamorfltoe do Açungui, em contato com aa rochas do
Complexo CosteIro. A o€Bte Þncontre,-ee em dlecr:rdânc Ia .. angul ar
eob ae rochas eedlmentares da Baela do Paraná, e a NE,

verticaLmente e horLzontahnente, transiciona para terrenoa de

médio a al.to grau de diffcíI eeparaçã.o com o embasê¡nento,
A idade dos eedimentoe orlginaÍs não está eetabelecida,

po1"e as dåtaçöes paleontológlcas não permitem estabelecer clfras
segurag (Fairchild, 1977) e as radlométrícas, dleponlveis,
apontam oE proceseoa termotectônicoe superlmpoetoe.

Damasceno e Bittencourt (1968, åpud Mel"cher ot al..

.JÞ



37

1973), coneegul-ram ldadee Pb modelo, em Ëialenaa do VaIe do

Ribelra, da ordem de 1100 m.a.
A Metal Mlnlng Agency of Japan,/JaPan International

Cooperatlon Agency - MMAJ,/JICA (1988) obteve idadee Pb,zPb de 1400

m.a. em galenas slngenët1cas da reglão do Perau (Açungui I) e

l2OO m.a. para galenae remobll{zadao, em mármoree da formaçã.o

Açungul TII.
Cordani e Kawaehita (1971) atravéa de ísócronae Rb-Sr

em rocha tota] de varl-edadee granftlcaË intruslvao, conËlderaram
a faee tardl-tectônica em 810*. 50 m.a. e faee póe-tectônica em

540 f I0 m.a.
Batolla Jr et aL- (1981) obtivera¡n para as seqUências

basale, na reglåo do Perau, eote ldades Rb-Sr , escalonadae entre
1201 f 31 e 2146 -+- 92 n.a- Estas detorminaçõee radiométrlcas, de

roehag não coßenétlcäs, enquadram-ae entre duas 1sócronas de

refer6ncl,a (117O m.a- com Ro=O;7OB e 1330 m,â. com Ro=O¡716). Oo

valores cltêdos são prôxlmos da ldade de L395 *. 145 m.a. obtída
pEra oE gnaieees blaetomi lonft icoe do Setuva. Estee a,utores
consl-deram que taI coincidêncla evldencla uma rehomogene lzação
leotóplca provocada durante e lntensa diaftorese que envoLveu
tambåm os ectinLtos. Resealta¡n ainda que oe ectinitoe exlbem
ldadee tanto ¡nais elevadas quanto malg dletantes ee encontram dae

rochas eubjacentes, ou seJam, os gna3-øses do Setuva. Desse modo

etugerern a gêneee deseas seqUênclas sm tem¡>os transamazônlcos, ou
seJa no Proterozóico Inferl"or.

Sllva ot aJ. (1981) obtLveram idede de 675 * 41 m.a.
para o Gabro de ApÍaf, fntercalado a metaesedirnentos cla reglão de

Apiaí -

Hasul ef aJ. (1981) consgguiram isócronas de 640-650
m.a. em Eranitóides sln-tectônicoe do Comploxo --Piedade g para
mac3.ços pós-t,ect,ônlcos obtlveram ldade de 540-560 m.a.

A partir degsee dadoe, al-gune autoree tem coneiderado
uma idade mínima de 14OO m.a. para a deposição do Grupo Açungui e
poeterlor evoLuçäo até o Cambro-OrdovLclano.
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I - ANALISE E CORRELAçOES ESTRUTURAIS

Os ovontoe deformacionais que afetaram a 6rea estudada,
apr€Eentam graus variadoe de Intenoidade e complexidade.

A anáIlse eetrutural deeenvolvfda, teve como princlpal
objetlvó, complementar os arEurnentoe de natureza estratígráfica,
aseLm como recuperår a poeição origfnal doê estratoe eedl"mentares
e, Juntamente com oE procedimentoe da análiee ambiental ,

estabelecer a paleogeografla da årea eetudada.
A metodofogia utllizadê para a aná1lse e correlação doe

elementos estruturaie Êëgue os preceitoe eetabelecidos em Turner
e lieise (1963), Hobbs et al.(1976), Roberts (t977) e Så &

Hackspacher ( 1982, 1983).
A anállse eetrutural compreende dadoe obtidoe atravée

do estudo de aflorementoe e amoËtrag, complementadoe por estudoe
ao mlcroecóplo.

A correlação estrutural foi efetuada atravée da anál-iee
de domlnlos e das relaçõee l- itoeetrat ígráflcae obeervadae,
utlLfzando-se da confecçåo de perffe de detalhe e do emprego de
eBtruturas sedlmentareE para a determlnação da polaridade dae
camadag.

O tratament,o estat,fstico de medidas de orientação de

elementoe eetruturale, aseim cono a deecrição e lnterpretação,
forarn feitoe setorizadamento, eegundo domfnios eetruturaíe
(Turner e Weise, 1963). Os domíniog foram escolhidoe e lietados
guånto ä homogeneidade de um ou r¡aie atríbutoe, e abrangem o

tratamento da quaee totalldade das medídaa col"etadas em cam¡>o.

A ordem de geração de estruturae foi eatabelecida,
segundo critérl.os de euperposlção, 'como interferêncla entre
acanamento sedimentar, follações plano-axlals a dobrae e

llneações e eixoe de dobras.
Para o agrupamento das estruturae não foi utlLlzado o

concelto de "grupoð de eetll.oe" no Bentldo de Hobbs et aL.
( 1976), procedimento que não aeaocia neceesarlameni,e feiçõee
estruturals de meema geração- O comportamento dúctiI diferenciado

ðö



das Lltologfas,
metamórficos e em eat,ruturas maiorea, são apenas alguns doe
fatoreÊ que podem determinar grupoa de eetiÌoe diferentee para um

meemo evento deformacional , ou estl-Ìoe semelhantes para eventos
divereoe (Hopwood, 1974; WIIItð,nö et al. L97O; Wi1]Iane, 1985).

Ae gerações de dobras e reepectlvas foliações plano
axlals, quarrdo citadae, (faee Dl, D2, SL, 52, 53, etc) não
Þosauem eigniflcado rel"atlvo ås fasee e aos cicLos orogênlcoe,
maa ao eeqUencLamento estabeLecldo através de critérlos de
euperpoeJ"ção e interferêncIâ das estruturas ( Sá & Hackepacher,
1982, 1983 ) -

A _ ESTRUN'RAS PRIMIIRIAS
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o posicionamento êm niv€Ls estruturais e

Aa eatru'burae prlmárlas representam feiçõee anterioree
ð.o metamorflsmo e deformação tectônica, que s6 mantiveram
preeervadas ou que eofreram al"terações pouco slgnlficatlvas gob a
aç6o deseee fenômenoe.

As estruturas prinárlas encontram-ee bem preservadae na
é.rea de estudo, est,ando o acamamento sedimentar presente por tocla
a área e foi deslgnado aqui do So.

O balxo grau de metamorfismo é o faLor determinante na
preeervação das esÈruturas sedimentares, devido ao menor lndíce
de diesolução e rer¡obilização. Nesse aepecto, pode-se assocíar a
preservação de estruturae sedlmentares com a textura das rochas-
Em geral, as estruturas sedlmêntares encontram-ðe bem preeervadas
nos litotlpoa areno-si J-tosoe, o qué não acontece noe
metaesedLmenbos arglloËoa (fiIítos),, onde o metarnorf iemo e a
deformação tectônica quas€ sempre maÊrcaram as eatruturae
sedimentares.

A årea é relativamente prlvlÌeglada na preaervaçäo de
eEtruturas 6edlmentere6, porém, aa éstruturas descrltae são
enfocadas em outro capftulo, onde õAo abordadas conJunbamente com
a Lnterpretação ambiental.
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B - DESCRIçÃO DOS EI,EIMNTOS ES'TRUTURAIS ASSOCIADOS AO DOBRAMENTO

J- - Fo I ieçöee

CLlva€ern, xletoeidade ou fo1lação correepondem a

eatruturas planares diÉtintas da eetratlficação eedimentar.
Correspondem a uma inLenaa (ou local) anleotropla planar
eecundárla que se desenvolve nas rochas eubmetidae a certos tipoo
de deformação. Essa anisotropia pode Eer materializada pelo
reamanJo (achatamðnto € rotação) doe gräoe constltuintee da
rocha, por dieeolução por pressão, peJ-a recristalização ou
crescimento de novoa minerale, ou por dlalocações na rede
cristaLlna ( cieal-hamento ) -

A utllização do bermo follaçêo ( Jato sensu) para
deefgnar tale felçðes pJ-anaree, advém do fato de eer um termo
genérLco e abrangente -

Campos Neto (1981), tomando Wilson (1961) como base,
diferencÍou três conJuntoe de estruturae planares, resguardando
alguns termos claseicamente utilizados.

- CLIVAGEM: Separaçåo da rocha em folhas ou planoe paraleloe,
onde não há recrietalLzaçäo orlentada de novos mlnerais, ou

achatamento e reorientação de mlneraie pré exietentee. E uma

eetrutura deecon'þínua e nã.o penetrativa-

- XISTOSIDADE: intensa anleotropla planar pÊnetrativa, definlda
pelo achatam€nto e reorientação dos minerale pré-existentes e

crlstalização orientada de novoe mj.nerale, sobretudo de minerais
micåceoe eplzonais. 

L

- FOLIAÇÃO: estrutura planar caracterlzada por intenoa
crietalização orientada de,mineraie metamórfl-coe, perfeitamente
lndivídual lzadoe a olho nu. O achatamento e reoríentação também

estã.o presentes.
A eeguir, sg.o resumidamènte deecrltos os tlpoe de

estruturaa planareo reconhecidoe na årea estudada.



a) FollaçÄo 51

Um aspecto importante a reepelto da foJ"lação 51 é o
paralelismo com oË planoe de eetratlftcação (So). Cornreeponde à.

orientação planar de mlnerale micáceos (eericlta), muLtaa vezeg
reagatada atráves de arcoa poligonais, geradotr nå foLlação
52. ( Fot,o 01 ) .

E observável em ¡netacalcarenltoe con grânulos Õu aelxoa
com forte eetlramento mlneral, contldoe'no plano deeta foliação,

Quando ocorre totalmente paralellzada ao So, torna-tre
de diffctl ldentlflcação- Entretanto, é bastantre clara quando ee
encor¡tra em pequeno êngulo, respondendo ¡>or forte desplaeamenbo
da rocha (Þonto 81), aselln como conepfcuo eetlramento mlneral.

A follação 51 apresenta-se, localmente, como follação
nllonítica, assoclada å Såear Eanes de balxo ãngulo, e

desenvoLvldae, provavelmente, nos eetágllos flnals da deformaçåo
D1 _

Outro fator que realça a preÉença pretérlta da fo1Iação
51, é o caráter diferenciado da follação 52, presente na maloria
dos afloramentos, pole normalmente follações dlferencj.adas eó ee
deeenvolvem se exíetlr foJ.Iações anteríoree.

b) Foliação 52

E a prJ"nclpal follação preeente na área e penetrativa
e!0 todos oe domÍnios estudadoa- Ern geral apresenta-Be Çomo uma
fo1lação fina dJ.ferenciada, com mergulhoe geralmente altoe e
pre dom l nan t olne n t e para NW.

Encontra-ae presente em lodas as litologias, porém
e,preÉenta-Be ¡nelhor preeervada noe lltotlpoe maie compêtenteÊ,
taie como metarenltoe, metaconglomerados e metace,Icarenitos, onde
é representada por forte cliyagem.

Nos metapelitoe encontra-se preservada Þrincipalmente
noa "nicrol.ithons" de S3, e comeoponde a uma cllvagem
diferenclada, dÍscreta, com bandamento (Bonaidale ef aJ. 1982),
ou banda¡nento diferenciado flno no sentido de Hobbe et aL- (1976)

Esta follação rnoatra-se como um conJunto de planos

4t
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multo próxlmos entre sl, e apenas ê¡n sltue.ções especlaiË ou na
anállse ao microecópio, é poeelvel perceber s6u caráter
diferenc iado .

Sombrae de pressão, aeeociadas a cr1sta1Ë rIÉIdoB como
cLorltóldeË e opacos, eão baetante comuns e fora¡n geradae
concomltantemente å geração de follação S.2, e por ieeo,
åpreeentêm-ee contidos na mesma (Foto 02 )-

A fo1lação S2 apresenta-ee, predominantemente, com
dlreçðes em torno de N30-50E e mergulhoe altos.

c) Fo].Íação S3

A foliação S3 apreeðnta-se como uma estrutura
p€nebrativa em quase todos os domfnios, no e¡rbanto aeeocia-ee
principalmente aos IitotÍpoe menoe cornpetentes, ou seja, oõ
metepelitoe, geralmente obl.iterando a ea.bruturaçãÒ prévia da
rocha.

No gera1, moatra-Ee como um bandamento diferencíado
eepaçado, no sentido de Hobbe et aJ_ (1926), ou cllvagem de
crenulaçë.o dLscreta, onde oe pJ-anoe da fo1laçã.o ae encontram com
espaçamento mlLimétrlco å centl¡r¡étrlco. por vezq-l pode
desenvolver: uma c1l-ve.gem de crenuJ.açào zonaI, ou nleemo
apreEentar-ae como fllmee deecontfnuoe onde se concentram
crlstalB de serlcltaa vfsiveis em amostra de mão e apresentando
bri]ho caracterfstico (Fotos Ots e 04 ).

planoB, e

fo L iacõe s

como foLiação plano-axlal
contimótrLcas a métricas -

foliaoão 52.

E.una foliação qu6 apresenta forte anasto¡noeamento dos
consBquentensnte rJjcJ'oJithons írregulares contendo ae

pretéritae SL e S2.
Possui caråter de

A variablLidade corn que se apresenta a foLlação EB,
deede cl-ivagen dé crenulação zonal até bandamento dlferenciado,
¡rrovavelmente, reflete dlferentee poeições na estrutura clo
dobramento e consequentemente aa condiçõeB metamórflcas. No
entanto, devido a pequenå. eÉcaLå dae dobrae D3, não fol poseivel
efetuar êËtaa corre laçõee.

dlspers{o em leque e conËtitu1-ee
em dobras ab6!'taa de dimeneõee

onde a euperffcíe dobrada contém a
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Possui orlentação, predomlnantemente , em torno ds E-W e

mergulhos variadoe.

d) Folieçåo 54

A superficie S4 não
apresentando-Ëé aÞenas em algune
poucos afloramentoo -

Caract,erfza-ee por uma follação pouco consplcua e,
l"ocaknente, apregenta-ae como cLlvagem com eÊrpgçamento entre 1,0
- 1,5 centÍmetrosr alcançando náximos de 2 a 3 centÍmeùros_

Ao nicroscóplo, principaLmente en netapelitoe afetados
fortemente pela foIlação S3, a follação S4 Eurge como uma
clivagem de crenuJ-ação, com espaçamento miLlmétrico, melhor
observada nae bandae mlcáceae geradas na deformação DB (Foto O5).

Localmente, Junto aoe metapelJ"too, pode traduzLr-ee em
c J- l"vagem de crenulação dlecreta, bem desenvoLvLda, obllterando
fortemente ao eetruburae anteriores -

Poeeuem orlentação , predomLnantemente, en torno de
N508, e merguJ.hoe altos.

Conetltui-se como follação plano-axlaL de dobras
abertae a Êuaves, que af€taram a supérflcle SB.

é uma foliação penetrativa,
domfnloo, e restrÍta a a1g¡une

e) Foliação Tardias

Foram distinguidas, ainda, duas fasee deformacíonals
tardiae na é.rea, uma. com orlentação NW e planoe axiaie
eubvert ical izados, e outra com elxoe para NE e pJ-anoe axíais
subhor izontal.lzados . contudo, não fol posef.vel hlerarguiza-Las
devldo a aueêncIa de felções de euperposfçåo concl_r¡aivae.

A faee NW encontra-se preaente por toda a årea,
deeenvolvendo foliação, prfncipalmente, nog domfnioe III e IV^
Apreeenta-se, em geral, corno uma cllvagem eepaçada, com pLarros
dletanciados entre 0,5 a 4 centlmetros, com médias entre Z e B

centfnetros,
Localmente (ponto 60 e 61) apresenta-Ee bem

deeenvolvlda, constituindo-se numê foliação, com oa pfênos
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preenchidos por óxidos de Fe, e com espaçamento eubcentimétrico a
mi L imétr lco .

Importantea foto l_ ineamentoe com direção NW, Eugerem
relacioner-ee com eeta deformação. Dentre eLee o ms.l-d lmportante
é o VaLe do Rj.o Betarl, que contém o dlque de dlabás1o do Betari
(Foto 06).

A fase NE, contém uma fofiação, a qual, apresenta-Be
Iocalmente como uma clLvagem, com espaçamento desde 4 - b até 15

- 20 centfmetros. Caracteriza-se por mergulhoe balxos tendendo å
horizontallzèção, e encontra-oe plano-axLa1 em dobrae abertaa, de
planos axiais subhorizontai s , e que afetam atr EuperfLcies 52, SB e
s4.

2 - I¡lneac6ee

O terno lineaçã.o é usado para descrever gualquer
estrutura linear que ocorre repetldamente numa amoetra de rocha
(Hobbs et aL. 1976)- Diversoe tlpoa de elementos l-ineares de
tra¡na estão reunidos sob eesa designação. No presente eetudo,
al"ém doe eLxos de dobras, aE lineações mais comune são as
lineações de Ìntersecção e de crenulaçã,o, e eubordinad amente
Ilneaçõee mlneralE.

a) Llneaç6o L1

Corresponde â uma lineaçäo de estlramento mineral,
normalmente eontida no pJ.ano de So,/S1, E vieÍvel principalmente
noÊ l itotipoB pEarnl.ticoE , ou rocha c,oln grânuloe, como é o caeo de
a16um metacal-carenitoe da eeqUência Furnas-Lajeado, onde eetee ee
encontram fortèmentê achatadoe e eetlradoe, desenvolvendo uma
J.lneação de estlramento, contlda no plano, Sl e com dlreção NW-SE,
Nos raros locals onde o 51 se deeenvolve em ånguto con o S0, eeta
I l-neação est,á melhor caracterLzada.

Esta lineação é de rara obeervação em carnpo, e sugere
estar aeeociada a åreae de lntenea deformação, da fase D1 .



b) Llneação L2

A llneação LZ caracteriza-ae, pr l-nc ipa Imente , como
Iineação de intersecção entr6 as superflcles SZ e SorzSl.
LoeaJ-mente pode se moÉtrar como lineação de crenulação flna,
assocLada com o bandamento dlferenciado fino deeenvolvlcio pela
deformação D2-

Em alguns locals é ¡>oeeiveL veriflcar o cresclmento da
serlclta neeta lineação.

Possul, predoml nant€monte , mergulhoe
calmentog tanto para NE como para SW.

c) Lineaçåo L3

Esta lineação caracterlzê-se, tr>rlncl_palmente , como
lineação de intersocção, tanto co¡n o plano So,zS1, como com o
plano 52. Moetra-se corno lineação eepaçada mi l imetrlcamente a
cent lmetr icamente , quando contida na superfLcle So,/S1, apreeenta-
ee em geral, afetando a llneação L2,

Em zonae onde a euperffcie S3 se port,a como crenulação
discreta eepaçada, a 1lneação L¡3 caracterlza-ee por uma lineaçåo
de crenuJ-ação, grosÊra e com espaça¡nento varláve1, com padrão
anaetomosado, geralmente correÉpondendo a eixos de microdobras.

Eixoe de dobrae centlmétrlcas a métricas, aseociadas à
deformaçåo D3, foram coneideradoe juntamente com å. J-ineação LB.

d) Lineação L4
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A Iineaçåo L4 comesponde, ,principalmente, aos eixos c1e

dobrae abertas e slmétricas, de dLmensõee métricae a
centimét,rieas, geradas no dobramento D4. Suborclinadarnente
correeponde a Lineaçõee de ..intereecçã.o entre a euperfície 54 e

baixos com



C - DOI]RAS

1- Dobrae D1

Ae dobrae D1 edo relatlvamente rarae e de dtffcll
obeervação. São deflnldas pela presença de fotiação Sl en poeição
plano axla] e afetan exc].uelvamente a eÊtratlflcação rellqu1ar
(so).

Possuem dlmonsão centlmétrlca a eubmétrica, e

€ncontrð.m-se, normalmente, contldae noÊr eÉtratoB menoa
competentes.

São dobrae recumbentee, fechadas a cerradas ou
isoclinaLs, com forte eapeesamento do ápice e normalrnente com
f}ancoB esÈiradoo, pod€ndo ðer clasolflcadas cÕmo dobras da
subclaeae 1c e claese 3 de Rameay (1967). Localmente podem eotar
aseocladee com proceÉsos de trênsposlção (Foto 07).

Exposlções dessas dobras podem ser encontradae noe
pontos IP - 816, 863, Bl , 4O7A, 865 entre outros.

Em aseocleçã.o com a deformação geradora das dobras D1 ,
foram geradas importantes zona6 de cf eal,hamento de baixo ânguto.
O contato NV'l da área, entre as seqUênciaa Furnae-LaJeado e Serra
da Boa Viota, contém ltnportante zona de rochae miloniticae,
origlnada, provavelmente por esta deformação, que ¡>or eua vez
encontra-ee afetada pela deformação D2.

2 - Dobrae D2
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São as dobras mais comuns na årea eetudada e efeba¡r
tanto a fol-iação 51 como o acamamento reJ.íquiar. Apresentam-se
degde a escala mÍcroscópica até a decamétr1ca, Constituem o
prlncltr>al dobramento da d.rea, reeponsåve1 ¡>ela eetruturação
regional doB litotipoe em..elnformes e antíformee. (Veja perfie
geoJ.ógicos no anexo I ).

Conetltue¡n utn dobramento aclLLndrico, cônlco, podendo
localmente, poesuir padrão clllndrlco. possuem estLLos varið,dos,
apreaentando-Be como dobras asslmétrlcas, s1nétricas, abertaÉ,
fechadae, lsoclinais, lnversae, em cúeplde, etc, porém
normalmente posguem espessamento apical, podendo ser



cLaselflcadaa como dobrae da subclaaee
8, I e 10).

Contém como foliaçã.o pl^ano

normalmente com nðrgulhoB forteB para
do dobramento para SE.

Os eLxos poBsuem mergulhoe eubhorj-zontal izados ' com

predomlnênc1a do calmento, tanto para NE, como paria SW, no

entento, outras dl-reçõee podem eer ÞncontradêÊ,
A lnterferência enÈre as dobras D2 e Dl , homoaxlais,

reêulta num padrão em laço, ieto é, uma flgura de interferência
do tlpo 3 de Rameay (1967) (Fotoe 11 e 12).

3 - Dobrae D3

As dobras D3, que afetam a foliaçäo S2, såo raras,
öendo prlncipalmente reconstituídas através de ¡nedldae tomadae
suceesivamen'be nos afloramentos. A obeervação sistemátlca da
relação entre as follaçõee plano axlalÉ e e.s euperffciee
dobradas, possibilitou a reconetitulção do dobramento D3.

Conetltuem um dobramento acillndrlco com dobrae abertas
e isópacas, corn dLmensões centímétricas, métricae e
hoctomét,rLcâs, com predominlo das cenUlmétrlcas e métricae (Foto
13). Poeeuern a follação 53 como foliação plano axial, a qual ee

e.prèsenta dfspoeta em leque, quando analieeda no perfil dae
dobrae

O dobramento Ð3 nåo afeta, ou afeta muito pouco a
estrutura geral da é.rea. Segundo Roberte (7Ð77), quando as dobras
anteriores så.o maiores em escala que as dobras posterioree, as
dobras menores se superpõen às doþras antigae sern afetarem a

estrutura geral, o que ¡>arece bastante sugestivo negte ca€ro,
devldo å dlferença de tamanho entre este dobramento e o

dobramento anterior D2.

4 - Dobrae D4 -
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lc de Ramaay (1967) (Fotoe

axial a foliação 52,
NW, indlcando a vergênc la

São dobras åbertas a suavêË, focalmente desarmônlcae
(Fotos 74 e 15). Normalmente não apresentam foliação plano
axl-aI,mae quando presente caracterlza-ee por uma c]lvagem
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eepaçada ou folJ-ação pouco cons¡>fcua, correspondendo à fol-iacão
s4.

Poesuem di¡nensõee centimétricag a métricas e

régionalnenbe resl>ondem por ondulações suavee do acamamento
re J. Iqul-ar .

U¡n sLete¡na de kink bancfs com pequenas fafhae
aesocJ.adae, constltulndo-se em um conJugado de deformåção (?),
pode estar aesociado å deformação D4. No entanto, a geração doe
.&Jnks pode conetituir-ee em um evento å parte, poie aø relações
com aB dobrae D4 não eetão bem eeclarecldae-

5 - Dobrae TardL ae

Foram reconhecldas duas faeee de dobramentoe tardioe,
uma fase NW e outra NE.

As dobras da fase NW não foram obeervadas no campo,
tendo sido reconetitul.das através de rnedidas tomadae
sucoeel-vamente noa afLoramentoB. A obeervaç6.o sistemática das
reLações entre a foliação tardia NW, com direção
predomine.ntemente N50-60W e mergulhoe vert ical- izaclos, e aa
superfÍclee e Ilneações pretéritas dobradae, poootbllitou a
reconetltuição desse dobramento, principalmente em escala
hoctométrica.

O tratamento estatístlÕo dos dados em diagrama de
Schinldt-Lambert, demonetre €, preeença deese dobramento (Flgurae
12, 13, 15, 16 e 20). Maioree detalhes eerã.o apresentados no item
de compart imentação estrutural .

Possuem eixos subhorizontal i zados com caimento para NW,

e sã.o responsávels, juntamente cpm a deformação DZ, pela
estruturaqão doe contatos entre os litotlpos, representados no
mapa geoJ-ógico.

As interferênc ias.. entre as dobras tardias NW e DZ,
conslstero num padrão em caixa de ovoe, ieto é, uma figura de
interfer€ncia do tipo 1 de Rarneay (1962).

As dobras tardlae geradae peJ.a faee NE, são abertas com
eixos e pLano axj.aie eubhorlzontaie e, portanto, cle caráter
recumbente (Foto 1ß), Nem eempre apreeentam follação plano axial,
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è quEndo presenbe constltul-Þe do clfvagem oÚpùçada, com

espaçamento entre 4-5 até 15-20 centimetros. Aparentemente foi o

tll-t,lmo evento defor¡nacional que afetou os lLtotipos da área
enfocada, porém e relaçäo de superposlção com a deformaç.8.o tardia
NW, nåo é conc lusiva -



D . FAI.,ITAS

Os prlnci¡>aie faLhamentos encontram-se
sudeste e noroeste co¡n dlreções NE-SW.

O falhamento sudeste encontra-se representado pela
Fa]ha da Flguelra e o noroeate pelo contato tectonlco entre a

sequênclå Furnaø-Lajeado e a seqUência Serra da Boa VÍsta,
eobrepoeta, e denominado, neate trabalho, cono FaLha das
Arapongae.

FaLhas tardlas com rejeltos centirnétrlcoe a métricoe,
horlzontals ou verticaie, foram observadao por toda a área, no
entanto, movlmðntoa elgn3-flcantee asgociados åg moemne, não foram
observados.

1- Felha da Figuelra

A Falha da F1gueira, como ropreeentada noÊr mapaa
geolóBicog do Projeto de Integração e DetaLhe-CpRM,zDNpM (198L);
MMAJ,/J I CA ( 1SB3) e IPT,/PRO-MI NERIO ( 1984) , coneiete em forte
lineamento fotogeológico realçado pelos mergulhoe vertlcallzadoe
do acamamento eedl-mentar. Na verdade, a Falha da tr'IgueÍra está
local-izada a eul do expreselvo Iineamento fotogeológíco, e é
responsavel tr>elo contato entre os metacalcárl-oa da eeqUência
Furnao-LraJeado e oa metaeeedimentoe da eeqUência Iporanga e

complexo turbidftico Rio das Pedras (Piree, 19SB). Na região de
Bornbas encontra-se bem marcada norfo logicamente pela crieta
aì.ongada da Serra do João Ferrelra.

Apresenta u¡na foLlaçåo de tranepoelção em aseociaçã.o
con dobras leocÌlnals, lntrafol-lals ç local"nente dobrae em balnha
rosultantee, provavelmente, da reorlentação de dobras Dl .

, Esta deformação não é excLuslva da zona de falha e é
possíve1 percebê-la a partir do topo da seqUêncla Betari, nae
proxl"ml-dadee do lineamento da Figueira, (ponto 60), eetendendo-ee
èm dlreção SE pela seqUência IÞoranga e complexo turbidl.tlco Rio
das Pedrae. Correeponde à deformaç6o D2, com estilo deformacional
diferenclado da área a NW, estilo este, reeultante da mudança
brueca da competênc1a mecânIca doe egtratos ( predornínantemente
n€tape lito8 ) -

50

nos limltee
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Se¡:do asslm, a Falha da Flguelra repreeðnÞtr un¡a zona de

clBalhamento dúct11, gerada concomitant€mente å deformação D2,
provavelmente eEtinulada pela deecontlnuidade existente no
contå.to entre eE eeqUênclao Furnas-LaJeado e IÞora¡¡ge.

Noe várlos perfis l-evantadoe cortando eøta falha, não
foram constatadae rochae cataclásticae, isto é, brechas
tectônlcas ou miÌonltos e sLm um aumento na lnteneldade da
deformação D2.

Através da observação elstemática das relações entre as
euperfícLee So, S1 e 52 foi posslvel reconstrulr a poslção
orlglnal doe eetratoe e el,aborar uma interpretação da provável
evolução da Falha da Figuelra (Flgura 27). Orlginalmente, o
contato entre as Bequênciaa Furnas-LaJeado e Rio das pedras eería
umâ superfície de câvaLgantento (Figura 0B), responsåve1 por
éirande deelocamento horizontal, que corocou porções refatlvamente
prox3.maie da bacla Junt,o àe reglões dletale. Poeterlormente, eøta
descontlnuldade foi retomada pele deformação D2, gerando uma zona
de cisalhâmento dúctll. Soares ( 1987) moetrou evlclênciae
ostruturaLs de deelocamentoe horLzontaLe na baee cta Formação
Votuverava, em metacong lomeradoB corre lac ionáve i s å eeqUêncía
Betarl, e aflorantee na Mlna da Barrlnha, norte do paraná (Flgura
0B), reforçando eata Ìnterpretação.

2 - Fa1ha dae Arapongas

O llmite noroeste da área, representado pelo contato
entre as seqUênciae Furnas-Lajeado e Serra da Boa Vista, é de
caré.ter tect6nico, repreoentado por rochae catacláeticas com
e€,peesura mf nl-na de 4-5 metros. No,contato a rocha se encontra
basta¡rte fragmentada e moida com fragmentos centlnétricos (< Bcm)
e matriu fina, contendo forte estiranento mineral , no eentído NW-

SE (Foto 77). Esta zona catacLáatlca encontra-se dobrada pela
deformação D2. Pequenaø dobras lsocl-inais e intrafoliaie, con
elxoe e fl"ancoe subhorlzontal,lzados , podetn eor obeervadae dentro
da zona cataclásticå.

Os metacalcárloe do topo da seqUêncla tr'urnas-Lajeado
êpreeentån alto grê,u de recr istal fzação , brechação e local-mente,
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encontram-se intensamente deformadoe e, por vezest exibindo
dobrae em balnha (Fotos 18 e 19).

Com base neÉtes aBpectos, o contato entre €stas
eeqUênciae tsugere uma zona de cisalhamento dúctil de balxo
ângu1o, que evolulu, progreeslvamente, para uma zona rúpttl, con
deelocamento de NW parê SE e, aeeoclada provavelmente å
defornação D1 .

Eeta fa1ha fol cltada anterlormente por Geoffroy &

Souza Santoa (1942) e Barboea (1942)- Veja fieura 2.



E - CÆMPARTIMENTAçÃO ESTRUNM,AL

1- Eetruturação reg lona I

O mapa geológico (Anexo I ) permite víaualízar uma
grande estrutura antIclinor1al, com fechamento na porçåo NE.

Dobramentoe secundárloe i¡nportantes eetão representados por
anticllnórios e sinclinórioe abertos, com traçoo axiaie,
predominantêm€ntê com direção N50-6OE e ealmentoe variados, tanto
para SW como para NE.

Esta eatrutura anticÌinorial fo1 gerada durarrte a
deformaçAo D2, possulndo co¡no foliação plano axial a superflele
52 (Fieura 09).

Conforme se pode obeervar no maÞâ geoLóglco, eBtas
eatruturae encontram-ee nltldamenÞe afetadae por deformaçðes
superpogtas, dentre elas a mais importante é a deformação tardia
NW, com traço axial N50-60W, e calmento para NW, responaável
conjuntamente com a deformação D2 pela estruturação em mapa doe
contatoË geológicos. A superpoelção da deformaçåo tardía NW

sobre ae estruturas regionaís D2, gerou domoe e bacias Fjrlaves,
porém importantes, na estruturação doe contatos em mapa.

2 - Domínloe Eetruturaie
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Oe dornínios estruturais foram egtabelecidos, segundo
critérios de Turner e Weíss ( 1963), e tomam como baee
homogeneidade dos eLBrnentos estruturaið.

Foram delimltados quatr¡o domÍnios
representados na figurå 10,

No tratamento estatlstico dae estruturas planares e

linearee, utlLizou-se diagrama de lguaÌ área ou de SCHIMIDT-
LAMBERT.

a) Domlnlo I

Este do¡nfnio é deflnldo por apresentêr,
predominantemente, o acamamento rellquiar (So) mergulhando para

estruturais,

OB

a
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NW, constltulndo um monocllnal ne. é.roa eetudada- Na ve'rdade
repreeenta pä.rtÉ do flaneo aul do Sinclinal do Calabouço, gerado
provavolmente na deformaçåo D2, situado a NW da área eetudada.

Esta "eetrutura monocLinaf" encontra-Ee afetada peloe
dobramentoe poaterloreÉ, repreeente.doe pÕr dobrae métrlcaa a
centimétricas DB e dobras abertas a Êuaves geradas na fase D4.

Dobras secundáriag D2 também foratn observadae.
A anáLlse doe poloe da euperffcle SZ (flgura 72),

lndica uma concentração em cfrculo mfnlmo (quase cl.rcuLo máximo),
evl-denciando o dobramento acllíndrl"co (D3) que afeta e6tas
superfícÍes. Apresentam ainda forte dJ,spersão em torno de cfrcuLo
mf.nimo, com geratrlz a N10Wrz50-, correspondendo ao dobramento
aclllndrlco de geração tardia.

Por sua vez, a euperfícle S3 (figura 13) dlstribui-ee
preferenc ia lmente eegundo cfrculo mfnlmo com geratriz em

N798,238., correspondendo a. lnterferêncla da faee D4. Poasul
ta¡obém, forte dispersão dae medldae para W, conflgurando
segmentoa de círculos mínimoe com geratrlz a N7W¡/25o, denotando
nova.mente ê. preeénça da f aee tardia Nf4.

A anáÌiee da ¡rolarldade das camadae, e'travée do emprego
de estruturae sedLmentares, lndlca Éempre flanco normal.



. 50( 123 medidos )

Figura 1"1 - Estereograma SchÌm idt-La¡nber L contendo
o acamamento sedimentar SO no dornínio I-
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b) Domínio II

Este domlnio represonta um sistema slnclinal-, conhecl-do
informaLnente como Sinclinal, do Bairro da Serra.

Admite a superf f.c1e 52 como plano axial (flgura 14) e
possul, o traço axial. em torno de N6OE e caimentog para NE e SW. A

possivel guirlanda que contém os polos de S2, é devido aos
dobramentos D3 e D4, homoaxiaie, euperirnpoetos- Constitui uma

eËtrutura aberta, com dobrae fechadae na po6ição de charneira.
Na figura 15 obeerva-ee a dlepereão dae rnedidas de 52,

conetituindo uma guj-rlanda SE,/NW, com re6pectivo eixo construldo
en S38W,/22o- Por outro Ìado apresenta ainda forte díspereãe,
contida em Ëregrrlenl,os de clrculog ntlninos com geratri.z a NZOVi,/4Oa,

corn¡>étÍvel com a defonnaçË.o tardfa (NW) euperimpoøta. Aa
lineaçõee L2 e LB concentram-sê nos quadrantes NE e SW, clenotando
redc¡bramento.

Na figura 16 os polos da superflcie SB concentram-se ao
Iongo de c lrcul-o mlnino , coln e Íxo construido em N4IE/29o -

Apresentam, ainda, fuga para W, onde os segmentoe de clrculos
mlnimos, que a contén, possuem geratriz ern NBI,,l/go. Este
comportamenbo geométrico da superf5.cle S3 eugere a preaença de
duas faees de dobramentoÊ superpoetae, poeterLoree å faee D3, que
corresponde å fase D4, de direçã.o NE o a fase tardia NW.

F1nalmente, a f lgura f'7 tnostra a f aee D4, exlbl-ndo
diepersão, das superffcies planares e concentração d.ae L4 no
quadrante SW.

As faees deforrnacionaíe DZ, DB e D4 são coaxiais e o
tre.tamento eetatlgtico dos dadoe é efucidativo, demonstrand.o que
ocorre uma somabórla doe efeitog dessas fases, realçando a últlma
faee coaxial- D4-
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Flgura 17 - Esbereograma Schmidi b_LamLrerb para as
lineações e polos de clivagem 54, no donínio II.



c) Domlnio If I

Correeponde å estrutura anticlinorial, informalmen.be
conhecldå co¡no antíclinal da Serra do Mandurl. E constibuida por
sincri.nais e anbicri.nale abertos (donl.nio dos metacongloneradoe e

metarenitos) e por dobrae eflr crlspides nos domfnioe dos
metape I itoe .

Possuí o Lraço axlal" em N5Z-6OE e caimenl,os para NE e
SW. Conténr a superfÍcle 52 como plano axlal (figura 18), com eixo
construldo em N4OE,/5o, concordanbo cÕm as L2 medldaer - A
distrlburção dos poJ-os dt¡ s2 na flgura l-B clemonetra a preoença t1e

dobramento superposbo coaxÍal a fase D2, podencìo ser tanto a fase
D3 como a D4, porém devido a diferença de oscafa (dobras menores)
dostee dol¡ramenbos, estes ¡¡f€ lrarn muito pouco a eebruturação <ia
årea.

A figura 19 moetra as L2 coneentradas em torno de N40E
e S40W, e caimentos subhor izontal" izados , admitindo dobramenLo
superposto aberbo, representado peÌa superficie Sr gue
corresponde ao seu plano axÍaI. 0 eixo tardio construld,o
encor¡tra-so em N50W/4ô.
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d) Domínio IV

Este domlnio corresponde a uma estrutura complexa,
representada, a nlvel de afloramentcls, ¡>or um flanco Ínwereo.
Eeta felção é dernonstrada atravée dae relaçðes entre ae follaçõee
So,zS1 e S2, bem como através da análise da polaridade das
camadas, Õom base em eÉtruturas sedimerrtareo (prÍncipalmente
granodecre scênc ia ascendente e cJintltj¡zÊs) -

A figura 20 apresenta as estruturae medidas neste
domfnio, onde so nota a superflcie 52, plano axlal ao dobramento,
mergulhando meno€ que a So,/S1. As L2 concentra¡n-ae em torno de
s50w.

Forte ba¡ldamenLo dlferenclado, conslderaclo local¡nente
como 53, ó enconl,rado afel,ando os litotlpos.

Uma cl-ivagem espaçada, localmenbe u¡na foliação com
espaçamentÕ mllinétrLco o dlreção N50-60W, penel_rativa neEt,e
dominio, afeta as eetruturas antoriores. Correeponde em eecal.a
regional, ao pLano axial da doformação tardia NW.

Iror ü1timo, a suporfície tardia NE, carac.berlzacla por
uma clivagem espaçada subho¡'i zontal izacla e plano axial ås clobras
abertas e recumbentee" Ccrmo Já fol colocaclo anterlorlnen.be a.

hlerarquização das fases tarclías não foi possfver estaber-ecer por
f alta de clados conc_luslvos -

A figura 21- apreeenta unr esquema interprebativo cleste
domlnio, estabelecido através cra observação sisbemática dae
rel-ações entre os elementos estruturais e a polaridade das
camadas.

û!.j
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F _ CONCI,USOES

Foram caracterlzadae
euperl¡npostoe na é,rea eetudada .

A prirnoira defornação D1 é caracterizada por uma

foIlação paralela a subparalel"a ao acamamento reliquiar e contém,
.locaJ-mente, forte estiramento mlneral. Dobras D1 não eão comune,
e zonaõ de ciealhamento de baixo ângulo encontram-se i¡rtlmamente
llgadas a esþa doformação, caracterizando um siatema de
cavaJ-garnentos , cuJo traneporte deu-se para o quadrante SLì.

A eegunda fase de dobramentos desenvolveu dobras
abortas a fochadas, ern todas ês escal-as reprosontadas, e

constitul a principal- defornraçåo que afetou a área, responsáveI
peJ,a estruturação princlpal dos contatoe.

A terceira fase de dobramentos é conopfcua nos domínloe
dos metapelltoe e desenvolve dobrae abertas, J.eópacas, com

dimensöes centimétrj-cas e métricas, porém não afeta
cons ideravo lmente a eetputuração regional .

A quarta fase de dobramentos consiste em dobras abertas
a euaves, centimétricae a métrícas, em escal-a de afforamento, e
ondulações suaves, e¡n escala regional.

As fases de dobran¡ento D1 , D2, D3 e D4 são
aprox í.madamente coaxiaie, com eixoB situadoe no c.luadrante NE e
calmentoB subhor Izontals .

As faees citadas anteriornente moetram-se clara¡nente
afetadae por uma fase 'bardia NW, å deformaçã.o D5. E importante
reBealtar que rÌa análiee macrorregionaL do pré-Cambriano clo Vafe
do RÍbeira, efetuada. ð.t,ravéB de imagene Landsat, constataran-.ne
ex¡>roselvos linea.mentos com dlreção aproxlmada NW, lnclusive
afotando os libotípoe da Bacía do Paraná e contendo, na Éua
grande maioria, diques de diabåsìo. Na årea eetudada, taie
Iineamentos estão representados, principalnente, pelo VaLe do Rio
Betari que contém o digue mesozóico homônimo, e o vale da região
do LaJeado, vLsivel nos mebacalcárics da eeqUêncla Furnae-
Lajeado, onde existem inrlmeros gum_{douros dispostos
llnearmente. ( fotoe 08 e 20).

Com baee neatas observaçõeo sugere-se que esta faee
deformacíonaI esteja relacionada com o arqueamento do Arco de

6 fases de

¡r)

dobramento g
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Ponta Grosea e possiveJ-menbe cont o mergmableno Íleeozóico que
afetou a região suL-sudesto do Brasil.

A fase de dobramento tardia NW, juntarnente co¡n a fase
D2, eão as principals responoávele pela estruturaçõ.o dos contatof3
na 6rea.

A fase ta¡dia NE está representada por dobrae abertas e

fecumbentes, que afetam principalmenbe a fol.iaçåo 32, SS e 54.
Normalmente, o acamamento reliquiar encontra-se lnbacto ou
fracamente ondulado, graças å posição geral de paralelismo com
esta dofornração.

Há de se ressaltar alnda, que o eistema de ÀjlJro,
preBentes na área, não estão ben escLarecidos guanto à sua
gêneee, e foram ilescritos em conjunto corn a fase D4, no entanto,
não está descartada a poselbilidade de conetituir-se un evento å
parte.



IÏ - METAMORFISMO

Os metaseedimentos do Grupo Açungui que afì-oram na área
fora¡n afetados por rno b¿rmorf 1gÍto reglona], cujo análIse fol
efetuada atråves da descrição de aproximadamenbe 60 lâminas
petrográficae.

Ae paragônosor obEle¡'vadas consisten essonclalmente em:

-eericiba + clorita + quartzo; e

-serlcLta + clorita + clorlt,óide ,+ quårtzo.
Em algunas f Ê.ninas foram observadas blotitas (Ip-60,

IP-784, IP-788, IP-74A, IP-71 e lP-4lO).No entanbo tratam-se. de
mlcas det,riticae, não origìnadas durante o metanorflsmo. Ocorrem
també¡¡r em fragtnentos de rocha (quarbøo + biotiba), origlnárioø da
rocha fonte.

Estas paragôneses gão tlplcas de grau fraco
(l^link1er,IS77 ), embora não eejam diagnósticae de zonaa maie
especlficas.

Segunddo Winkler ( op. cit_), o cforitó1de forma-ee em
metamo::f ismo de grau fraco em pelitos de composição especial - Ae
conclJ-ções de P-T de formação clo cforítóide aincla não são
conhecidas e podem eeltar acima, abalxo ou no Límite entre grau
lnclplenbe e fraco. Por oubro lado, os fabore€ qul.nrÍcos especiaie
que favorecem a formação de cloritóides, são alta razão Fe-Mg,
teor rel"ativamente årto de Ar e simul-taneamen te baixoe teores de
K, Na e Ca.

" O metamorfisnro que afetou c¡s metaesedimenhos da área\
sltua-se num campo de P e T corrosponclen L,e ao metamorfiemo cre

balxo grau, porém em limitee i¡tforic¡res àe da isógrada da
biotita-

Esto evento lnetamórflco Þa.reco t,er ocorrido
eImufUaneamento ô fase de dobra¡nontos DZ o é r,eeponeÉ.we1 pela
orlgem de bandamen'ì,o itiferencÍado. Esta feição é devida,
provavelnente, a fenômenos de dieeolução por pressã.o e
redistrlbulção loca1 de quartzo,

A preeença de minerais placóldes ( sericitae)
preeervados em ê.rcos poLlgonale, contendo a foliação S2 plano
axial , além da geração de clorltólclee pré-S2, rotaclonados e
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exibindo sombras de preseã.o segundo a
exisLêncIe de utn evento ¡netalnórfico
primeira fase de deformação (Dl).

76
follaçäo 52, sugereln a

anterior, oesoclado å



O termo seqUôncla bem gido usaclc¡ na lj.terat,ura
geoÌógica com diferenbes concepções. O Guia de Nomencl_atura
EstraÞigráfica (P-tri, eú ar.. 1gB6) considera sequôncia como
unÍdade tectonoe stra b igráfica , pols esta não so enquadra nas
categorra$ convencionale da cJ.aeei-ficaçao estratlgråf1ca (1rto,
bio e crono). sroes (1963) deftntu seguêncJ-a como uma unidade
l- ítooetrat igráfica naior que grupo, identiflcávet, onde
presorvada, em todas as áreag cratônicas intorn.re e Ìirnltadas p.r
discordânciae regionais" o códieo sur--Afrlcano de Termlnologia e
NomencLaLura Eetrablgráfícae do The south A,frican contnittee for
,Stra ú Jg'r'e¡tly (L980" åJ.rucJ Petrj. ot aJ-, op- c|t-), considera que o
termo seqUêncla podorá ser ueado para designar conjuntos de
formações, grupos € mesmo suporgrupos, límitados por
dlscordâncias- sequência deposicional, como aqur eerá empregada
advém da estratlgrafía genétìca ( Mítchum Jr et aJ- Ig77), que a
utilizam para dooignar uma euceesãro rel-atlvamente concordante cle
estratos geneticamenbe aesociados e limibada no topo e na baee
por discord6.nclas ou de gcon.b inu idadee depoeicionais_

O concelto do eeqUêrrcia depoaicior¡aL con¡¡icler¿r. que a
sedimentação se processa em episódios, intercaladoe por perÍodos

*de erosåo, n5o cleposição ou sedi'te'taçåo pasoiva. Cada episóclio
ou clclo de sedlmentação materializa_se numa eeqUôncla
depoeicional, cuJoe llmftes conclensam o Ìnter*egno entre oS
episód1os. Cont,rolada por variaçðes reLativa¡r do nfvef clo mar, de
âmbito globat ou regional, a seqUência depooicional engloba ae
facies naturälmente aseocladas de um sis.be¡na ou trato de sisbemas
deposlclonais desenvolviiro durante o intervalo de tempo por era
referlda (VaiL et aJ, fO77).

Neshe capLtulo gerá felta uma care'cterlzação com
enfoque descritrvo das diferantes rltorogias corlponenteÉ dae
eequências deposicionaie, relações cle contato, dimensões, forma e
dl,stribulção, arém da rnterpretação doe ambientes de

c-f\:[¡rTL-r[-(f :[v
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sedimentação, episódioÊ deposícionaís e paleogeografìa,
As facles , ou melhor, litofaclee sã.o usadas aqui para

ir¡dlcar um grupo de estratos, ou mesmo um rlnico estrato, com
IItologla, texture. € eðtruturas ÊledirrenLeree bem deflnidae_ A

asoocÍação de facies é a combinaçõ.o de duae ou mais facies em um

arranjo espacial- Limítado. Pontanto, aa cåracterlsticas de uma

facies rofleten, como regra, o mecanísmo de dopooição. Uma

associaçã.o de faciee expressa a varlação no tempo e no eepaço doe
menclonadoe proces6ctË e fornece os mais import,antes el_ementos
para a interpre'baçåo an¡l¡iental -

"t Lt



T _ SEQUENCIA BBTARI

A seqUênci¡ Beterl (Plr:es, l9BB) caracterize. um

ef)isódIo transgreseivo, ou eeja, constiLui una, sequência
rel,rogr:adac ional . A porção basal é conetituida por
metaconglomerados oligomiticos, formados por solxos de quartzo ,

guartzitos, arenitos e sll-tiùos em matriz areno-argilosa, e

metðrenitos cinzas de granulação média a grossa, mal
ee l-ec lonadog -

Sobre oste pèìcote, predomlnam lnetareniboe de granulação
média a fina, por vezes arcoeianos, contendo intercaleções
centimétrlcas a métricas de metarenitos finos, me.bassil-ti.boe e
filltoe eeric íticos -

No topo da eeqUência, predominam met,assl1títos e

fllitoa aericíticos, dispostos rltmicamente em estratos
miÌimótrlcos e centimétricos, contÞndo raras ca¡nadas
cen¿l-métricas de netarenltos flnos.

A seqUôncia posaul, aproximadanente, ZSO metroe de
espeÉsura aflorante na á.rea, e encontra-ee eotoposta å ereqUência
Furnas-Lajeado. O conLal,c¡ cÕm esta õequência é, em gera),,
abrupto, com exceçõ.o do contato no fl-anco NW da Serra cìa
Bíquinha, onde é translcional. "

A _ LÏTOFACIßS

7{)

r,, São utilizados os conceitoe do MutLi & Ricchi Lucchi
(L972, 1975), na cl"assÍficação das facies, baseados nos estudos
realizados por estes autores na bacia de Tremp-Pamplona ,

Espanha,

L - Metaconglomeradoa

Os metacongLomerados da eeqilência Bebari podem ser
cÌaseificados em dols lipos de facios: ae facies eeeencialmerrte
cong Lomeråt icas, e as facies de metaconglomeradoe agsociados com
camadae de metarenl-tos, metarcóslos e metarenitoe
congJ-omerát icoe, e definidas como facies areno-conglomerát icas.



a) Iracleo eaaenclalmente cónÃlomeråùLt:as

Sõo lretac,onglorne rado o organlzados e ollgomfticoe,
contendo predominan bemen be aelxos de quatLzo, quartzitoe e
raramente, Beixofà de arenitos e siLtitoe. As camadas são
pof3sð.nb€9, com espeaÊrur€. enÌlr@ 1r5 a b nìetroa_ Apresenta_ee
normalmente com granodecrescënc ia ascendenLe, iniciando na base
com selxoe com aLé 6 c¡n de dlânletro maior, passa.ndo no Uopo para
metarenìtoe com grânulos ( Microcongj.omerados ) .

argiLoBa' composta essenciaLmente de quar.tzo e serlcfta. oe
eeixos eåo ¡noderadamento arredondados, contendo também
componentes anglrlosos, osr quaio enconLram_Éer realçados pela
deformação tect6nica _

Apresentam, Þor vezea, bo1as de argilas e se j-xoe de
conglomerados o1lgomÍ.b1coe e arenitos conglome16. b lcoe, com
diâ.metros de até 10 cenbfmetros, e situados próximoe å. base dae
camadas. Eetas carac Ler I sl,lcas são i¡¡dlcatlvae da presença de
processos erosívos aseociados å sedimentação, ou eeja , proceseo
de canibaLiemo ( Þ-oto 2l).

Os conì:atoe entre aB camadas eão irregulares e
erosivoe. Estruturag de cnrte e preerrchì.nen.bo , conlo canai.s de
dlmensõee métrfcas à subrnét,ricas, rasos e eetreltos, são comuno
(Foto 22)" LocaLrnente, ponto 62, oÉ contatoEr enbre ae camaclae
apreeentam-ee difueos, sugerindo processÕs de amalgamação-

A dlstrlbuíção Lateral destas facíes é restrlta, não
ultrapaesando 25O metros. Constituem a porção maís basa1"
afLorante da eequência Betari na área pesquieada. (Veja no Anexo
lII, colunas eÉtratigráficas I, 2 e S)-

Interpretação

Såo nral selocionados e

BO

apre¡rent,am mabriz areno*

A espessura das ca¡nadas (>1¡n), a presença de estruturag
de fluxo (corLe e preenchlmento), a al_.La porcentagem de
congl-omerados e a preeença de granodec reecênc ia aecenclente,
evidenc lam que eatas camaclae f oram deposltadas pclr f l-r:xoe
turbul-entos cle arta deneidacre. correspondem ås facles do tip. A,
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dè Mu'btl & Rlcchi Lucchl ( L572, 1975 ) en anrblerrt,ee proxlnto.lo.
A dietribuição lateral ' mais ou nenoÊ restrita, a

presençå. de contatos dlfusos (amalgamaçäo) e estruturas eroslvas
(corte e preenchi¡'rento ) , indicam que esbas facieg foram
depositadae na porção terrninal de um car¡a1. , onde predomínarn
processos de hidrauJic junpintr ( 1) " Nesta região ocorre
dissipação de energia do fluxo, atrav6s do aumenbo de turbulência
l-nterna e conseqUente deposição da fração mais grossa, diluição
do fl"uxo. e aumento doe proceaËos eroeivoa, reeuÌtante de

turbuLência (Figura 23)- ûetas facles afLoram no antlcllnal da
Serra do Mandurí, entre os pontos 62 e 63.

b) Facios areno-conglomerát i.caô

Såo representadas pÕr canadas de metacong lomerados
normalmente lntercalados co¡n camadae de ¡nelarenitos ü¡édioe a
grossos, [tetarenitos congi-omerát lcos e metarcóeíos
cong lomeråt icos .

As camadas de metacongl-omerados ¡>ossuem espeseura entre
O,5 - 1,5 metros, raranente alcançando 2 ¡netroe. São constltuídoe
prlnc j.palmenl,e cie seixos de quarbzo, quartzitoe, arenltos e

s1ltlLos. Os eolxoe t6¡n ¡¡ua ¡noda em torno cle I-Z ctn, com os
maiores alcançando 3-4 cm. Poseuem matriz areno*argilosa, por
vozeg arcogiana.

Os contatos enLre as camadas gão planos ð rarae
estruturae erosivas foram observadae (corte e preenchimento).

Apresentam-se maciços ou com granodecreecênc ìa
aecendente (Ta) - Ocorrem camadas com gradação na baee eeguida por
ondulações o cJintbìttga e flnalizando co¡n metapeJ-i-tos faminadoe no
topo, configurando seqtlências Tace, com Ta bastante espesso
(Bouma, 1962) - Por vezes, entre as camadaa de metaconglomeradoe
ocorrern pequenas camadas de metapelJ.tos (Te), com espessurae
Lnferlores a 10 cm, cont'igurando uma seqUêncÍa Tae.

1 - Ilitlraullc Junping - eão ráplclas mudanças mudançae nas
condições de fLuxo. Ocorro nornralmente quando o f l"uxo paesa de
regl-õeo con altos gradient€s e comportamonto confinacìn (canaÍe),para regiões relF,tivamente planas e nã.o canallzadas (Mutbí &Normark, l-987 ) .
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Os metarenltos groeBos a médlos, metaro¡ll"tos
conglomeráticos e mebarcósj.oe conÉl"omerát ícos poesuem

comportamento semsl"hante ðoa ne tacongLomerados , com exceção de

apresentarem-se menoe e.speÉsos (O,25 - 1,0 metros), e posjsuirem
maie camadas com estruturBs Bedlmentares repre6entativas da

sequência de Bouma, como gradaçã.o, cJinbings e pelitos laminados
no topo. Porém, via de regra, apresenta¡n-so apenaa com

granodecreecênc ía ascendente e aern lntercalações de pelitoe,
exatamente como a maioria doe eelrrabos de metacongj-omerados -

Tanto os n¡etacong lomerado e como oË metarenltoe I>osr:uer¡
grande extensão laieraÌ e geometria babuLar.

Intorpre Lação

As canadas de metaconglonrerados, assim como os
metarenitos e ¡netarcóslor¡ conglomeråt icoe , foram depositadoa por
procesaos de turbidez, em fluxoe de alta densidade-

Os metacong lomerados e5o semel-hant,es aos deecritoe na
facles anberior, porém são nenos possantes e poetsuem contahos
planoa reguÌaree, além de grande extensão 1atera1. São aqui
interpreLados como fácies A (Mutti & Rlcchi Lucchi, op- cit.), em

porções reLativa¡nente nais distaís que aqueles.
0s mebaronitoe e metarcósioe conglomeráticos são

interpretadoe como faciee B, por vezel, tranelclonando para
facies C ( t'urbldl.bos cJ.åssicos).

Esta aosoclaçã.o de estratoe é aqui consl_derada como
representante de porções proximaís de 1oboe, isto é, os estratoe
foram depositadoe na "boca" de canals, e de eerta forma ainda
associados com processoe de .hjd¡auJic j un¡sin6". (Flgura 23)-

2 - Me t aren ito e

AnaLisando oË lmetarenitos, å partir da textura, das
camadas, estruturaE sedimentarea predomlnantes e razå.o
areis,/argiIa, foi poeefvel claeelflcá-los em duas faciee
distl"ntae: areno-pelítleae e pe L Ít lco-&renosas " No entanbo cabe
reesaltar o aspecllo transj-ciona1, bastante comum enbre elas, que



por vêzee as borna¡n indistingUlveis -

a) Iracieo areno-pelL bLcee

Compreendenr metarenitos de granuÌometria fÌna
groBêa, eventualmente com grånu1os. Comu¡nente interacamadoe
flnas camadas de metar6illtos (f1I1!oe)-

São metarenitos quartzosos, rara¡nente arcoeianos, e
matriz areno-sl1tosa. São ma1 ael_ecionados e poËsuem r azã,o

arela,/argiIa aLta -

As camadas poeoueln espessura entre 0,20 - I,O rnetro e
normaL¡nent€ apresontam espeElsura lateraL constante, por grandes
distânc ias .

Os metarenitos sã.o maciços ou con granodecrescênc Ia
aecendente na base (Ta), seguida por ondulações e clj.t¡bj¡Cls (Tc)
e metapelitoe laminados ou maciços no topo (Te), configurando
sequências de Bou¡¡¡a tf.picas , Tace ou tnesmo Tabce, quanclo
eetraLificações plano-paralelas são vfsiveis, entre a área
gradada e as o¡rdulaçeJes e cJinbings.

Os contatos entrð as camadae eão planos e regulares e,
por vezes, ,lpreEentaÍt-se Levemente onduLadoe. (Foto 23).

Eetru bura de marcar: de eoÌa ( como er:trut,uras dr¡ f luxo
ou eroelvae) nåo forani observadas.

Interpr.etaçå.o

B4

As facies areno-pe ì- í t icae gão corre lac íonáve i sr às
facies C de Mutti & Ricchi Lucchi (L972, I9TS), e foram
depoei.tadas pot' correntes de turbidez (Kueneur e Migtiorini, L9b0;
Middleton, 1967).

até
c otn

São consideradae representantes doe
clássicos descrit.os por Bouma (1962).

Aparecenr aesociadas normalmente ås porçöee superiores
dae seqllências de preenchimento de canal_ ou em ambientee não
cana}izados (foboer), ou meamo em porções dlstafs do Ieque
submarino (Mutti & Ricchi Lucchi , op. cjt-)-

turbiditos



b) tr'ocieo pelí bico-orÕnÒarìEr

Consiste¡n em finas camadas de rnetarenitos (médios a
f inos) e metaseiÌtl'þos (0..t0 - 0.3O metroo), interacamadoe com

camadas de fiLitos. Cle metarenitos/metassi ltitos, em geral , eõo
tabuLares e pereiebentee Iaþeralmente por grandee diståncias.
Camadas descontlnuag tarnbém estão preoenteo, porém s¡ão mals

Oe metarenitog geraJ-mente apresentam ondulaçõee e

cl.inbinÊ rippJ es e normalmente, gradam para metapelitoe (Tce).
Por vezes, uma pronunciada deecontinuidade granulométrica pode
estar presente entre o horizonte Tc e Te.

Em aì-guns locais o lntervalo Te, repreeentado por
peLitos (serÍcita fi,litoe ci-nzas), såo muito bom desenvol-vidos
apresentando espesaurse superiorea aos meLarenltos (<3O crn), Oe

metarenltos, normalmente, såo gradados e apresenbam a parlre
superior da eeqUência de Bouma, Tce ou Tde (Foto 24). A razão
areia,/argila para eete facÍes é baixa.

Interpretacão

0s metarenitos rnédioa a finos, normalrnente contendo
ondulações e clitnhing rj¿rpJ es, são deposltados por correntes de
turbidez de baixa densidade e são, geraL¡nente, interpretaclos como
turblditoe distaig. AtuaLùìent,e, admite-Èe que tal facies pocle
ocorrer em várias partes do l"eque.

De acordo com a classificação de Mutti & Ricchi Lucchi
( op. cit.), esta facíee é correlacionável àquela de tlpo D, porém
alguns eetratos apres€ntam caracterlebicas que permltem
claeeificá*l-a como do tipo E. Por exemplo, algurnae camadas
possuem brusca mudança granu J. orné trica entre oe horizontee (Tc/Te)
e descontlnuldade labera.L. No entanbc,, não fol poesíve1 fazer uma
interpretação sisEemátlca, e eepará-1ao, meemo porque as
caracterlsticas dos eetratos eã.o predominantemente compatíveJ-e
com aquelas da facies D, sendo, portanto, a facíes E de
ocorrêncf a subordinada.

0s estratos rnais poseantes apresentam caracteristicae
de treneição entrè fácies D e C.
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Së.o motassedlmento.g muI bo f lnos, quaêe eesenc ia1¡nente
pelltos, d1õpostos em cåtnadas mlLImétricas a centlmétrlcas
(raramente excedem 10 cm) de metaesiLtltoe e eventus.fmente
moterenltos flnoe, em alternåncla com fllttoe serlcfticoe. Esta
aLternância granulométrica, mais a dlferença de tonalidade entre
as bandas, empreata å. rocha uma ritutlcldade caracter íst l-ca _

Os ritmibos são geral"mente microgradadoe (observáve1
principalmente em 1âminas delgadae) ou a1>resentam-ge finamente
laminados. Säo pobres em estruturas sedimentares e ¡>oasuem
eepessuras superiores a 30O metros (coluna 1, no anexo IIT).

Apresentanr grande dlstrlbulção ern área, perfazenclo
aproximadamente 90% da årea exposta da seqUêncla Betari. Situam-
se predominantemente no topo da eeqUêncla, conetitulndo depóeitoe
vol"umetrlcamente impÕrtanbes.

As bandas de filltos eåo dominantemente serlcltlcas e

eubordinadamenLe grafitoeas. Os fiLltoe encontråm-Ee intoneamente
crenulados e, normafmente eÊtá obliterada qualquer evidência
sedimento lóg ica. Os fiÌltos possuem afta concentração de
c loritóides.

No fl"anco nÕro€Ete do anticLi¡nal da Serra da Biquinha,
as bandas argiLosas possuem contribuição carbonátfca, cor clnza
esverdeada, constitulndo-se, por vezes, calciofilltoe. Eðtas
bandas de calciofilitoe eetão LocaLizadae no topo da seqUênc1a
(coluna 3, no anexo III) e eugerom um conbato traneicional com a

seqUôncia sobreJacente, a sequência Furnae-LaJeado, conet j.tuÍda
predomlnan bemente por rochas carbonåticas.

Os filltoe, por vozec, ae apresenLam em bancos métricoe
e cclm caracterfsticas homog6neas (maciços) e não rÍtmlcas,
constituindo óubra facies, muito provaveJ.mente aseociada à

depoelção Þe lágica-heni$e 1ágica (fácies G, de MuttÍ & Ricchi
Lucchl, 1972, 1975), porém, tratada negte mesmo contexbo devido
sua pequena expre6så.o -

Metarritml,toe (Facios Pelltlcat¡)

UÙ



Inter¡>rotaçäo

Os mebarrltmitos representam gedlmentos turbidlLicos de
granul"ometrrla fIna f, muito flna, sugorlndo suê depoelção pot'
correntes de balxa densidade. Normalmente são consideradae faciee
dietals, no entanto, está comprÕvado que eles ocorrem em várioe
Locais num slstema turbid{tlco, e podem eebar ageociadog com

processos que envolvem esca¡>a de material da corrente príncipal
confinada, correnteÊ turbidfticas não confinadae, diluição e
escorreganento superf icial .

Ocorre¡n normalmente associados co¡n faclee D e E

(camadas deecontÍnuas) e subordinadamente G (filitoe l-romogêneos)
de Mutti e Ricchl Lucchi (L972, 1975).

A presença de fÍlitos grafltosos õugerð a deposição em

águae relativaulente profundas e redutoras.

a7



B - ÀSSOCIAçÃO DIT FACIES

1 - ZONA DE TRANSIçAO CANAL-LOBO

Compreende a regiã.o, em qualquer Êlstenìa turbídftíco,
€ntre os depósltos de canais e l-obos bem def{nidos, ieto é, os
sedimenÈos exibem caracterfsbícas branslcionai' tanto d.e canaie,
como de Lobos -

Segundo Mutti & Normark" ( 1gB7 ) as principais
caracterfstÌcas deesa região estão reracionadas às muclançae que
ocorrem quando a corrente de turbidez tr:asse. por .¿m hidrauJjc
junpinÊ ou outratr ntudançae rápidas nas condlções cle fluxo.

Komar, 1973; Monard, 19B4; Middleton, l9?O; Kavene e
Beghin, 1983 ( apud Mutti & Normark, op. cjt-) eugerem que o
hid¡.aul-ic jun¡ting é aconrpanhado por: (1) dissipação de energla
atravós do aumento interno da turbulôncia; (2) cliluicão do fluxo
e (3) aumento dos processo' eroeivos, resultante cla turbufêncla.

Muttí & Nc¡rmark (op. cit:-) apresentam dois blpoe cle
depósitoe com caracterfelicae próprias, que podem ocorrer na zona
de transição canal"-l-obo ( Figura 23).

(1) Para correntes de turbidez compostlas predominantenente por
areias e sedìmentos rudáceos;
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(2) Para correntes de turl-¡idez que transportam areia junbo com
subst,ancial quantidade dr¡ larna.

Quando correntes arenoaas experimentam um processo de
hidrauLic junpTng, a råpida diluÍçäo doe sedimentos resu.Ltante do
aumento da turbulência reduz a competôncia do fluxo e feva å
rápida deposiçåo d,¡ matLrial mais gro'so. A fal.ba de fama no
fluxo resuLta et¡t insuflciência da força nìotora para dar
con'tlnuldade ao fluxo, decllve abaixo, portanto a nraiorla do
sedinento é depositado na "boca" do canal. Este regime de fluxo é
coneiderado de multo baixa eflcl-êncra (,¡roorJy efficìent, Mut,ti,
1979 ) .
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No caso decorrente de turbldez com sulletancial
quantidade de lama, ao passa'r por hldraul.ic jumpinq ocorre
dispersão dos gedi¡nenLos finos pela turbulêncla (não depoeição)
e o fluxo ae nantém çm ação, carregando a maloria dos gedlmentoe
que serå.o depositadoe nos loboe, e são essenclalmente separadoe
dos canals- Este proceeso fol denomlnado de altamente eficiente
(hishlv ef f -lcient) Mutti, 1979).

Facies especlflcas e assoclações de facies rel-acionadas
å zona de transição canal-1ol¡o foram descritas por Cazzola et al-
(1981), na Bacia Lercl¡írla de Piemonto, noroesUe da ItáÌia e no
Grupo Heccho, Norte da Eepanha por Mubtl et aL. (1985).

Os depósl,boe da zona de tranÊição canal-lobos na Bacia
tercLåria de Piedmont consiete de espessas camadas de facies
arenosas e conglomerát Icas, tipicarnonte amalgadas devldo å
intenea erosåo- Oe depóeitos sã.o caracterizados por abundantes
estruturas de corte e preenchimento, rêsas e ostreítas; clastos
de arglla, e mais raramente, negaripþ"¡Les de areiae, com ou Bem

estrat,ìficação interna (Cazzola et aJ-, o.¡:. cjt).
No Grupo Heccho, do norte da Espanha, os depósitotl aão

caraeterizados, também, por abundåncias de eetruturae de impacto
e cÕrt6 e preenchinrent,o , assim como grande quantidade de clastoe
de argila- Eetes fatores ocorrem na porção proximal clos lobos e
são lnterpretados como resul-tantee de processos de hidrauLic
j un¡plnf.

Na Sequência Betari, a porção rnais basal afLorante da
área estudada, representada nas coLu¡ras estratlgráficas 1 e 3 do
anexo IIf, apreBentarn caracterlstícas que sugerem a interpretação
como zona de transição canal-lobos, associadag a proceesos de
ltidrauJic junping:.

Estes depösj.t,oe sã.o constítufdos Þor me.bassedimentog
arenosog e conglomerát icos, dlspostos em camadae espessas, e
contendo abundantes estruturas de corte e preenchimento, claetoe
de argila e, por .r.åuu, conbatos difusos resul-tantes cle

amalgamaçã,o.

Såo represenbados pela prodominâncla de facles A
(essencialmente congLomerát icas ) e subordinadamente facies B
(areno conglomerátlcas). A prlmoira com caractoríetlcas do canals



e a segunda com lobos proximaiB.
E perceptíve1 uma traneição das caracter 5. st icas , da

baee para o topo. Na baee há o predomfnio de caracterleticas
relacionadas com canale (facieË essencialmente congÌonrerátlcae),
q.ue pass&m progressivamente tr>âra camadas .de metarenltoe com

contatoe planÕ-paraleLoe e gró.u de perúlsbencia lateral,
sugestívas de depósitos de lobos proximais.

Fatores, como o alto percentual de tnetarenitoe e

metaconglomerados , a inexpressiva quantidade de lama e a posição
rel-st{va dos depósibr>s (canal,/lobos), permitem claeslficá-Ioe
como sedimentos depositados por um regime de fluxo de muito baixa
eficiência (poÐt Jy efficlent; Mubti, 1979).

2 - Loboo

O termo 1obo, geral-mente, nåo possui a megrra conotação
ent¡e os dlversos pesqulsadores, principalmenþe entre aqueles que
estudan os leques submarinos modernos (atuaie) e os que estudam
os depósitoe ant igos .

A definição dos Lobos para oE lnodernoe leques baseia-
sêr principalnenùe, em critérios morfológicos e são definidos
cono extensae áreas com suave convexídade, cornumente com canais e

ondo so ¡:'rocesða a deposlção de areÌas (Norlnark et a.l - 1979).
Nos depósiLoe antigos, oB depósitos de loboe são

coneiderados como um elemento depoelcional composto por corpoÊ
a.renosos não canaÌizados que ocorrenr corrente abaixo doe
depósltoe de canais (Muttl & Normark, 1987).

As Þrincipaie caracterleticas dos depóeiboe de loboe
antlgoa inc fuem:

( 1) lobos são pacobes limitadoe entre ei por superficiee
paraleLas e consietem,l primaríamente, de eamadas de areiaa
espeesaa e de granul-ometria relatlvamente gros8a.

(2) Os lobos arenosoe ocomem indivÍdualmente dentro de
seqUênclas de lama, ou mais comument€, em auceesõee verticals de
diveneag centenas de motros de corpoo arenogos, alternadc¡s com
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våriáveIs esÞossuras de lanra, interacalnadas corn pequenas camadas

de arel-a f Ina .

( 3 ) Os J-obos podem ,,exiblr borminaçõos abrup'baø coln f acios de
sJ o,¡re, ou gradar progre ee ivamente Þara porções distais (franjas
de l-obos ) .

(4) Em quafquer sietelna turbidltico, os sedi¡nentos doe lobos
apresentam as melhores gradações e desenvolvem aË melhoreg
seqUências ver'Þlcais do esbruturaa sedimentareÉ internas
(seqUêncla de Bouma, Bou¡na, 1962). A flgura 24 iLusbra em desenlio
ldeallzado, as mudanças que ocorrern, corrente- akraixo , naÉ
espesauras de canradas arenosås e estruturas internas, Bm uma

tl¡:Lca f aclos de l-obos. A seqUência clássllco. do Bou¡n¿t é
encontrada nos lobos onde há sedlmenÈos finos su:ficlentes (faciee
C de Muttí & Rl-cchi l,ucchi , L972, 1975 ) . Menor proporção cle

fÍnos, i¡trplica em cs,nracìae aï'enoaas gradadas, seÍl eebrabifj.caç&o
interna das divisões de Bounta e €struturas de eecape cìe água
( Faclos B de Mubti & Rlcchi Lucchi, op. cjt.).

(5) 0s lobos comumente apresentam seqUênclas t:Ìticken j.ng-upwat"d,

de pequena eúcð,lð., contendo pequeno número de camadas arenosae
(em geral rnenos que 10). EsLac¡ seqUências foranr denorninadae de
cicloa de eompensação pop Mutti & Sonnino (1981, apud Mutti &

Normark, 1987 ) e Bão lnterpretaclos cclmo resultant,es do
progreeeivo crescimento dos lobos -

( 6 ) Estruturas de f l"uxo ( scours) são cotnuns €¡lt clepósitos
Ìobos, porérn não são profundas e nen abundanbes como
observadae na região do transíção canaL-l-obo.

No presente trabalho é utilizada a definição de loboe
de Mutti & Normark (1987), onde os Ic¡bos eão depósitoe de areia,
nåo canal Lzados -

Os depósÌtos arenosos da seclUência Be barl,
representados pelas facies areno-pe 1ít l"cas , areno-conglornerát icae
e pe1ítico-arenÕsas, constìtuem depósitoe de Lobos num leque
submarino. As colunas es brat lgráficasr eoquemá.Licae 1, 2 e 3,

de
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repreBentadas no anexo lII, ref]-etem, principalmente' estas
associações ssndo poaslvoL separé...Ias em facie:¡ de porçõee
proximais e de porçõea distais de Lobos- Apeear da passagem

traneicionaf entre os dlforen'Leo facles, sua individua I ização é

felta conl f ac 1l lclade .

a) Porçõea Þroximaie de lobo¡r

São representadas principaÌmente, pelas facies areno-
congl-omerát icërs e areno-pe l it icaEJ e subordinadamente por
pelltico-arenosas, iebo é, facies B e C predonlnantenrente e D,

segundo a claseificação de Mutti e Ricchi Lucchi (1972, 1975).
As camadae, såo relativamente err¡>essas ( facÌes B e C) e

granu lc;me tt'1c aure¡ rte Érossða, Ocorro¡n o¡n gucos¡Eõos verticalf] de

metarenitoÐ e metacong fomerados por aproximadamente duas cÕntenae
de motros, com eventuaj.6 InlercaIäçðes de meLapolLbos
interacamados corû canadas de metarenitoe f lr¡os a médíos (facies
D).

Nor¡naLmente ¡ âs ca¡nadas apresentam-se com

granodecrescênc ia aacendente ou maclças (faciee B), ou apresentam
dlvlsõee internas da seqUência de Bouma ( fácie C) bem

desenvolvidas.
São nltidos oE ciôLos de compeneação (Mutti & Sonnino,

1981, aprrd Mutti & Normark , Õp. cit-) , repreeentadoe ¡lor
seqUêncIas ¡nétricas tltlckeninE u¡sward, lnicladae com camadae
menos espessas co¡n dÍvisões de Bouma Îde, Tce, e finallzando com

cam.rdag com metacong l-ornerados na baeo e lnstarenitos méd1oÊ a.

finoe no topo, com ondulaçõee e cJinbJng rjp¡:rJ6", representando
seqUências do Llouma 'Iabc, Tac.

Itrstruturas de fluxo ( Scour.s) não são abundantes, e

ocorreû¡ normal"mente assocladas às facles areno-conÉl omerá'b Lcas.
As camadas geralnente apre6entam contatos pfanoB e ee dietrlbuen
lateralmenle por grandes die tånc iaÉ,

Estas aesoclações de facLes traneicionam para porçõeÉ
mais distais do 1eque, como podem eer obaervadae nas col-unas
estratigråficas 1, 2 a 3, no anexo III.



b) Porçõeo diotais de Lobos

Sao repreøe¡lbados Þrinc1Þalmente por facler: C
pelitlcas) e D (peì.Itlco-arenosas). A razão arela/ Iama
em relação å porçå.o proximaL.

As camadss sã.o geralmento ¡>ouco espessas (O,10 - O,SO
rn), e as maie espeasas alcançam 1 metro em média (l.acies C),
porém são mais raras. Eetae são consbituldas de metarenitos
médioe a fl-nos e geralmento possuem as divieões internas
superlores da seqUência de Bourna (Tce, Tcde ou meemo Tace) _ Ae
carnadas menos espetssas (O,10 - 0,30 n), conetituem facies D e
apresentaln, normallnente, o Te basttante espesso, condlzente com
ffuxos de baìxa densidade, ou mésmo devldo è. maior contribuição
da depoetção hemlpelágica (L'eh).

As camadag possr.rem contatos planos e r€gularesl ¡>or
rongas dlstâneias, no €ntanto camadae descontfnuas também eetão
presentes -

Bstes depóeitos estão repreeentados nas porções
intermediárlas das col-unas estratigráf1cas 1 e Z, anexo IÍI, oncle
as canadag arenosas pouco eÊpessaõ estão repreeentedas.

Na coluna eË-brabigráf ica 3, anexo lII, próxÍmo åo topo,
ocorre uma sequôncia coar,se¡:i g-ttp/fining-u,p, com aproxJ-madamente
uma centena de metros, ondo predoninam camadas arenosaÐ, com Tace
e Tce princìpalmente (facie:: C), interacarnadas com camadas menos
espossas de metareni bos finos e rnetapelitos ( facies D) ,
lnterpretada co¡no Iobos de areiag, Parecem representar clcLos de
fluxoe turbidLbicos posJsrant€s, isto é, de alta deneiclade, que
alcançararn porções distais do 1eque. No Bntanto, hå que se
ressaltar que a coluna estratigráflca 3( anexo IfI), representa
áreas mais proximaiõ da eeqUência.

3 - Depóeitos ds Overbank
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Os depóeitos de ovorbank são geralnente definldog como
granulomebricamente fÍnos, laminados e/au graclados,
em estratoe centlmétricos a milinétricos, reeul-tantee
laberal" de uma corrente de turbÍdez conflnada. EEteE
podem ocorrer em dLversae partes de um sietema
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deposlcronal bur'Ì:1dlLrco. 116. Lendôncla o¡n se utíl.rzð.r o tlert'rc)
dlque margLnal (Levee) para oÉ depöeltos sltuados ao J-ongo das
margens cle canais ativos, no entanbo muitoe pequenos canaie nos
lequee modernog rrão êpresentam diques, e depóãj.toe de overbank
são normalmente encontradoe enl áreas não canalizadas e distanle
de canais,

Nos depósitos antigos, os diques nargínaie ( Jevee) eão
dificirmento reconhecidos e portanbo o termo geral clepóeiLos de
overbank é mais adoquado .

Mutti e Normark (1982) subdividem estes depóei-boe em
dois grupos: (1) Depósitos relacionadog a canais e (2) Depóeí.boe
não associadoe a canaio ( overè,a.n/r Wedge) - O primeiro gruFo ocÕrre
ao longo de canais (diques ¡narÊinaie, crevassos) e em á.reae
inter-canals- os auroree rel-ata¡o que no sLer.ema uur;t¡iilt tico cìcr

Grupo Heccho, nordeete da Eepanha, esbee depósitos não são
vo lumetr lcamente importanteis om nonhum eebágio do eietema, porérn
tendem a ee formar durante o estáglo na qual as arelas s,ão
deposir)adas dentro dos canaig e/ou en áreas inediatamente abaixo
da "boca" dos canais.

Suando ocorre reduçãr: do volume dos fluxos, depósitoe
de overÈran,/r podem aer encontracloe em associação com camadas
es¡>essas e gro¡Isas dentro do canaL. Com a desativação clo sietema
e a progres¡rlva diminuiçã,o doe f l-uxos turblcliticos, depósi toe de
or¡e¡'l¡a¿À o facies de pree'chimento de canal encontram-se
asoociados, amboe reetrltos ao canal".

Depósitos agsociados a cunhag ( ovel,balk hledges) são
corpos de eedimentação fina que formam un estágio depoelclonal
distinto denbro do sisb€ma turbicrfbico do Grupo Heccho. Ìra.bee
corpoË' em forrna de cunha, possuen centenas cle mebï'os de
e',Þossura próxlnos ê, nar6em da bacia e se egten<leÌn por clezenas de
qul.Iômetros bacia adentro, em unidades de flnas camadag de Lama.
As relações e õtrat igråfl-cas indlcam que eetas eunhas cle
sedimentos turbldfticos fi¡roe egtão associadae com deposiçãcr
flúvio-deltåica na plataforna adjacente (Mutti at a]- r.ggb, Mutti
& Normark, op- cit -) .

Os depósitos relacionados å cunha ( overbanh lledges) sã.o
principarmenEe compoBtoe cle finas camadas gradadas de lamitoe
(mudstÕne) alternadas com fínas camadas, clescontfnuas, de sil_te e



arela sLLtosa, lamlnadas .

A depooição deetes eedlmenbos envoLve, além doe
processog reLacionadoe a fl-uxoe confinados em canaie, proceséoÉ
aasocl,ados å margem " plabaforrnal e taludo, incÌui_nclo dtIuição,
correntes turbidlttcas nã.o confinadas e -s_Z uplr¡É¡ superf 1cIa1,
todoe relacionadoe a sedímentos instáveis de rnargena deltáicas
adjacentes (Coleman et al.. 1983).

Os depósitos do ovot,ìsank da seqUêncía }letari são
representados prineipalmente peJ-os metarritmltoB (facies
pe lf t,rcas) ern nsoociaçõ.o, subord r'arcla¡non bo co¡¡l facleç: pelrtlco-
aronoað.s (facles D e E de Mutti & Ricchl Lucchi, I972, 19ZS)-
Constituem depósitos com ¡nais de trezer¡tos metros de espeeeura
(veja colunas esÈratigráflcas esquemá.ÞIcas L e 2, do anexo III),
situadoe no topo da sequôncia e representan mai6 de go% da área
mapeadô da sequência. Eetee depóeitoe podem ser classiflcadog
como do grupo 2 de Mubti & Normark, op. cit.), ou eeJa, depóeitos
não reLacionados a canals ( o rre¡ba.u.k liedge). são me basÊedimen.bos
finoe, quase eeeencial"mente metapelltos, diepostoe em camadas
¡nLflmétrlcag a centl¡nétrlcas de metassirtltoe e, eventuarmenbe,
metarenitos finoe, em arternâncra com camatlas de filitoe, danclo à
rocha um a-Fecto .l,t¡nico. As carnadas de meta'ãil uitos e
metarenl-tos finos, por vezes, aÞresonLam-se descon.bínuas e podem
Bep cLaseificadae como facies E e aquelao maig e6pessas de
motaroníboe finoe, normalmente laminaciae, conro faciee D (anrbas
segundo Muttl e Ricchi Lucchi , o¡:- cib.)-

Nã.o apresentam nenhu¡n ìndício de relação com facies c1e

canais e esta desaseoci-ação sugere um eBtágio cle desenvo l-vime¡rtc¡
diferenciado no sietema turbiditico da seqUência BeLari, muilo

Ud

provave lmen be

(transgressã.o narínha,/ e dinrinuiçËo do volume de ffuxoe
turbidft.icos do sistenra (veja diecussão maie à frente) _

Depósitoe de overbank em aeeociaçã.o com facies areno_
pellticas e areno-conÉLomerát icas, interpretaclas como lobos ou
transiçå.o canal--Lobos, foram reglstradoe, porén em áreas
rest ritaÊ e pouco ergnlfrcativas, eugerrnclo qu€ depósltoe de
overbank aeeociadoe com procesEoÊ de fluxo conflnado (canais)
pode ter ocorrido^ Estee depóoitos apreeentam caracterfeticas um
pouco dlfererrtes daquelas enconbradae nos cìepóeitos do toÞÒ da

reLacionado å elevação do nível cio mar
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s€qUêncI€\ Ë vÐ lunìetr lcanonte l.urport',anbes. São mals arenosos (

maior razão areia,/lama) e apresentaln forte comÞonente de tração
na deposiçåo, reprossntada por nlcroestrat ific açõe s tn.rncada¡¡ ou
cJinbing ri¡-.l"Je-q , na. porção sil-Èo-arenoea"



C - ßSTÁGIOS DB CRESCTMENTO,/SISTßHAS DEPOSICIONAIS:

Os sistemas deposicÍonaia turbidttlcos Bão deflnldoe
por unidades de rochas genetlcamente interrelacionadae. Abrange
deede pequenos corpog de conglomeradoe ou depósltos pobremente
organlzadoe, regletrando provavelmente pequenos perlodos no tempo
geolôgLco, até lrnengoe pacotes eedí¡nentares, onde norn¡almente
aeumuLam-ee sedimentos ao longo de milharea de anos (Mutti,
1985).

Egtes slstemas possuem tal varledade de faclee e
asaociações de facÍes que dificilmente podem eer estruturados
dentro dos'nodelos gerais de deposição de sedlmentos turbidfticos
(eg- Normark, 1970; Muttl & Rlcchi Lucchi, LgTz; warker, lgz8).

Mutti ( 1985) apreeenta três diferentee tipos de
sistemas deposicionaj"s para a depoeição de lequee submarinos
(Figura 25). Coneidera que o tipo de eietema é controlado pelo
volume de correntee turbldftj-cas e pela quantidade de Lama
preeente no sj.stema. Estes si"etemas depoeicionais se diferenciam,
conslderavelmente, em termos de tamanho, geometría, tipo de
facleg e aasociação de facles, e dietrlbuicão e geometrla doe
corpos arenoaoa.

Nos leques turbldfticos antigos, os sistemas eão
dlferenciáveis, principalmente, com base no local onde aB areiae
eetão depositadas dentro do eLstema- Desga forma, trêe diferentes
tlpoe de sistema podem eer reconhecidoe.
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deposicional, onde a maioria das areias ocorrem em áreas não
canalizadas, ou loboe, nag regiões mais distantes do sietema.
Este sistema corresponde ao modelo de leques de alta eficlêncía
(highJy effÍcient, fans) de Muttl (1979, 1985)- Oe corpog arenogoa
são caracterlzados por forte contlnuidade Lateral- e geometria
tabularr POr^ dezenas de qullômetros, na direçã,o da corrente. Cada
lobo geralmente com espessuras entre 3 a 15 metroe, passa,
progr€seivamente, para de¡¡óeitos granulometrlcamente mais finoe,
denomlnados de franja de lobos por Muttl & Ricchl Lucchi (1gZS).
Em alguns sistemas a egpessura geral dos lobos arenosos e os
depóaitos de franJa associados, podem alcançar dlversas centenae

Depósitos do Tipo I Def inido como um si-stema
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de metros.
Antecede aoa depósitos aronosog, erosõee aubmarinas de

grande eeca]ar gü€ cortam os eedimentoa, inclusive, plataformai-s.
o esquema ,deposlclonar deete elstema augere que oa

arenltoe pasga,m pelae reglõee de canale e vã,o ee depoeltar nas
áreas mais diet,antes da bacia, adquirlndo nesta passagem forte
poder erogivo- Proprlanente nåo ocorrem depóeitos de canals
aesociadoe a eeta deposiçã.o e sim, feições eroslvae gue eã.o
preenchldas posterlormente em outro clclo de sedlmentação.

Depósitos do Tipo II Incluem todc¡s oer depóeitos onde
as facies arenoaaB eståo, predomlnantemente, depositadas nas
partes baixae alcançadas pelos canals e nas regiões de "bocas" de
canaig. Este sletema forma extenslvos corpoa canaLlzaclos que
gradam para. Ioboe arenoeos.

se o suprimento de eedimento for de grã grossa, eete
sietema tende a ter predomlnantemente areiae canaLlzadas. O

decrégcimo da granulometrla favorece o desenvoLvimento de lobos-
No entanto os lobos do Tipo II não eão tão bem desenvolvidoe como
os dos depósltoe do Tlpo I.

o sistema do Tipo rr correaponde ao model-o de leques
pouco eficientee (poorly efficjent fansl de Mutti (19?9, 1gB5).

Depóoiùos do Tipo rIr Basicamente eäo depósitos
compostos de camadaa pouco eEpeEsaa (centimétricae) e
granulometrÍcamente finas. O eletema poeeul pequenoa canaie
preenchidos por arei"a médla a fina, restritos, e grada¡r¡
rapidamente, para seqUênclas predominantemente lamftlcas- Ae
facÍes arenosas canalizadae eetäo reetritae å porção proximal do
eietema. São consÈitufdos, predor¡lnantemente, pof, depósitos de
overbank-

Estes sietemas sã,o eemeLhantee aos atuals leques
eubmarlnos, melhores estudados e aesocÍados a deltas (eg. Dammuth
et aL. 1983) - ,

A figura za mostra as relações entre o grau de
lnstabllldade do talude e o volume dae correntee turbidfticae. A
inferêncía é baseada no volume de gedfunentog envolvldo em camadas
lndlv1duals ou grupo de camadas dentro de cada slstema, aeeim
como o volume total de cada eletema.

No sistema do tlpo r, as camadas ou grupo de camadag
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Correntes de turbidez co¡ yolu¡es .ádio, 
"pequenos, predorinanterente argilosas.

Correntes de turbidez cor volures
pequenos e arenosas.

Correntes de turbidez cor volu¡es grandes e
arenosas -

CAIiAL

.ádio. 
"

CATAL LIGADO AO LOEOS AREI{OSOS

SEPARADO DOS LOBOS AREI|OSOS

Corplexo Canal-

- Figura 26

diques/-/?

- Relaçoes entre o grau
correntes de turbi-dez.

nrvel do rar

-Slurp- superficial

CORREIiTE

TURB IDEZ

DE .- -SLIDE-

Grandes Slopes

de instabili-dade do talude e o volume das
Modificado de Mutti (fgeS).

I

forrais inconsolidados.
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quo ocorrem nas sequênclse de 10boo, co¡nuNenbB alcançerm volumee
da ordem de 1a 10 Kn3 No tipo rrr, ae camaclae cre arenitos eão
pouco espessas e deecontinuas, e a abund,ância de camadae finas de
lamltos siltoeoe, Bugerem fluxoe cle pequeno volume e com altae
proporções de l-ama. A geometrla doõ corpos e camadas arenoeas do
tipo rI indlcam fLuxo de volune intermedlário, geralmenbe com
a.Itas taxas de are ia .

Os .t,rès estágioê da figura 26 podem ee degenvofver como
fatores de cregcimento independentos, e regultar em diferentee
tJ'pos de sístemas turbidftrcos, portanto, cada sísterna resurta d.e
um eståglo de crescLmento especlfj-co o predoml-na¡rto e pocle øer
classl-ficado, de acordo com o model-o da flgura 25. Estes fatoroe
podem tambén representar dlferentee fases de creeclnenbo, ae
qual.t oão co¡rtroladas ¡>elas varlaÇõee do nlvel clo mar, durante r:
desenvoÌvimento do eietena, e esta situaçåo parece ser a mals
comum, onde eietemaÉ compostos mostram a ordenação vertical dae
eequências e,/ou assoclações de facree representando diferentes
fases de crescimento dentro do Ìnesmo sistema. Dependendo da
escala, essas assoelações de facies podem ser chamadas de
estági.:rs ou subestågios de crescirnento dentro do sl,gtema.
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1 - Eotágtoe do crescimento/Sietemas depoeiclonala da
eeqUêncla Be tar i

A eeqUência Betari (Anexo lII) caracteriza um episódio
transgressivo. Sua porção basal é constituicìa por
metaconglomeradoÉ ollgomltÍcos, contendo Éeixos de quar,bzo e

quarbzJ.toe e matrlz areno-arg i lo$a, ås veães, arcosiana;
metarenitos clnzas de granulação nédia a grossat maÌ
eelecionados; motarenitoe arcoeianoe; e intercalaçõee
centimétricas a n¡6tricas de. lnebarenlt os finos, metaseilhitoe e,
eventualrn€nte, fllitos- Sobre oste pacote observaram-se
predomJ"nâncias de metarenitos e fíLitos dispostoe ritmicamente em
banda¡¡ centl¡nétricas a declnrétrlcae, com evontuals íntercalações
de ne l,arenitoe f lnoe "

tfptco de seqUências retrogradac lonals em leques submarinos, onde
a depoeição da eeqUência foi fortomente controlada pela variação
do nfvel do mar (Ptres, lgBB).

A elevação do nfvel do mar durante a deposição,
concomitantemente å díminuição do vol-ume dos f].uxos turbldlticos
e o aumert Lo de lama no slËbëma, ocaoionaram mudanças no processo
deposlcionar da sequência, e perceptíveis através clas corr-rnð.s
e strat igráfì.cas esquemåticao 1,2 e S do anexo III"

A segUëncla Betari poeeui u¡n sistema cleposicional
ccrnposto' onde a seguência vertical das unidades e/ô! assoclações
de facies, refletem diferentes faeeg de crescimento,
repreaentadas por estágíos,/s i stemas deposicionais e eubestágios
de crescimento, controladoe princlpalmente pela variação dt¡ nível
do mar, durante o deeenvolvimento do elstema.

Segundo e. cLaeslficação de Mutti ( otrt.cië- ) é poeeÍve1
reconhecer doie eetáglos de crescirnento/s I s bemas deposicionaís
predomlnantes na seqU6ncias Betari: oe depóeitoe do tipo II na
base e ots do tipo III, no topo da seqUência.

lais aspectoe evidenciam um tlz 1 nn i ngft i n i n g- u pwa r d

Os depóeitos do tì.po II correspondem à.s unidadee
representadas na porção basal da sequência, constitufdas
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predominanlremente por metaconglomerados otigomlticoe, melarenitoe
¡nédIos å grossÒsi e lneta¡'córsioe.

São depósitoe rudáceo-psanrl.b lcos asgociados à deposição
de canais e loboe. As princl-Þals aseociaeðes de faclee
( subeetÁglog de creecimento ) presentes nesLeg clepóeltoe
cå.racterlzam zona de tranÉLção canal-lobos e lobos proximaie,
descritas anterl"ormente.

Os depósitos de loboe são extengivos e predominam
sobre os depósltos de transição canal-loboo, cle forma que a ntaior
parte das areias esbão depositadas nos 1obos. porém os loboe
estão intimamente ligados aos canals (transição canaL-1ol¡os), e o
slstema é caracterizado como de baixa eficiência (poorly
efficient, Mutti 1979, 1985) e correepandentee aoe depósítos clo
tipo II.

Estes depósItos aÞresentam certas caracteristicae de
depósltos do tipo I, como a grande extensãc¡ dos lobos e o grande
voLume doe fluxos, prÌnclpalmento na porção mais baaal da
seqU6ncia. Tals fatores, são ougestlvos de interpretação como
depósitos de transição entre depóeltos do tipo I e II, no entanto
a pouca exposição dessas lltologias e a presença cle
metaBsedimenbos psamLblcos, predominan bomen l,e clepositaclos naE
regiões de transição canaL-lobos e lobos, revam-rros a considerá-
Los como depósitos do bipo II.

Os mebassedimentos dopoeit,ados e¡n åreas de t,ransição
canaL-lobos¡ eîr reglme de fluxo de baixa efíciência (r¡oorLy
efficient), é um forte lndicio na correlação destee depóeitos com
aqueles do tipo II de Mutt,i (1985).

Os depósitos do t,ipo III correoponden ås unidadee clo

topo da eeqUência Betari, constlbuidas, predominan be¡nen.be Þor
metarriùnltos, dispoel,oa em bandas decinétricas a centinétricas,
de nretaesiltibos e fífltos, com rãrae intercaÌaçðes de
metarenitos finos.

São camadas pouco espessas e granul-ometr icamente finao,
e nã.o exlbem porções canaLlzadas.

Estes depóeitos fora.rn cl-assiflcados como d.e averhank,
deecritos anteri-ormente, e resuLtam de fLuxos turbldfticos cìe
baixa densidade e pequeno voJ.ume, associacìos com nlvef do mar
aÌto e concomibante diminuição do volume dos ffuxog
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grav ltê.c ior¡ð.ls; e progresstlvo o,créscimo de la¡na no sistema.

A deposição dosbos gedilnen.hos envol-ve ¡>roceasoa
assocíadoE å margem pJ-ataformal e talude, incl-uindo diluiçã.o,
correntes turbidiLicas não confinadas e escorrega¡nen'o ( sJutnt¡inÊ!)
superflclal, todos rolaclonadoa, provavolmenbe, a st¡clln¡e¡rtog
inståveis de nargene deLbáicas adjacentes, aBsoÇiadas ao nível clo
mar efevado "

A passagem ent,re os depósibos do tipo II e III, clevido
å progresslva elevação clo nível do mar é transicional-, e estå
representade, principalmenbe, por mète.sfJedlmentos arenoeos flnoe,
dispoetos em camadas centlmétricae a. mébricas e claseificadas
como porções rolativatnente dlstaie de l"obos.



II - SESUENCIA ¡-URNAS-LAJEADO

Conetitui um episódlo regreeeivo ou seJa, uma eeqUêncla
progradac lonal .

lnclui, predominantemente,rochas carbonáticas
representadas por metacalcários calciticos impuros, bandados e

com cores acizentadae- Subord inadamen be conbém inbercalações de
calciofilitos, mebarenitos, metassiltitos e filitos sericlticos.

Os calcð.rioe são predominantenìente cláeticos
eoparftlcos o ex.Ibeim eetrul.uras gedimentareE rel-atlvamenbe bem
preservadas. Os rr¡e tacalcarenltos eão, em geral, de granulerção
média a fina, localmente grossa. Apreeentan-se, normalmente,
recristallzados e afterados pelas sucessivas fases deformacionals
que af e baram u á.rea . Via de rogra sã.o co¡npos l,oÍj por calc ita ( Z0-
100%), quartzo xenomórfico, fragmentos de rocha (quartzo -t- micas)
, serlclta e, evenbualmento, clorìta. A matriz é eeparítica e
normalmente encontra-se
metacafc i lut itos são eesencialmente constituídos de calcita, em

eierå.1-, recrÍsl-s,.Iizada. Subordlnadamente pode cÕnler quartzo e
6erici ba. .

As fntercalaçõeÊ terrfgonas €,ão conetituÍclae
prodominantemente por metassiltitoe e sericita filitos, por
vezeB, com cloritóide e subordi¡:adauren be msbarenitos fínoe. Os

con.batoõ com aB rochas carbonáticas sã,o transicionaie,
repreeentados por calc iofif itoe.

A eeqUência Furnae-Lajeado possul es¡resEura em torno de
12OO-1600 lnetros e onconbra-se sobrepoeba å seqUência Betarj-. O

contato com seqUência Serra da Boa VlsL,a (Pires, 1988), no
limite NW da årea, é tectônico, aÊBin comÕ o contato a eucleebe
com a eeqUêncla Iporanga e complexo turbidítico Rio das Pedras
(Pires, op. cit- ) e repreeentado peÌa FaLha da Figueira.

A _ TIÎOFACTES

luo

deetruLda pela deformação- Oe

Devìdo ä. pequena var,Iação dos litotipos preeen.Les
neota seqUência, a cl-assificação das facies exÞressa-ee atravée
dos processos eedlmenbares envolvidos, re¡rresentados
prÍncipalment,e pelae estruturas eedimentaree. Na augência de uma
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nomonclatur& ädocju.eda å,e facios, si€m conot.'rçã.o genétlca, estas
foram relacionadas por letra (4, B, C, etc).

1 - Metacalcårios

Os metacalcários eão os principais litotipoe da
FJeqUêncLa Furnas-Laje}ado, ocorrendo em larga escala, desde a base
até o 'Lopo. Poesue¡n granuJ.aç6o flna a média, rarament€ grossa.
São compostos principalmente de calcita, quartzo e sericíta-
Gerahnente 9å.o ricog em sulfetos que ocorrem de forma diseeminada
ou em cristal,g ben formadoø de plrÌta e localmente, galena,
calcoplrlta e esfalerita. São portadoree de mineralizações cìe

chumbo, zlnco e prate,.
Con¡ baeo, prlncipal"nente nos prÕcessot3 de sedimentaçõo

envolvidoÉ na Bua deposição, estee foram cLassificadoe nas
sÒdulnbes facies:

a) Faciec A -(turbidítos arenoooo)

Esùa f ÈìcIos conslsbe em ca¡nadae de me bacal"carenl-to s com

espeFsure. varlo,ndo desde 0, 15-0,20 å O, B0-1,20 metroÊ; com
grânuiação fina a rnédla, locafmente grossa" Ae camadae possuem
contatos pf êìnos ou, ocasionalnente, erosivös " Os contatoe
euperlores sÄo planos ou gradeclonale,

Não raro, albernam-ao co¡lt oe netacalcaren3-tos, camadas
centimétrlcas ( 5-15 centimel,roa) de ¡netacalcilutitoe,
calciofilitoe, tneta¡nargas ou sericlba filitoe. Os esr.Eratos
poãsuèm grando extensão fateral .

As calnadas de rletacalcare¡rl.bos sJUo geraLìnent,e maciçag,
ou exibem granodecrescênc 1a ascend.ente_ Localmente poasuem
låminaçöes para.le]as, lamlnações convoLuts.s e leminações cruzaclas
tipo cLlntlsinga. Suando aB eÉbrutures eedirnentares encontrôm-e¡e
bem cìesenvolvldas, eles ocorrem tlpicamente orclenadas,
compe.rdveis à seqUêncla de Bouma (Te, Tab, Tabc) (Foto 25)-
Quando
metacalci lut i bos,/calciof il j.tos, pode

comple to da eeqUência cle Bor:¡na ( Tabccle ) .

os metacaLc6.renl bos

Estruturag de eobrecarga, como lLane e marcas de gola

gradam pare,

haver o deeenvofvlmento



o^o cottrurr" na lntorfâclers areia/1nrn,l.

I nterpretação

A pre^sença das eeþruturas sedimentareg descritas aclnra,
denoLanr tranoporte na eedltnentação, o que impllca que os
metô.calce.renltos Ëão c Lást ico-de bríN lcoe (aloqutmicos).

Og tlpoe de eËbruburÐ,8 presentes aliaclas ås formas de
contê,to enLre oõ eÉtråtogJ, âg suas dimensão e exteneå.o lateral,
ßugerem que eõteB gedl¡nentos foram traneportâdo¡J por corren.bea cle
turb j.dez e consist,em, porbanto, de turbicìi.bos carbond.bicos ( Ééf.
Cook & MuIItns, 1983; Fla¡nbl in & Wafker, 1g?g)_

As intercalaçõee de netacalcilutitos, me.bamarg¿rs e
so:rlclLa f11It.s, sugêretn aor, €uì ¡>o,rtð, provÕnlcnl,cJ".r de
deposlção Ìremiperåglca, ou seJa, da clecantaçãÕ do materfaf em
suspensão nos intervalos inter-fluxos _

b) Faciee Il -( tempeetitos)

Estas faclee conpreendem eÊrtra.bos de me¡ Lac¿llcarenitoe
flnos a rnédios, corn espesÊura variando tlesde cenlimétricas (15 -
20 cm) abé nétricae (O,60 - I,Zetn). Oa contabos são planos ou
ondulados- Intercal-am-se &oÉ rletac aLcarenitoo, camadas
ce¡rtimé bricas ( 1.0 - 30 cr¡r) de motaesedimenboe cle granul-aç,ão f ina,
crassificados comó metacalclrubitos cinza-eacuroÊ ou nÕtamar:gaÉ.

Os eetratos de ¡netacalcaren itoË , irrvar iave lmente ,
contê¡¡ estratlficações cruzadas åu¿ Ìoclry (I{C$), r,eeultantes da
aÇão de ondas de grande porte (Foto 26) " Estas estruturaÊ
apresentan car'¡.cbe¡'J,st-icae peculiares: c<jnslstem de larninaçõee
curvas, microgradadasl com porçõee côncavas ( ^søaJe-s) e convexas
(Hu¡nnocks), e mergulhos måximos de orden de 12 a 15 graus. As
lamlnações se intersectan enr ânguÌos baixoe, eroclindo as
raminações eubj acentes , o que reeuL t,a nos 'trruncamentÒs clae
laminações- VeJa figura 22.

Nos net,tcalcé.rioð desta facies, âe estratif1caçÕee
cruzadð.e huntnocky (Hcs), não mantêm Ð.s mesrnas rerações angurares
deecritas, póiË enconbram-se al-teradae pelas deformacõeg
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tSln^IIf:lC^ç/10 CIIUZ^l)¡l l¡l)llll0CKY (llurrocky Cross Stratification - CS )

Corprilcnto dc onda cntre I a 5.ctros
-llur¡ocks- c'S¡¡ales- são circulares ì elípticos

ll ase plana; as vezcs,
cor ra¡cas de solas
direcionais.

coruren tc interaca¡atlà suavc¡ente '

UCS são caracterizadas por: 
co¡ estratos bioturl¡ados

l- Curvatura cànc¿va rlas larinaçãcs,
2- Intersecçães dc l¡aixo ân9uIo, o

3- 0rardcs corprircntps de onda c baix¡s a¡nlitr¡rlcs-
0s rerqulhos rlas l¡¡in¡s nao ull.raDõss¡ì¡ 109.

I'igura 27 - Bloco Diagrama de IisbraLificação Cruzada
I-Iumrnocl(y (HCS).

Modlficado de Walker, 1982.

In te r secçõcs de baixo ângulo
Ás-l¡ urrock s e srales- rigrar



superimpostas.
0 cornprimento de onda ( \ ) destae estruturas é var.ì-ável

e foram consideradas como pertencente¡¡ a esta facles, apenaÐ os
estratos de metaca Lcareni bo s eom estru-burae de ond¿:rs Lruncadas.
com comprimenllos de onda ( À) øuperiores a 1 metro.

Como Ee pode observar na coLuna eelro.tigrafica
esquemd,tica da seqUência Furnas-Lajeado (anoxo IV), as esbrutur&s
de ondas bruncadas, em linhas gerais, dimlnuem eeu comprlment,o de
onda paro. o topo da sequência e aquelas con comprinentoe cìe onclas
inferiores a 1 metro, foraln consideradas em outre faclee,
Procedeu-se dessa forrna, devido â convenção estabelecicla na
definição de esbratlficação cruzada hutntnocky (HCS),e suas
conotaçõeo gonéticae (l{arms et al.. lg75) _

Ir¡ Lertr)reùä,ção

A presença constante de estratlflcaçõee cruzadas
hutnnocJry (HCS), noE estratos de metacalcarenltoe Bugere que estag
estruturas foram geradae abravêg da ação de grancleB ondas cle

tempestade e deesa forma egtas focÍes eeriam c1aeElÍf icada[:] como
tempeBtitos,

As carnadae de granulação fina, intercaladae a el:seg
metaca.l. caren lt os , eeriam rosultantes cìa clepoe:i.ção clo mat,t¡¡,ial- em

suopensã.o, en épocas de calmaria, er¡tre os eventoe_
O contexto amt¡iental destas facies ser,E mefl:or

enfocado, quando da abordagem das aeeoclações cìe facles-

1.10



c) Facíes C - ( plabaforma)

Congiste em estratos de metåcaLcarenitos , de granulação
médÍa a fina, raramenlre grossosi e s:ubord:Lnadamente
metacal,clLutìtos. São Ìmpuros de cor cinza média a escura, com

espeasuras variando desde centimétrlca a métrica, co¡n contatos
gerralmente planos ou ondul.edosr.

As camadas sã.o, geralnenLe, maciçae ou contêm
eeLruturÐ,s sedlmenteireo, taie como: abundantês eebrabfficaçõee
cruzadas, resrÌÌ b¿lntes de truncomentos de ondae com

O,10 e 1,0 metro, laminações cruzadas de 1>equeno porte (cross
J.aminatian), esLruturas de migrações de marcaÊ onduladas
(cLinbings), marcas de ondas assiÍìétricas e est,rat i ficaçõe e

plano-pa¡,'ale las - ( Fotoe 27, 28 e 29).
InLercalações lent,iculares de metassedimentoe

terrÍgenos, representados por meta¡'enitcls finoe a médios,
aLternadoe com meLasEil"bltoe, com cores de tonal"ldade marrom-
cltocol-ate e contendo comumente esLruturas de ondas (Foto 28), såo
rel"ativamente comuns neÊrta facies- Destaca-ge dentre elae, Êr

J-ento que affora no leito da estrada entt.e o Bairro Arapongas e a

Mineração Furnas -

Este grupo cle estratoe represenba, na verd.acle, uma
assclciaçäo de facles, no entarìto a j.noxisJbência de boas
expoeições dj.ficultaran eBtudÒs mais detalhadoe que pudessem
soparå--1as adoquadanronto, e partindo-se do presËuposto quer as
caracterfstlcae geraiB indÌcam ambientes semelhantes, foram
agrupadas em uma únfca facieg.

Interpretação
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A maioria das estruturag sedimentares degcrltas acima
implicam ern cÒrrentes aesociadðs à deposlção, reafirmando o

caráter c Iást ico-de ùrft ico dessee lÍtotipos.
A abundåncia de estruburar do ondae truncadae com

comprimento de onda desde centimélrl-ca até ¡nétrica, leva-noe a
conclulr que a depoeição desba facies ocorre em regimo de águae
ras:às, acima do nlvel de Influência de ondag nornlaie. A

associação com estruturas sedimentares, baie como cJ)nb-ìngs,

ent re
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laminações cruza,las do pequÞno porl,e e marcas cle oncl.ae
asslmétricas, sugere que o sítio deposicionaL eerla uma
pÌabafo¡mna ca¡boné.tica, en nar aberto, relatl_vamente raso e
doulinado por ondas -

As lnLorcalações terrlgenas são lnL,erpretaclas como
coneeqUênc1a das mudançae esporádicas do materiaÌ disponlvel na
área fonte.

d) F¿rcj.es D -( burÈriclitos <tistais)

Conslsbe em canadae de metacal"c i lu b itos cinzae s. clnza
escurosr , com espesguroe variando entre 10 e B0 centÌ.¡¡çl¡eg. ffs¡
camadas poÊeuem contatos pl-ano€, e normalmente ð,presentð.m-€e
maclças ou con lamj.naçöee plano-paralelas pouco desenvolvidas e
raramente gradadas. Por vezes oe estratos de metacarciÌutibos eåo
impuros, podendo ser classificados como metamargaa e
cul-ciofll-itos.

Ocorren lnbercalaçõee esparsas clo me t acalcarenitos ,
dlsposLos em camadas cenllin)étrícas a métrlcas, com granur6.çõ,o
fina a média, ¡rormaLnente con granodecrescênc Ia ascendenLe.

Nos eetraboe, onde aË estruturas ssdinrenLares
encontram-se bem preeervadaÉ, eLas ocorrem tipicamenbe ordenad,as,
comparávels às eoqUências do Bourna inconrpletae , Ttle, Tce, Tae e
Tade (Foto 30). Negta faciee o Te, unídade que repreeenba a
deposlção por decantação (turbidltlca ou peLúgica,/Ìremipel"ágiea),
apresenta-ae basl,ante eBpesso e local-mente pode ser a única
unidade repreoentada na camada.

Nesta facies a razã,o areia/lana é baixa, preclominanclo
os estratos peJ" lticoe.

Os i"itotipos dessa facies ocorrem, preclominantemente ,
na base da eeqUênc ia _

Interpre.bação

A presença das estruturas sedir¡rentares, ordenadas como
eeqUências de Bouma incompletae, sugerem que a deposição ocorreu
através de fluxos gravi tac J.ona iÊJ cìe baixa cleneidade, ou eeJa,
correnteg de turbidez.
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A predomì-nåncia de flnos nesta facleer, caracterlzados
litologicanente como lama carborlátiÇa, com maior ou menor grau
de impurezas, sugere que a deposição pr,ocessou-se en áreas onde a
deposíção pe 1á6ic a,zhernipe 1ágica era predomÌnanl,e (Te eÉpessado) e
seria, provavelmente, responoáve1 pela presença doe eedimentos
terrlgenos. Por sua vez, os motacafc i lut itros com seqUências de
Bouma lnconrpJ"etas, lndicam porçÕes relaliva¡nente cliÉrber1.9 cla bacla
¡>ara sua deposlçõo -

A associação deseee fatores, indicam para s. depoelção
dest,as fac1es, anblenbe de águas reLatlvamente profunclae e
calmas.

e) FacÍes ß -( brechals i¡rtrafc¡rmacl-onais,/metaconglonerados )

Esta f ac j-es é rest,rf ta, ocorrendo na área estuclada e¡n

Eìpenas trôs af loral¡)entos, sendo dols del-es próximos e com
caracterLsticas se¡nelhantes, e un terceiro que será abordado em

Ëeparado, devido a sua peculiaridade. Consietem em brechas
carbonáticaB e metaconglo¡nerados.

As duas ocorrências próximae, situa¡n-se na região do
Bairro da Serra-Lajeado, ponbos 812 e 8l-3. A primeira consiste em

camadas métrica"s a submétricas de calc iofi l ito s,/rnetamargag cle cor
castanho-ac lnzentadas , com conllð.tos,: irregulares, con.bencio blocos
angulosos de urotacul.caren itos , co¡n diånetros entre O,1O a Cr,50
metros (Fot,o 31). Os blocos Bão, geralmerrto, fragmentos cle
c¿r¡nadas de metaca l-caren itos e algune manbêm as caracterfsticas do
acamamento preeervaclas e, por vezeÊ, com dobrag recumbentes
aesociadas. Camadas erdJacentes de me baca lcareni boEr ccrm .Iace

encontram-fJe deformadae porén, ð.parentenente jn sit,u, e nã.o
rompidas -

Esto depóeito possui entre 10 a L5 rnetros de espessura,
considerando as caÌnadas adjacentes deformadas e os nfveie de
brecha que se in bercalam -

Nas proximidadee desta brecha Lntraformaclonal-, ocorrem
Þequenos e scorregarnentos ( slun¡t-=) de porte centlmétrlco e pouco
expressivos -

metros
A segunda ocorrêneia (ponto 81B), dlsta cerca de Z0O

da primeira e consiste en uma rlnica camada com
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aproximadamen be , 1,5 metros de eEJpes€Jura, conbenclo blocos
anguJ-osos de metac a l- carenitos/nre bac atc i 1ut i-t os e com cliåmetros
médìos de 15 centltnet,r'os, díspersos enl maLriz fina carbonábica
lmpura. O afloramento é pequeno o encontra-se bastante alteraclo,
de forma que J-imita Ínformações mais detal"haclae_

A terceira ocorr'ência, ¡¿itua-ee nÕ córrego Furnas,
êntre a caverna de santarra o a Mlneração tr'urrras" con.Jiete em
camadð.a de metacaLcarenito s nédios a finos de cor clnza média,
con espesÊjuras em torno de 60 centlmetros, contendo eelxoe cle
me bacalo erenitos brancos, de granulação ¡nédia a elroesa, com
diâmotros entre 1e 5 centfmetroe e dispersoe caoticarnente na
matrlz caLcarenltica. Eventualmente concentram*se forrnando niveis
de me bacong lomerädoe com esÞessura' entre 10 e 15 centlmetros
(Foto 32) .

Esta ocorrencla e€rtá fortemente deformacla e og
litotipos oncontra¡n*se tlobradoe e es.t,iradoe, evenl,ualnente
trqnspostÒs, dificulta¡rdo ule-Ihores observações-

Interpretaçåo

As carac'ber.tst icas descrit.ls acima indicam ocorrências
de f fuxos grav J.tac ionaisJ de masea em a,nlbiente subaquoeo.

Nas ocorrô¡¡cias da região do IJairro cla Ser.ra_La j eaclo
( pontos 872 - BLS ) , proceesos de cleel"ieamentos ( sf ult*.,,s) com
fluxoe de detr.itos ( r?c:b:'js .f)ow) as$ociado, podem Ger
conslclerados-A grande quantidade de natrlz lamJ.tica, a falta de
contato enLre oÉ bJ"ocos, dobrae recumbenteB e camad.ag acljacenteo
def or¡nadas susbentam a interprebação-

Oe metacalcarenitog com se ixoe/metacÕtìgLorneradoÉ cla
rogião de Furnae, podem corresponder a processoo cle fluxo cle

detritos ( deb.r'is fJow) aseociados com correntes de turbiclez, no
entanto os dadoe sã.o precários pa¡a se estabelecer una
interpretação lnais convincen þe _

2 - Metageedimentog terrf.genoe - ( Faciee F )

Tratarn-se de mebassedimentoe nruito finos, quase
eseencialnente meUapelltos, predoninante¡nente re¡:resentadoõ por
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serlcita filitos clnza escuros, bandadoa mlllmetrlcarnente a

centimetrlcamente, Loealmente com clorltóides, com intercalações
centimétricas,/milimétricas ( < 10 cm) de metaesiltitos e raras
lntercalações de metarenltos finos, gradadoe, que podem errcançar
eapeBsuraa de 10 a 20 centf.metroa - Local.rnente ocorrem f ilitoe
carbonatados cinzentos, princlpalmente noa contatos com os
metacalcários.

Os metassedi.mentos encontram-se fortemente crenulados e
possuem um bandamento diferenciado¡ €tn ângulo com o aeamamento,
que normalmente destrói as caracterfsticas gedlmentcll-óglcae. São
pobree em egtruturae eedimentarea e apreaentam-ee finamente
laminadoe.

Ocorrem, principalmente, sob a forma de uma grande
lente que sustenta a serra da onça parda. poseui maíores
espessuras na reEiåo norte da área, desaparecendo na reglão da
Mineração Furnas (veja perfis c-D e E-F no mapa georógico-anexo
I). Sua expreeeåo e¡n mapa ó devido, princlpalmente, êo dobramento
da fa.se D2, gue aumenta consideravelmente sua área cle exposlção.

Em trabalhoe anterioree, eeta lente fol denominacla co¡no
Formação Agua suja (Hasul et aJ- lg84b; campanha et aJ. 1985,
1986 ) .

Os contatos con os mebacaLcários, tanto no topo como
na base, Bã.o transicionais, gradacionais, através doe
calclofllitos -

Outras pequenas lentes de ¡netassedinrentos terrigenos
ocorrem na eeqUência Furnae-Lajeado, porém com pequenas
expressões e comparåveis litologlcamente åque1a clenominacla
Formaçã,o Agua Su j a.

As lent,es de ¡netassedÍnlentos terrfgenoe, restringem-se
à faixa af lorante da regJ.ão de Furnag.

Interpretação

A predominê.ncia de metapelitos f inamente laminadoe
(sericita filitos) sugere ambientes de águae carmae, oncle
predominam a deposíção do materiaL em Euspensão.

Ae intercalaçõeg de metassiltitos e metareni-tos
gradados sugerem fruxoe turbidlticos de baixa densldade.
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A presença dos ¡netassedimentos terrfgenos, j-nseridos na
seqUência Furnas-Lajeado, predominantemente carbonåtj-ca, implica
em mudanças da årea fonte ou meemo do material disponfvel na á,rea
fonte -



B - ASSOCIAçIÌO DE FACTI;S/IN'ÌüRPIùì'I'/IçãO /}I4RIßN'I'AL

1- Rampa Carbonå t ica

0 termo rampa carbonática é ubil"izado aqui para
desfgnar uma provfncia ou subprovfncia paleogeornorfo lógica, que
com¡:relerrdo a reglã.o do te.lude o Érrooo aEsocIadoE - Ettt€rrcìo--E o tr>or
áreas aesociadae, as porções da bacia onde a eedimenbação sofre
interfer'€ncias dos proceesos deaenvolvidos no talude.

Os procossös envolvldos na doposiçåo dos
motaseedimentos nesta provlncia pal eogeomorfo lóg ica eão
principalmente procesÉos gravitaclonais, tals como correnLes de
turbidez, fluxoe de detritoe ( debris flow), escorregamentos
( sJumps) o procer:Jaofl relaclorrados à. açÃo clo o¡rclag cle Lr:rnposb.rdee
( tempestitos ) -

Na reg j-ã.o do Bairuo da Serra-La j eaclo, me taeeedi¡nentoe
repreeenbabivos deeta provlncía poseuem aproxímadamente S0O

met¡os de espessura (Veja no anexo IV, coLuna esquemá.bica da
sequéncia Fur¡:as-Lajeado), e corr.eøpondem aos lltotipos
inferiores da seqUêncIa li'urnas-Laj eado , essencialmente
carboná b icos .

Så.o reproeentados pelas facies A e D principalmente, e

subordinadanente pelas facles B e E.
Na porção maie basal" (prinreiros zb) metros cle

me tasssdiulerrÈos ) ocorrern predomin¿rn t enen be nretaseedimentoe finos,
representadoe pela facies D, e depositados por correntes de
turbidez de bai.xa densidade as¡:ocl¡lda a cleposição
pe lágica,/henIpe l åg ì.ca , $m alnbientes cie åguaø relat,ivamente
profundae er calmas -

Ilssos 1ìtotìpos representanì depóe:l.boa de turbidttos
dfstais com grande contribuição de sedinren.Lação
pe lágica,/henipe I ágica, depoeitadoe em áreas ¡elativamente disùaie
da baeia. Poderiam correeponder a.os turbidítoe eiltoeos (silty
turbidite) de l{amblin & Walker (1979). Ilsporeas intercal,açõee de
camadas de metacaLcareni boe, centimébricas a ¡nétricae, com
granodecre scênc ia ascendente, poderiam representar esbrðì'tos de
facies A intercalados.

A granular;ão a.ì-rmenta na dtreção do topo da eeqUência,
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e estratoB representôtivoú da facles A, såo Õs lítobipoer
predomínantes. Correspondem a'os metacalcarenitos gradados, Õom

seqUênclas de Bourna cornpletas ou incompletaB, com contatos I).lanqs
ou erosivog e deposihados por correntes de turbídez, ou seJa,
constlllucn turbldÌtos carbonáticoe, rèIativa¡nente proxlmaÍs,
correfaclonados aoË turbirlitos arenosos (sandy burbidites) de

Hamblln & Wal-her ( ¿:p - cj t- ) .
Subordinadatltente , e¡n asðociação coln os eetratos cla

facles A, ocorrern depóslbos de brechae |¡trafortnac ional g (FaCieg
E), que representam depósltos de fluxoe de debrltoe (debris
flow) , escorregamentos ( s^2 u¿l¡r-s) e correntes de turbldez
assocl-ada- Irsta assoclaçã.o ds faciee denota Ð. preeença de
pafeodecllve na bacla depoolcional,

A presença de fluxos de detritos ( tiebrjs fJoø) lrnplica
erìr certo decllve para sua Ìnst'alação. Entret,anto, estes depósitos
(Facies E) são bastanbe regtritos e linribados, augerincìo
processos ¡nuito ocasionais, e ¡nuito provaveLnenbe, o paleodecl_ive
era suave o suficiento para evitar a geraçã.Õ de grandee clepósl.boe
de fluxos de de tr i Þos/eecorregomen Þotl , ocorrendo princi.palmente a
geração de f l"uxos turbidíticos.

Depósitos de temper:biùorl) repreBen.badoã pelos estraboø
da facles B, ocorrem, generaÌ izadamente associados a toclas as
facies desta provfncla paleogeomor fo,I6gica , exÕeto nei porÇão nals
basal, representada prlncipalmenEe pela facies D.

A prescnça desl,ee depósltos sugere a ocorrência de
grandee tempestades durante a deposição, retr¿lbalhando os
depósitos turbidilL j.cos .

Por tratar-se de evenLos episódicos, e cÒnl sua atuação
li¡nitada a certas profundidadeÊ de Lânina d'água, os estratos
represenbativos da facies B, eã.o línitadoe e esporádicos. Sua
presença dilninui gradativanente paFa a base da eeqUência, onde
provavelmente a depoeição, ocorreu em águas relativamente
profundas, nãc¡ afotadås por ondag de tempestadeo. E notåvel a
dirnrnuição do cornprimenr.o de onda clas estratificações cruzaclas
hunt¡tocks (llCS), en direção ao topo cla seqUêncla.

Do expoeto, pode-Be concluj.r que a deposição na rampa
carbonåtica era predomi nantemento dominada por fluxoe
turbidlticosr con geraÇão esporácllca cje f l"uxoe de massas ( cJeò:"ls



fJow,zsJunps), envolvendo tanto
( base ) cono åguas re l-ativarnen.Þe
tempeetades.

2 - Pfataforma Carbonát l ca

predominantemen t e em me baca lcarenitoe miidios a finos, raramente
grossos' de cor cinz¡r escura a cfarô, com intercalações cle
nreteco.l"ci.lubil,cls o r¿ìraa camacl¿.rs, cle metaõÊjeclrmentÕs
pe l- l t icos,/psami ticos .

Situa-se na porção superior da eeqUôncIa l¡,urnas_
Lajeado, alcançanclo 2OO neLros cle eepessura 

'a 'egião clo Lajeado
e aprox j"madamente 300 metros na regíão de Furnae.

Os libotipos dessa provlncla eetão repreeentaclos
principalmente peJ-os esbratos cle Facies c, que congistem cle
camadas geral-mente maciças ou cont,endo abundantes eelLratificaçðee
cruzadas, originadae por truncamento cle ondas e con comprimentos
de ondas varíúveie deede centimétrlcos a métricos ( _ 0,10_1,0
metro); larninações cruzadas de pequeno porÞe ( cross Janination);
estruturå.s de migração cle ondas (cJln¡bj¡tg¡-); marcaú de ondas
assimétricas o estratificações plano-paralelae"

Subordinada¡ ente, ecorr€Ìn osbratos de motaca l-carenitos
médios, crll¡ì ostratlf icações cruzadas hunutocks ( HCS ) , com
comprimentoe¡ de o¡rdas ent*e 1,0 e 1,8 metros, e conslderadoe como
facles B-

ïntercalações métricae de ¡netasseclimentos terrtgenoe,
lenticul-ares e constituídas cre camadas centi¡nétricas de
nletarenitoe finos a médios, al-.bernados com metapelitoe
(netassilt'itos), com tons variados de marrom chocolaue, e
estruturao primårias re6ult,antes da atuaçõo de oncìas, taie eomo:
migração de nìarcas de onrlas ( cJit,b)ngs) e ond.as tru.caclae
ce:ltimét:'icas, e esbrutura$ do sobrecarga como estruturas em
cha¡nas c¡u fLannes- Es.bas rntercaJ-ações säo comune na região cle
Furnae ; merecendo dee.Þaque a lerìt'e co.llacla pe la estrercìa clue I i_ga
e. Mlneração Furnas ao Bairrr: de Araponga-, com Õspessura entre gO
e 5O Detros, ¡napoáveL por grande extengão j-atera1. Estee
metassedinentos terrÍgonos foram consideracloe cÕmo pertencentes à

IJsta
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facies C, príncipalmente devldo a proeença dos neeulos proce[:isoe
que atuaram na depr¡sição desses sedimentos e ao contexto
ambiental eemeLhanbe. A díferença litorógica foi creclit¿rcla å
varÍação do materÍa1 disponivel n¿r fonte.

Os 1i'bobipog dessa provlncia pa]-eogeomorfo lóg ica, cnmo
podemoe observar pela grande çluantidade de eetruturas; cle

correnÈes, pos,Fjuenr cð.rótÕr clás¡L,ico-debrltico - A associ ô,çã,o cJe

facies, indica c-¡ue a deposição processou-se em a¡nbientes de águas
re.EÐE ' sob o domlnio de correnl,es e pr inc ipa r¡rrente sob inf luência
de ondas normais.

Concl,ui-se, portanto, cot¡ìo sl.blo deposicional cleetas
facies, uma pl"ataforma carbonática rasa, provavelmente em mar
aberto, dominada por ondas.

3 - TransiÇão p l ataforma-Rampa

Esta reglão correspondo å transição entre cluaËj
provÍnciae pal eogeonrorfo 1ógic as distintae, a plataforma e a raütpa
carbonåtíca, com caracterfeticas próprlas € qus refleten
procesaos transicionais enLre a plabaforrna e o talucle
propriamente dito.

Esba reglåo transj_cionaf ocorre de for¡na distin.ba nae
duas áreas de aflor"rmentos da seqUêncía Furnae-Lajead., senclo
mais pronunciacla na área de Furnas.

No si¡rc1:i.nal do Eairro da Serra-Lajeado, a ¡rassagem
entre oa metassodÌmentog carbonábicos da pla.baforma Þara a re.mpo,
( "tafude") é gradativa, onde as caracterieticae de plataforma,
isto é, o predominlo de fac j.e¡¡ C dão lugar ¿ìs facies do tÍpo A
( turbiditos ) , ambas en associação cotn f ac j-e¡: rfo Lipo B
(tempesLibos). O limite enbre urna provineia e oubra não é rígido,
e as provlncias paleogeonror fo 1ógicas são caracterizadas por
associações facicllógicas qu€ retr)re so nt ¿ì.tn, nitidamsnte, ambientes
d:i.ferentes, isLo é, francamenbe plaLafornaL ou francernente rampa
( taluds ) -

Por outro lado na reglão da Mina de Furnae, a pa6sagem
entre as facies de pJ.ataforma e ërs facies de rampa carbonåtica, é
caracterizada peLa intercalaçã.o de metaseedinentos terrigenoe,
descrj-tos como faciee F" Estas facies s&o precloninë.I-ì temente
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metaÞeIitos, finamenbe Iaminados e representados principaImenLe
por sericita filitos, que sugerem que sua deposÌção ocorreu em

ambientes de é.guas calmas, com predomínio de sedimentação do
mater ia-l em susÞeneão ,

A geotììetrIa IerrEicular de¡sseÉ3 depósi boe Èerrígenos,
sugere ároas de não deposição do ¡naterial- carÌ.ronåbico, flcando
eslles resbri boe À ação dos procosßoo clo retraba lhan¡en bo rìa
plataforma e/ou fonte de fLuxos gravitacionais presentee na rampa
carbonát,ìca. Deeba for¡na as lentes terrÍgenas eer'ían é.reae de

doposição rostrlba o não carbonåtlca.
Em termos regionaie" os lne taseedi¡nentos terrlgenos,

deecritos aqui, tendem a ser expressivos tanto a NII como a SW da
área estudada, sugerlndo menor lnfluêncta de fonbe earbon6rtiee' na
deposlção. Podeln representar, localment.e, áreas cle hy pas,s c)e

sedimentoË carbonáticos entre a plataforlna e áreas mais clistais
da bacia, restlingindo Éua depoeição å seclinrentação

Pe 1ågica./hemipe lágica .

Por outro lado, os netacaLcárioe presentes entre as
Lenlres de mebaseedimentos terrigenos eão representados
prlncipalmente por facies B .( L,empestltoe) em aseociação com

facies A (turbidítoe) e facles C (pÌaLaformaLs), com

caracterlsticao transicionale se¡nel"hantes àquelas descritae para
a årea do sincJ.inal do Bairro da Serra-Lajeado.



C - MODBT,O DEPOSICIONAL

A seqUência deposicional Furnas-Lajeado consiete em uma
seqUênrì a carbonábica, con aproxillradamen.be 1600 metros cie

espessura máXilna, correspondendo na área eetudacla, a cluas
provf.nclas pa leogeomorfo 1ógic as distintas con passagens
transíclonaie. O el hio deposicional numa provfncia
pa J.oogeomor f o Ìc)gica se traduz pela tresociaçã.o de facles
representadae no eisbema depoeicional . Deeea forma, a eeqUência
Fr.rrnas-Lal eado possui ì.rû¡ 6l-stema depoeleionat cre pJ-ataf orn.a e um
slstemå deposlclonÐ,1 de talude ê áreas aegociadas- Al.gung âutore¡1
preferem coneiderar como uma rlnica provLncia 6eomorforógica o
sistema plataforma-talude ; no en.banto, conelderou_ae aqui como
provlnclas Lndependontes ou subprovíncias, cada qual com um
aistema deposicional eepec 1-f ico .

Se congelarrnos uln ¡nomenbo t ( linha cle tempo) n€r
deposição da sequência, podemos visualizar o trato clepoeicional e
as inte¡calações enbre os sistenas deposicionais- Com baee nag
asjsociações do focles L-resont,es na ÊJoquêncÍa e na ceçêio cornposta
do anexo lV, foi possfveÌ sugerlr uln model,o deposiclonal para a
sequôncÍa Furnas-L-rj e ado , quú se encontra ei'r,etiizado na fi4ura
¿õ -

O ¡nodel_o conslste eln umå plataforrna carbo¡rå.lica rasÉr
sob o domfnio de ondas, que tr.ansicior¡a para sedimen.tos
terrlgenos assoc lados å. borda de talude, eeguido cle rèìmÞa
carbonática (talude propriamente clitr: e áreas ass.ciadae). o
modeJ-o foi baseado Ëlrinc Ípalmen.be n¡3. ¡egião de Furnas, onde
ocorre'n inportantes intercalaçõee de eedi¡nentos terrÍgenos. A
aplicação do ¡nodelo para a faixa afloranL€ da sequência rìa região
do Bairro da Sez'ra-Lajeado, merece algumas adapùaçõee. Neeta área
as facíes 'transicionais entre a plateLforma e o taLucle gão
essencial"mente carboné, bicas, ¡rão ocorrendo aõ intercalaçõeer
terrÍgenas contidas no modelo da figura Zg, sugerindo que os
sedirnentos carbonÁticoe plaÈafornrals estariam ern conbato direto
corfì o tafude/ranpa carbr¡nática (veja coluna estratlgráfica
compostð. no anexo fV).

A eeqUência Furnas*LaJeatìo consls.te om uma eeqUência
progradac iorral , aseociada a eÞisód1o regreseivo. A seqUência
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ve¡tical daE; facies está represent;ada .n"ì co.Luna eshratigráflca do

anexo fV, onde a porção basaf consj.ste em turbiditos clásslcos
(dietaie), deposiLaclos em E\guas relatlvånente profunclas. FIá urne

zona de transicão onde turblditos predornlnantemente calcarenoeog
e calnadag coru .l: ¿¡rl¡.r.äo c-ks (FICS ) ( ternpestltos ) es Uåo lnte:'acamados, e

passs'm para facies tLpicas de platafornìa rasa que as sobrepõem.
Istlo caracterlza, uma seqUêncla progradacional, com turbidÍtos ne.

base e depösit os plabaforrnalo no topo-
Apesar da pequena variaç&o granulométrica (con.Lroloda

pela fonte ) apreerentada pelos met ar:eedimen bog cia seqUência
Furnas*Laj eado, ó possf vel visualizar um coa.¿'.se,¡l¡t jnÊ:,/tltickenn ing-
up, tlpico de seqUências progradac ic¡nai s .

No anexo IV, eertão represen.badas a coluna da eeqUêncla
Furnas-LaJeado e uma coluna cÞmposta clo Jurá.9sico Superior,
J?,l.s^saére Beds, de Alberta ( Hamblin & Walker, 1979 ) para ef eito de
comparaçå.o das facies o das asgocÍerções do faciee.

O fabo notável nest¿rs duas colunas, além da
simil,aridade da seqUÊncia vertical das facies é, prineiperl-mente,
a associação do turbÍdiboe e estratíflcações cruzadas hu. tnacky
(HCS).

Esta associaçã.o de htntnor:ks (HCS) e t,urbiditoe é motivo
de cal"orosas discuseões ciontificas, e de¡rtre os modeloe
pro¡>ostos na :[itèraLura, apresentarernos aqui o modelo de $J¿rlker
(1978, 1984), quo melho¡ se adapLa ao esquema dq seqUêncla
Furnas-Laj eado -

Na maiorl,a dos ¡nares ra.sÒa, podemoe identÌficar duas
ároae principais de deposição- A prlmeira é a zona cosi.eira
( Såo-r'eface zone) , caracterizada pefo bransporte diário de

arenitoe, e sibuada acima do nivol de base de ondas ¡rormaig.
Abaixo cleete nível, ¡rormal-tnente, ocorre uma plataforma eaIma,
sltio r:le deposição do Lama cÕm exteneiva b:ioturbaÇão cle

organismos.
Normal-menbe, as areias nã,o cruzam a interface entre a

zona l.Ítorånoa e a plabaforma aberba, e apenas em plataformo.e
domlnadas por tempr:øtados ocorre o transportle de arelag abalxo do
nível- de base de ondag norrnais-

O primeiro lndlcío desse processo na orlgem de algumae
canadas ê, portanto, a ocorrência de arenitoe (e,/ou
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condlomerrrdon) lntor¿rcamadoc] com l"amj.tolf bloiurkradoer- Tats
arenitos, geralmente , pos..ruem form.as ¡>lanaa ou bërees erosivag e

esFegÊuras enlre 5 a 100 centlnebros. Neetae camadas os arenitoe
intercalados cotn facles de lama Þossuen como estrubur:a geclj.ment¡rr:

caracterl€'Llca, a entraÞ j.flcação cruzada hunmoc)r¡, (HCS).

A identifícação de estratificação cruzada humnocky
(HCS), como estrutura formqda por tempest¿Lcie¡¡ ab¿rlxo de nÌvcf clo

base de ondas normais, não há dúvidas, naa ocorrem probLemag
fundanrentais no que concerne ao mecanisnro de tranéporte das
areias 1>ara c¡ sl þio deposicional, antes das estratificações
cruzadae hun¡¡nochs (IICS ) s;erem formadas. Såo três as principais
possibilidades:

a) correnbes provocadas pel-o vento (Bx. furacões);
b) relaxação;
c) correntes de turbidez.

Wnll<er ( f SB4 ) pronõe que dentre os tr'ês ¡necan j.s;mr¡e

apresentados, como agenlles Lranepc.rrbadoroe de arsia ¿rbalxo do
nlvel de baee de ondas normais, ae correntee de turkridez sã.o o
mecanismo maís oficiente e mel-hor comprovado nos regiðtros
geológicos- Apresenta doi<: ou trôs exemplos geológlcos os quais
sugerem fortemente cluo arenitos com eetratiflcação cruzada
hummocky (HCS), foram inicial-mente tranoponl,aclos por correntes de
'burbidez.

O prirneiro exemplo de Walker ( op- cit.) ê do Juráesieo
Superior ( Fet,nie-KoÕt,enay transition), Alber.La (l{amblln &

Walker, 1979). A seção eetrabigråfica cclmposta é mostrada no
anexo ïV, onde a por'ção bar¡al consiste em lurbidítos cláesícos,
em sua maj.oria com seqtlências do Bouma T'bc " e marcas de gola
abundant,es, indicar¡clo f Ìuxo ¡>ara NNW- I-iå unra pequena zôr,íj. de
transição onde burbidibos e I{CS estão interacamados, e ä parlle
superlor da s€rção é dotni¡rada Þor arenitoÉ com estratificaçõee
cruzadas l'¡unmocky (HCS). Mee poeeuem marcð,s de gola com direção
idêntica àquelas dos t,urbiditos.

As ca¡nadas conl,ém estratifÍcações eruzadas huùnocks
(HCS) e¡n lugar de divieðes de seqUências de Bouma, sugerinclo clue
foram depositadae por correntes de lurbldez abaixo do nlvel de
base de ondas n¡:rmais, onde as ondas de tempesbadee destruiram as
diwisões de Bouma e forma'aln estratlflcaçõee cruzaci as ]zununocks
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O gegundo exen¡:lo citado por Walker ( 1984) , é do

Cretáceo Superior ( lfapiab i-Chungo trûngltion), sucÌeste de Alberta
(Walker & I-lunler, 1982 ) . A f igura 29 aÞresentel a coluna rjompoüta
deeta ê.rea, onde a sj-mil.aridade Çom a seqUência Furnae-Lajeado é

muito grande- Seções enr Trap Creek, e partlcularmente no Rio
Ilighwooci, sude.ete de Alberta, ¡nostram segtrências eimilares å da
transição Ferni e- Kootenay, com turbidibos clás.eicos com sequência
de Bour,r.r transicÍonando, Þ¿r.):a o topcr, F)ora arení.bo¡: con)

esbratlflcação c:'uzerda hunnocky (I{CS). Não há muitoe daclos de
paleocorrentee ent Trap-Creek-Highwood river, maEJ a mesma

trùn$:l ção om Lurndbrock f ¿l1l.r-: ( l3ul"lock, lgBL , apucf Wol.knr, .l.gB4 ) ,
moebra f l-uxos para norte, tanL,o noe turbiditós cono nos Êrrenitoe
com estratÌf icaçåo c¡uzada Jtutuncsclry ( HCS ) , cle onc]e se decìuz que o
transÞorte foi efetuado por correntes de turbidez e ret,rabafhadoe
por ternpestades -

WaJker ( op- cit.) propôs ainda, que as correntes de
turbidez se originaram al,ravés de tempestadee que geranr ondae
c.lclicas, as quais carregåì¡n grandeø quantidacìes de Erecllnen.l,os
finos, cuja deposição råpida pode ori.6inar líquefações. Como

esses sedimenLos liqUefeil-os f luern declive abaixo, a combinação
de aceleração de fLuxo e expulsiío dos fluidos doe poros pcrcle eer
suficientes para gerarem urna corrente de turbidez, O anexo 1V,
*rpr€¡sent¿ì utna f J"gura au.Loexpl ì"cat iva do processo -

ll,1 na f i Leratura ex.bensiwo:r exemplos do ef r:i bo de oncì¿rs

de tempestades no Éubstrato, lÌqUefação e escorregament,oÉ
( sJunping ) .

O n.rodelo proposto por Walker' (1978, 1984) é colocado
äqui somentecom a finalidade de conparação com oij procesÉoÊ;
preaentes na sec¡Uência Furnae-Lajeado. A escafa do modelo de

Walker, co¡itudo, é inconrpátivel- com a seclimentação da eeqUência
Furnas-Lajeado" O proceciso ca'balizador da formação de correntes
de turbidez na área enfocada, pode ter sido tar¡to ae tempee'bades
registradas', nas estrat iflcaçõers cruzadas ?r uzlllo cJr.s (HCS ),
conro um outro, o fa'þo é que esta é a relaçõ.o maig cl-ara
encorrtrada e eubeldlada pela l-itera.bura.

O esquemer de Walker (op. cit.) para a geração das
correntes de turbídez é eipenas um exernplo de proceeso que pode
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ocorrer, mðs nå(o t5 exclusivo, podendo lnNer¿lgir outroõ processoE-

Oe burbiditos carboná.1-icos da sequência lrurnas-Laioado
f orarn deposi ì:arloe, Fr inc ipa lmen.be , atr.lveE de forte erosäo da

pl.abafornra carbonátj-cao reflexo clo epi¡:Ódio Ì'egrerlslvo por que

pa$sou a baciÐ depocicional.
A I,reselìça de hununot:ks, ( il0f:i ) é devido ¿l r'ápida

regressão com conconilante diminrtÌç&o de lâ¡nina d"ó,gua e

ret¡abalhamento de al,gunsr nlveís por betnpestades - Eetas siío

epj".qódicas, dal apenas aÌ6uns nl.veis apreeenbarem
retr:abal-hamento . Conf orme se caminha para o topo cla seqUênci.a,
årìmen¡,l. a çluantl-cl;rcle de eõLre.tlif icaÇÕes cruzadas |tunntoo-lr:s (IICS) e

ocorrem retrabal"hånrentÕs dos sedimentot por ondas conside::adas
normals, reaflrmando o caráter progradacional- da seqUência.
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C.{\'P:f'T[JI.,O \.7

ESTRATIGRAFIA E ANALISE PALBOGEOGRAFICA

A preaença de estruturas reliquiares, relativamente
freqUentes, indicatlvas de polaridade eetratigráfica de camadae,
permitiu um estudo por¡nenorizado do Grupo Açungui, Iì& área
estudada.

Os eventos defor¡llacionaÍs superpostos cons bÍ buem

Iimit,açã.cl natural para egtudos dessa natureza. No entanto o grau
de entendimento obtldo desses eventos (vide capitulo III)
a.ssociado a outrag lnformaçõoo, perrnitlu reconsrtltulr o

empf lhamento orlginal das seclU6ncias. Porórn , ê lmportante
salientar que a área estudada foi afetada por uma tectônlca (faee
Dl) caracterizada por um sistema de cavalgamentos, cuJo
transporte deu-se para sudeste. Estes cavalgarnentos encontram-se
representados nos l-imi'bee NW e SE da área ( anexo I) e implicam,
provavelmente, €ûr Eirandes deglocamen'boe horizonbais. f)essa forma
a estratigrafia e a paleogeografia sugerida, estão restritas e¡n

área . As re 1aÇões com áreas I i¡nÍtrof es necessitam estudos nraie
aprofundados.

A análise de estruturas geopetáIícars indícarn a pooição
estratigråf ica nornal dos litosso¡nas e apenas Localmen'be topoe
invertidos fora¡n local-izados.

O perfiL geológico C-D, no anexo I, contém oa

me'baconglomerados oligomfticos basais da seqUência Betari.
Af loram no nficleo del eetruturas anticlinais da f erse D2, rlas
serras da Biquinha e Manduri e constituem os mel,asgsedimentos
maig baeais encontrados na årea - Esses ¡netaconglorneradoe,
verticalmente, gradam para metarenitoe conglomeráticos, rnédios e

finos, alternados com camadas centimétricag de fil1tos. Este
pacote arenoso, por sua vez, passa translcionalmente para
l-itologias pelÍticas, representadas pelos metarrLtmitos do topo
da seqUência.
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Sobre os metags:edimentos cla secltJència Bö L¿ìri , af l.oratn

as rochas carl¡onáticas da seqUôncia I''urnas:-l,a j eado -

O contabo entre ecseçr ne bassedinlentos é abruptr:, porém

no flanco NW clc¡ anL.i.clinal da Serra da Iiliclui¡lha é 1:ercelpbive.L
pequena conil:ibtrição carbonábica t-ìos estratos superiores da

seqUêr¡cia Betari, o cfuc l"ocalncnl.,e¡ E;u¿lerc conl,a'l',o t,r'nnsi cl.ona-Ì. -

Em t'esunto, ô sequêrlcia Furnas-Lajeado, da base para o

bopo, poss,1¡i t.res pacotes libolÕgicos clue $e tra¡lclicio¡r¿rm erì Lrc..t

,- .i -

a) Þacote de metacalctrrenitos/metacal-c i lut itos : composto de

camadae mébt:ica.f, a cenLlmétrlcas de nìetacaf câ.renlboe médIos a
f inos, localmenbe Erosl;osl o cm är;ljoc:iaçåo corn canladas ou t4rupos
de camadas de nletacaf cilut,iùoe e,/ou calclofilltos.

b) pacote de metapeliboúl comtr)osto pcla alterriåncia
centimébrica de metassiLtibos c f i-J-itoe, emprestarìclo â roclta
rÍ bmlcidûde carac1,er I st ica . Contó¡n j,ntercalações cenbitnétrf cas de

metaren;llog ;finos;. Este pacob6 possui forma fenbicular e

encontra-ÊJe presenbe âpenaÊ, na regi¿lo de lì'ur¡ras. Estå
ropresentaclo, p::lncipalmenbc¡, rror expreglsll.¡a -l.onte na Serr¡r cla

Onça Parda.

c) Pacote de me t acêr l-careni toe : inclui, predominan LelÍìen be ,

me bacaf careni L,os Sroesos a médior; e eubord j.nad¿rnenLe

nel,acalcilutiLor¿. ConLóm local¡nenbe ínbercalaçõee métricas de

met¿-lreni bos e metassiLtiLos Ì-randados.

A sec-¡Uênci.a Furnae-Lajeado enconbra*ge em Õontð.lo
tectônico con a se<1UénciÉÌ $erra da l3oa V:ie ta, sobrepoeta (Pireg,
1988).

A eeqUência tsetari ãflora, principalnente, nae
eatruturas anticlinais associada.¡: a fase D2, enç¡uan'bo ¿t sequârncia
Furnas-Lajeado enconJ.r'a-EJe pre:ierv¿rda nos Êrinclinais asBociados
ô.s fa¡:os D2 e D5. Na porção NW da área, região de Fr:rnae, å.

seqUência tr'urnas-La j eildo consbitui urna estrutura homtrclinal, corn

rurc:rgulhos para NW -
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A c:rti.r¿rL ìIjrîaliin ¡>r'oçrosL¿r é soute,lÌr¡r¡rLc a clr..l C¿rmtr-'o¡l l'lr'[r:r

(1983), porém al.gurnas diferençae são reesaftadae:

1) O t;êrnro seqUôncia é utilÌzaclo com cor¡ceIrÇtrc¡ cl:Lf erente -

Ctrmpos Nebo utIliz¿r-.o como unldadc: l.l-troe¡rtr.at1¡¡ráf lca ì.nfor:na1_,

em substituição, provavelnenbe û.o têrmo formal formaÇão -

SeqUência deposici.onal , co¡no enpreg¿lda nes be 'L,rabal.ho, aclv dlm clo

conceito da eatÌatigrafia genética (Mitchun Jr et aJ. !9'17) e é

util"izada para designðr uma euceõsãÒ relabivarnente concordanbe de

estratos geneticaneuNs ¿rssÒcÌados e }iuritados, no LoÞo e n¿r ba¡te,
por discÒrd6.nciac ou descon L inuidades deposicionais-

Z) [J cont-,¿]to entre aß soquôncias Betari e Fur¡ras-La j eado
sugerido por Carmpos Noto ( 1Ìigura O3) ó nltlda¡nente transicic¡na-L -

Nesso tr:abnlho, ee;'Le contat o foJ- consldernclo abru¡,to, localmente
transicion¿rl, e represernba uma descontinuidade deposicional enbre
as seqU ênc i as -

3) A oeqUência l{urn¿ìs-La j eado foi subdividida por Carnpoø

Neto ( ]983 ) eln faciee È'urnas e Laj eado, correspondendo ,

res¡>ec bi.varncnte , ås :l-a:ix¡Lsr ¿lf l-orantes nð. r$giåo de F urn¡:.s, ö

Lajeatlo- NÈete trabalho congiderou-ce que Loda a seqUência, isLo
é, as facles Fuznas e llajeado de Canpoe Neto (op. cjt-),
Ên.ôn bl'a*sle repet.icla por dobranrento n¿rs duae f aixag.

As colunaÐ e etrat igr,lf icas proÞostas por Ceoffroy t/.

Souza Santos (1.942), Barbosa (1942), MMJA/JICA ("1983), Daj-tx ef,

aJ.(1983), HasuÌ et al.. (198aç), Chiodi Filho (1984) e Campanha

et al-- ( f985, tgB6) , (vic.le tal¡ela Z) , suBerenì, para a área
estudada, esquema:j est,raLj-6rúf lcos se¡nelhantcû i3 cor.re lac ionáve i s
L Ìtoo strat i graficamonte - Consideram, do topo tr>ara a base:

- Unra unidade c arbon¿it ica;

- Una unldade terr lgena;

- Uma unidade carbonática; e

- Uma unidade terrígena basal.
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A u¡rldade Lorr'1E3e.rnr,r l¡ar¡aL corres¡rorrile à. se<.¡Uônc),er

Betari. O conjunto representado pelae tres unidadeEJ resbanbes
corresÞonde a Ëequencl¿r depoelclonnl Furna.g-La,J eacìÕ . A unldûcle
ter:rÍgena denoull¡rada "xlsl,oË da Serra do 'latu" por Geoffroy &

Souz¿r. Santoe ( 1942 ) ou Foruraçõo Agua Suj a por l,lð.sui ( lÍl84c. ) ,
encontra-se reprejlentad¿{ na Éequência Furnas-Lajeado pel-Õ pacote
lenticular de meti.rtrre J, itos.

ÂLráves da anáÌise seqUencial e reconhecIrnenbo dos
episóc1 íos de1:ol-: ic ionai s , foranr recon¡rti buldas a.s re laçÕes
eabratlô¡áficas e a tr:aleogeografla das seqUênciae- A cllnâmic¿r doe
episódlos deposicionaiÊl trð.usgressivo e regressÌvo, no conbexto
da ú.rea, encontjrcr*se esquernaUì.zada na f igura 30.

A seqUôncla BeUari é rebrogradacional, deposiUacler ern

epierCrdio transgreneivo" A elevação do nÍvel do nar durante a

deposição, concorní t an l-ementÐ å dirnj.nuiçäo dos f luxcle tuz'bidí.bicos
e aumenbo de Lanra no eistema, provocaran mudançae nÕ Þrocesgo
deposicional da eeqUência, repreeentadas pelos eetú.gloe cle

cre¡¡cirnento/si elemae deposicionaiss TI e III (Mutbi & Normark,
1987 ) -

A porç,ão barlal cla sr:qt)ência, representodrr peloe
depósitos do b.i¡:o T I (Muttl & Norrnark, op- r:it, ) Eru¡jere sua
cleposiçõ.o eln águas reLativalnenUe profundas, contro.l.acl¿t por
prÕcessos cleposic"i.on;r:Ls dese¡¡vÒlvidos em n:l.veI t1o mar b¿ j.xo - A

elevação do ní.vel do urar reflete, no topo da eeqUênc.ia, a nrudança
do sietema depos:ì"cionnl, representada pe,to tipo III de MuLti &

Normark (op. cit:-), Esþe sis:tema foÍ deposiLado em óguae
profundas e cor:dicionado por proceEsjoË deposicionais atu¿rntee
duranLe o nÍvel- do tnar reLativamente alto.

O åpice da elt-:wação do nfvel clo måt:, tslrÕ tí, a
tranegressão máxima, coincide com o final cla deposição da
seqUência Betar.L Neote período ocorre urna estabilizaçÉj.o clo nÍvel-
do mar, caracterizad,n pol nto deposição ou rlc.:pttsição paseiva na
bacJ.a e, normalmenr';e, representada pór zonas de condeneação"
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regreasivo, representado
progradaclonal.

L34

Posteriormente foi implantado na bacia, o epieódio

Durante o episôdio regreosivo, nas zonas lltorâneae,
normalmente ocorrem processos erosivog intensos. Se a regressã.o
marlnha for rápida, a eeqUência nã.o conterá reglstro deeta
sedimentação, poj-e a erogão serå total. No entanto se a regreevåo
for rinta e gradual, a eedimentação serå registrada numa
seqUência progradacional- .

Segundo Vall e colaboradores (1977 ) os episódioe
regressivos são caracterizados por grandes discordâncias
ero.eivae. Não considero totalmente verdadeira esta afirmativa,
pois ela depende exclusiva¡nente da parcela da bacia que se eetá
analisando, oll seja, suas porções proximais ou dietale- As åreas
proximai.s, via de regra, apresentarn diecordåncia erosÍva e¡n

episódios regressivos, porém sua expressão em área eerå tanto
maior quanto maior for a velocidade do rebaixamento dcl nivel do

mar. N¿rs áreae distais os contatoe serã,o abruptos, evidenclando
descontinuidadee deposicj-onais e localmente podem ocorrer
cont¿rtos transic ionaiej se não houver in berrupção total cla

deposição -

No caso especfflco da seqUência Furnas-Lajeado, o

episódio regressivo fol lento e gradual, de forma que a seqUêncla
está. parcialmente preservada da erosão ( a seqUência não
apresenta depósitos litorâneos). As relaçöes de contato com a
seqUência Betari foram observadas en åreas relativanrente dlstaie
da b.rci.a, associada a deposição em É.guas profundas. O contato
enlre aa seqUênclas é abrupto, evidencíando a descontinuidade
deposicional existente e }ocal¡nente é transiclonal "rápido" -

pela seqUência Furnas-Lajeado,

As seqUências deposicionais Betarl e Furnas-Lajeado
representam um ciclo transgressivor/regressivo completo ( figura
30 ) con espessura aproxi¡nada de 2.000 metroe.



A análise histórica da evo.ÌuçÊio do conhecimento da
área, permite distínguir dois grupos de tral¡aLhoe,

Ao primei¡'o grupo pertencem oe trabalhos de Leonardoe
(1934), Barbosa (1942, 1948), Geoffroy & Souz¿r Santog (194:¿) e

Petrl & Suguio (1969). Irsìles trab¿rlhos pocauem como

caracterlstÍca comurn a anåliee rnultidisciplinar da área, com
pr c: ilorn:Ln6.nc Ia do enfctque sedime¡rtolóBlco, ref Ietindo
possivelmente, a f ormação nertur.rlielta da rna.ioria clos auborr:s.

O segundo grupo englo.ba os trabalhos publicadoe nËr

década de BO ( Claurpos Ne bo, Ì9BO; Chiodi Fi.l-ho , ISA4; Hasui et
.rJ.l.fl84c.; Campanlla ef ¿l- 1985, 1986; ent,rcl outros), onde a årea
foi abordada, pr inc i¡:almenLo , sob o ponho de vista da anålj-ge
eetruburai e bectônic¿L- Reff et,e¡n a evolução do conhecimento ao
J-ongo do tcmpo, no entanto, panbicuLarizrrm una área es¡:ecÍf ic,r do
conh.ncimenbo 6t:o-ì.0gico, or-t s:c,'.ja, a üeoÌogia estruturá,1. lls; l,e:¡¡

brab.,Llhos represerìbarì) a "csco-Ia os.JLrut.urçrl:islra" , ¡roneivelmenLe,
inf -[uenci¿rdos pel;r 'Lr:nclðncía ¡¡ru¡rdÌa]", surgíd¿r apóe o advento da
tectônica de placas.

lìgge¡¡ grlltr>Õs ref letem, basicamente, a escolã\ de
pensamento clolninante e o conhecimento cla época. São nítídae guarg

associar;ões cÕn as escolas de pensamento vigelìtes e r'Ê Ìrre se nt Erd¿rg

por nat-urarlistas e e strutul:al- i. stae -

O seguntlo grupo , do cer l,a forrna, ¡:articularizou umar

área estrrecÍfÍc¿r do conhecinren.bo ern cletri¡¡len[o do todo e agelm não
avançou no conhecinrenbo da ár'ea de forma arnpla e irriegrada com os
conhec imentos ¿:clqu j-r' 1cìa9 prev iðrrüen ìre .

ci\Ã>ltrT'{-T-å-Ð 1,/r

CO}.¡ S I DERAçOTLS F ], NA I S

O está6iio de conhecínent,o ¿rlcançado até o final
década de 00 foi gubuLilizado rros trabal"hoe posteriores-

Nesio t::abalho foi aplicada a seÊ{uinl,e relaçêio:



qu€, por consegui.at;e, buscou
prévios.

Ceo.l.ogia Eslt.ruL,uraI -¡ Sed !¡¡rcn.l,o.l.ogi a = Estrabj-grafia

A ðnáIise er¡l-rutura.L deeenvoJ.vidtr, aconl.panhada de

mapeamonto geológì.co de de'U¿rÌhe, per'¡ritiu recorìrPor ets pri.rrclpi.rie
f ases de dobrarnen.t,os que afetara¡n a ú.rea -

A prlntcirr: f¡:t:e cle dr:bramenLo é icìenblf ic¿rcln ¡¡el¿t
ocorrênci¿r de¡ uma foliação paralela a subparal.elar ao acamamentcr

reliquiar, plano axi.al a clobrae reouml¡entes e iEjocI j.nals gue

af e Larn o aca¡ìlament,o Fiödirt)entar. As dobras D1 sÉio relativamentn
raras. Zonas de cisalhamento de baixo ångulo esllã.o aeflociadas a

eeta fase deformac iorral-.

A segunda fase cle clobramentos constitul um dobramento

acillndrico, cônico e ros¡ronsável pela estruturaçã.o doe litotipos
na área- As dobrae D2 pÕssuem estiloÉ vari.ados e bêm como

foliação plano axial a fol-iação S2.

j.Iì Legraç,5o tlog conhec imcrn l-Õs

A terceira faee de doÌ¡ramentos esbá repreeenladat por
tiob¡as abertas e ísópacas, centimétricas a né.LricasJ, conbendo õr

foli¡rção SS plano axial.

A f arsc¿ D4 é c¿i.rac Leriz,rtla. por: dobrasl ¿rbÐr't¡:r¿l ã ¡:ittí.r.vë!'j,

por vëzes, conL:endo no plano ¿rxia.l. Lunð. follaLçêio porlcc,

desenvolvid¿ì ou ìrna r:J-ivagern espaçacla.
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I,'or¿rrn c¿¡.rac t erizadas duag f aeee de dobramentoe tardias,
a f¿rse NW e a NE-

A fase de dobraruentos tardia NW é caracberizada por
um¿ì foli.ação subverL ical- izacla, colu dlreção NW' normalmenbe '
ïepreseniaclcì por uma cfiva€en ec¡.,açada- Agsociada a es¡t¡r

deformação, oncontram-se dr:bras ¡ìbertas a euav€9, visÍveie,
princip.rlnrenLe, em megaescrrla" Iìu'Le clobramento tardio iulìLo coût o

Lt2 såo os principa_i.s rgsponsáveis pr:la esbruturação da área-

A fase b¡rrdia NE é localizada e caracteriza-ee por
dobramentos allerto:s corn planos i:xiaÌ¡¡ subhclrizontaf iz¿rdos - A



l:J'l

foLi¿rção pIa¡ç: ¡rx:j"aL e) 5-Jba repï'e:lont¿\da por ut a clivagem e$pAç.lc-l¿l

cen b imellr icErment€ .

O metalnorf isnto que af etou a áreei, segunclo a

classiflcaçãodeWínkj.er(1977),édebaixogràììeln]imites
lnferiores a da istÓgrada da bl"otita-

A ¿rnå I í ee Paleoambiental
Furnas-La.j eaclo, considerou :

a) A seqUôrlcia Bebari corresponde a unar seclt)ênr:1a

re Lrogradac ional , úEsociadä a um epis;ódio Lranegressivo ' Sua

cìr:frçsição ocorreu eln águaø prof u¡c'lae, ÇÕndicionada pelet var j,crçãrtl

rc:lativa do ¡rivel do mar^ Na porção basal estão representados oø

(iÇpa)siùorj but'bj.cliticoB cio Lipo TI (Muttj" .& Nortnark, 198'/ ) ' que

'Ll'ansic-ì.on¿rm par¿1 os clepósribos de turbidÌLos clo t ir-'o III (Mutt'1 &

Normarh, Op. cj t _ ) , situados rro topo, e corre sjPÕnde m er.os es Lúgios

de cre sc imert'bo/e i s t-,emas deposlclonais-

b) A seqUência Furnas-Laieado conshltui uma geçLllê¡rcia

progradacional , cQm s.ua cìepoeição condicionada por uli episódÌ.o

regressivo - cornpi,eende um episÓdio deposicionr:I repreeentado

pelos ¡¡Íslenas plataformar e talüde carbonábicos e åreas

associatìas. o mode J.o deposiciorlal contpreende umei pl"tLafot'ma r'aea'

sob o domfnio de onclas, que transiciona para scdi¡nentoe

terr:lge nos cle borcla di¡ tûIude, $eßuido L)or rafiìÞa c¿rz'bonÉr.Li.c;r

( Lalude e åreag a¡¡sociadaE;).

Esbrati¡¿r'af j-camente, a seqUência Beì:ari onconllra-€'e n¡r

base, solrropof,rta pelos rnetassedimen bos car:krc¡náticos çl6¡ $sr1uênc;ia

Furnas-Lajeado. Aullr.rs cons;tÍ'buen um cicl-o transgressivo--
regreaseivo , com , åLproxim,ldame nte , 2 " 00O mefu'os de espessura -

As einilaridacles dos a¡nl¡ientes deposiciorlais, e

litotóg:i.cas entrfi aB eeclUênciae tsetari e Serra da Boa Vist'a

(Pires;, l98S) , at:rsirn como enLre asi ËequônciaÉ ¡'urnaË-Lajeado e

Gorntuba-Pas;sa Vinbe (Pires, op- cit-), a:lgocÌadas ao contatÓ

tccLônico e representado Þor falha de cavalÉamenUo enbre as

scqUências Furnas-lajeado e Serra da Boa V.iE¡ba, Þernitiratn
inberpretar as l.l€'r(ltJênc:i as Serr¿r da IJoa Vista e Corutuba-Pagsa

da!., seqUênc ias Betari
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Vinbe cotrìo correlal-,as: ¿r$ sectrUôncial¡ Be [ari e f.,'urn¿rs.;-.I,¿rje¡-Lc]o,

re spect ivanen be , e repetidas por: cavaJ-g.rnento conabiEuindo uln¿1

estrutura dupJ-ox. Recolnend.l-l¡e porirn, es Luclor:J pormenorizados nas
seqUôncias lìorrn da [ìoa Vis¡L.r o C oru Lub¿r-Pas:¡a Vlnbe, rro Êjenl,lc]o
de tesbar esta in terpretaÇäo -
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Foto 0l - Foliação 52 representada por clivagem de crenulação dlscreta

afetando a follação St. A follação Sl encontra-se representa

da pelas micas ( ¡n¿scovitas e serlcltas) orlentadas transver

salnente a follação 52. t{o canto ósquerdo lnferlor são vlsl-

våls pequenos arcos pollgonals contendo Sl preservada.

Aumento de 380 vezes.

Foto 02 - Crlstal de clorltólde

fotiação 52 e afetada

Aumento de 38 vezes.

exlblndo sonùra de

por uma crenulação

pressão segundo a

espaçada (S3).



Foto 03 - Fot-lação (S2) dtferenelada,
crenulação esPaçada (Sg) que

encontra-se afetada Por uma

Aumento de 38 vezes.

a.fetada por uma

por sua vez,
crenulação flna (54).

Foto 04 - Desenvolvlmênto da follação s3 nos metapel-ltôs.

Nosmetarenltospreserva¡n-seasestruturasrell-
qulareseafollação52'



Foto 05 Crenulação flna (S4) afetando a

e a f,ol1ação 52'
Aumento de 38 vezes.

crenulação 53



'Foto 06 - Vale do Rlo Betarl.

foto 07 - Dobra lntrafollal assoclada a deformação Dt "



z' ¡¡

ã

Foto 08 - Dobra D2 abertd com calmento do elxo para llE.

Foto 09 - Dobras D2 com espessamento

aplcal. Contém a follação
52 plano-axlal e afeta a

follação Sl.



Foto l0 - Dobras D2 fechadas e exlbln
do simetrla em l'1.

;ü-ii - Dobras àbertas ä,:suaves assocladas a dirformação 02.

Destacada pelo clrculo hå uma ffgura de lnterferêncla

entre as dobras Dl e 02.



Foto Lz Padrão de lnterferêncla em ldço entre os
mentos D1 e D2, ed camada de metacalcårfo
qüêncla Furnd,s-LaJeado ;

dobra-
da se-'

Foto 13 - Dobramento aberto
assocÍado a deformação D3, afe-
tar¡do meta,sslltltos/fllltos da
seqtlênc la Furnas-LaJeado .



Foto L4 - Dobras D4 abertas â stlâVêe¡ r

localmente dlsarmônlcas, afetando
metasslltitos da seqtlêncla Betarl-.

Foto 15 - Dobraa suaves e abertae
ao dobramento D4.

em metacalcårlos, assocladas



Foto 16 - Dobramento abertoi com plano
horlzontall-zados ; assoclado

áxlal e elxo
à fase D6;

Foto L7 - Falha das AraPongaa

Brecha calcårla sltuada no contato entre

Furnas-LaJeado e Sema da Boa Vlsta'
as seqüênclas



Fotos 18 e 19 - Dobrag em rrbalnha, presentes nos

calcårlos da Sequêncla Furna-LaJeado, nas proxl-
midades da Falha das Arapongas.

Foto 18 - Camada de

dobra em

cal.cloftllto romPlda e contendo
rrbalnltarr.

Foto 19 - Metacalcårlos lntensamente deformados

contendo dobras em rrbalnttarr '



- Foto 20 - Vale na reglão tlo LaJbado conùendo lnúmeros
sumidouros; dispostos linearmente;

Foto 2L - C¿irnada dè metriconglomerado bontendo peciaços

da camadé sotoposta (selxoe de conglomeradoe
ollgomltlcos); denotando processo de canlba-
lÍsmo na deposlção.



Fotö 22 - contdtos eroslvo¡i ênùre ðainddás
glomerados.

dê metdcon-

Foto 29 - Camadas de met¿drenltos (facles areno-petlttcas)
eitblndo conùatos planos e begulares; por grartde
extensão Lateral¿



-poto 24 - Facies pefltico-arenosd contendo seqtlênclas
de Boumd lriconPletás (Tcê)l

Foto 25 - Esfratoe
de Bouma

de metácd'lcárlos þiitblndo
lncompletas (Tab¡ Tab/c;

seqüênctas
Ta) .



Foto 26 - Metdc¿ilcarenfùds êrilblndo êstrdtlflcações
cruzadas hummocky (HCS ) .

Foto 27 - Estri¡turas de ondas truncadás em metacalcare-
nltos da seqtlêncla Furnas-LaJeado- As relações
angulares encontram-se alteradas devldo a de-
formação.



roto 2A - íirAù.otrilhctiinentös de

do topo dd seqtiêncla
ciniteü äbs mêtdcälcârlos
Ftirnas-LdJeeido. ,

Foto Zg - úlcroüruncamentos e Cllmblngs em lntercalações
terrfgenas (metarenltos/fltitoe) do topo da

seqtiêncta Fürnas-LáJeado; Notar estrútt¡ras de

sobrecargá no 'centro da foto;



-Foto

.Foto 31 - Brech¿i íntraforndciortal hd sêqtlênctd, FrJrnas-

LaJeadoi compoaùa por matrlz calcloftrlùtca e

blocos de metdcdlcarênitos;

so - seqi,iênciaå cië Ëotfmâ,(rce)
seqüênctd !\irnad-LdJeado ¡

nöb metacdicâílós ttd

intensdmerite deformadas .



Foto 32 - üetdconglome.radoe
até b êèntfnietíod
groasa' disPersos

com eþiiroô carbonåi;iboê com

da cirâinaùr,ö e srã méard e
em matrLz cáLcarenltlc¡i;
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