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Resuvlo

Este trabalho resulta da investigação das rochas sedimentares da Formação

Aquidauana (Carboníf ero-Permiano) em Mato Grosso do Sul sob a abordagem da análise de

fácies sedimentares, visando o reconhecimento dos principais sistemas depos¡ciona¡s e

respectiva disposição paleof isiográf ica, de forma a contextualizar a deposição da unidade

dentro da glaciação gondvânica neopaleozóica. As estruturas tectônicas ocorrentes tanto

nas rochas paleozóicas quanto nos depósitos coluviais e aluvia¡s cenozóicos da área foram

também alvo deste estudo no sentido de delinear pioneiramente o tectonismo deformador

pós-Paleozóico, de caráter rúptil, atuante na configuração da atual borda oeste da Bacia do

Paraná.

A subdivisão estratigráfica informal da Formação Aquidauana em três intervalos -

inferior. médio e superior - resultou no reconhecimento de onze associações de fácies

sedimentares representativas de distintos sistemas deposicionais. O intervalo inferior é

caracterizado por sistemas deposicionais aluvial e fluvial entrelaçado com retrabalhamento

eólico localizado, dispostos lateralmente a ambiente subaquático raso {provavelmente

marinho shoreface e offshorel, onde a sedimentação foi resultante de retrabalhamentos

durante tempestades episódicas e de intensa ressedimentação confinada ou não-confinada,

possivelmente promovida por avanços e/ou proximidade das geleiras ao ambiente

sedimentar.

O inte¡valo médio é marcado pelo afogamento generalizado do sítio sedimentar,

quando se instala deposição essencialmente pelftica procedente de correntes de turbidez

de baixa densidade, num cenário de melhoria das condições cl¡máticas, que teria permitido

a proliferacão de organismos bentônicos, configurando fase interglacial.

A retomada de sedimentação subaquática, progressivamente mais rasa e resultante

de fluxos trativos de maior energia, caracter¡zam a base do intervalo superior' Nela, o topo

do intervalo médio é ¡ntensamente retrabalhado pela instalação de fluxos gravitacionais de

sedimentos de diversos graus de coesäo, que assinalam a retomada dos avanços de

geleiras à bacia e um novo ciclo sedimentar. Esta fase de ressedimentação foi seguida pela

instalação de sucessões shoaling upward, num contexto de linha de costa progradante

assolada por tempestades, pelo avanço de braid deltas e pela ampliação das áreas de

exposição subaérea. Neste cenário, durante os picos de glaciação lstadial maximal, os

avanços de glaciares promoveram substancial aporte de sedimentos rudáceos à bacia, que

foram progressivamente ressed¡mentados por ocasião dos seus recuos, tanto em

condições subaéreas quanto subaquáticas, devido às oscilações do nível d'água do corpo

aquoso antes retrafdo. As indicacões sedimentares apontam para condições climáticas



bastante severas (há indícios de que o substrato sedimentar tenha estado congeladol e de

acentuada aridez {predomfnio de sedimentacão eólica).

O topo do intervalo superior registra significat¡va ampliação das áreas de

sedimentação eólica e não exibe mais nenhum indfcio da proximidade de geleiras. O

sistema deposicional eólico é caracterizado por depósitos de dunas de médio porte e

amplas áreas de deposição de sand s/,eefs, nos quais se desenvolveram depósitos

lacustres terrfgenos e carbonáticos (bancos oolíticos), com discretos indícios de

prec¡p¡tação de sais, Acredita-se ter este conjunto sedimentar se formado já num cenário

pós-glacial, regido por condições climáticas tão áridas quanto nas outras associações de

fácies da Formação Aquidauana, mas possivelmente mais quentes. Seria correlato, em

termos estratigráficos e paleoambientais, à Formação Dourados.

A análise das paleocorrentes deposicionais revela que a migração dos fluxos

canalizados e fluxos gravitacionais foi voltada para NW e SW, exceto no conjunto

sedimentar correlato à Formação Dourados, marcado por significativo transporte fluvial

para SE. O regime de ventos variou de uma constante direção de migração de NW para SE,

no ¡ntervalo inferior, para uma distribuição b¡modal no intervalo superior, caracterizando

ventos predominantes provenientes de SW e Sul. Os pavimentos estriados pelo gelo

indicam que o avanço das geleiras neopaleozóicas foi de SSE para NNW, provenientes das

mesmas áreas-fontes de geleiras admitidas para o Grupo ltararé na borda leste da Bacia do

Paraná,

O tectonismo deformador do pacote sedimentar paleozóico na borda oeste da bac¡a

está relacionado a cinco fases distintas: a) fase de extensão E-W, sin-deposicional ao topo

do pacote sedimentar neopaleozóico (possivelmente Formação Dourados), acompanhada

de abalos sfsmicos; b) fase de transcorrênc¡a dextral. pós-Jurássica, associada a binário de

direcão E-W, com eixo de máxima compressão {or } de diregão NW-SE e de máxima

extensão (o3) de diregão NE-SW; c) fase de compressão E-W, neotectônica, reconhecida

através famllias de juntas conjugadas de cisalhamento que afetam indistintamente

depós¡tos coluviais quaternários e sedimentos paleozóico-mesozóicos; d) fase de

compressão NE-SW, neotectônica, provavelmente associada a binário s¡n¡stral de direcão

E-W, identificada através de falhas direcionais que foram reativadas posteriormente, na

fase de extensão E-W, como falhas normais que afetam, além dos sedimentos paleozóicos,

depósitos aluviais quaternários de baixos terraços.



Aesrnecr

Neopateozoic gtaciation in western Gondwana covered more than l,OOO,OOO km2

of the Paraná Basin in Brazil, Along the westem border of this bas¡n, in Mato Grosso do Sul

State, glacial depos¡ts are encompassed within the Cafuon¡ferous-Permian Aquidauana

Formation. Facies analysis of this unit has perm¡tted the recognition of eleven facies

associat¡ons grouped ¡n three stntigraphic intervals.

The lower interval is characterized by an alluvial fan and fluvial-braided system with

minor aeolian reworking. These deposits grade laterally to mar¡ne shoreface and offshore

deposits related to stotm-dominated reworking and expressive confined and unconfined

resedimentat¡on possibly caused by glacial advance.

The middle interval rcprcsents an interglacial phase marked by extensive flooding

with fine sedimentation caused by low-density turbidity processes. At this time, a warmet

cl¡mate favoured protiferation of benthic organisms.

The lower part of the upper interval is marked by shatlow-water conditions with

high eneryy tractive flows and intense resedimentation of material reworked lrom the top

of the m¡ddle interval. These flows indicate a new phase of glacier advance into the basin

and a new sedimentary cycle. This interval ¡s characterized by shoaling-upward

s¿rccessrbns in a context of progradational shoreline under storm-dom¡nated conditions, by

the advance of braid deltas and by increasing subaer¡al exposition.

ln this scenar¡o, during the peaks of glaciation (stadial maxima), glacier advances

increased the clast¡c supply to the bas¡n, and th¡s material was progressively subm¡tted to

subaerial and subaqueous resedimentation during glacier retreat as a conseguence of

ftuctuating base level. A very cold, severely arid climate is suggested by evidence for

frozen ground and the predominance of aeolian sedimentation.

The top of the upper interval records widespread aeolian sedimentat¡on without

evidence of ice actívity. The aeolian system of this intetval ¡s characte zed by medium'

sized barchan-like dunes, sand sheets and minor fluvial-braided streams, as well as small

saline lakes under conditions of high evaporation, This part of the uppu interval is

coffelated with the Dourados Formation.

Paleocurrent analysis reveals that migration of channelized and gravit\/ flows was

towards the NW and SW, except at the top of the upper ¡ntetval, correlated with the

Dourcdos Formation, where fluvial ttanspott was towards the SE. Paleowind directions,

despite some variations, show wind blowing from the S-SW. lce-striated pavements

t



indicate glacier migration from SSE to NNW, showing the same source-area of glaciers as

recognized along the eastem border of the Pañná Basin (ltararé Group).

Anatysis of btittte structures indicates that the Paleozoic rocks of the western

border of the Paraná Basin in Mato Grosso do Sul State werc sub,iect to mult¡ple

deformations related to five phases of tectonic movements: I ) E-W sYnsed¡mentatY

tectonism, evidenced by clastic dykes related to seism¡c activitY dur¡ng the deposit¡on of

the top of the upper interval (Dourados Formation); 2) a post-Jurassic NW-SE compression

and NE-SW extension associated with an E-W r¡ght-lateral transcurrent binarY; 3) an E-W

probably neotectonic compression recorded by families of shear-ioints in Paleozoic,

Mesozoic and Cenozoic (Auaternary) deposits; 4) a NE-SW neotecton¡c compression,

probably assoc¡ated with an E-W left-lateral transcurrent binarY; 5) an E-W extens¡on that

affects Paleozoic, Mesozoic, as well as Holocene colluvial and alluvial deposits.
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Cepirulo 1 - l¡¡rnoouçÃo

1.1 lntrodução
A porcão planáltica oriental do Estado de Mato Grosso do Sul é sustentada por

exposicões de rochas sedimentares da Bac¡a do Paraná (figura 1.1), compondo a Serra de

Maracaju, onde a seção paleozóico-mesozóica é constitulda pelos grupos Paraná

(formações Furnas e Ponta Grossa). ltararé (Formação Aquidauana), Guatá (Formação

Palermo), São Bento (formações Botucatu e Serra Geral) e Bauru/Caiuá. Alguns autores

têm admit¡do a presença de unidades pré-Furnas, atribuídas ao Grupo Rio lvaf (ASSINE et

al. 19941, aflorantes nas porções superiores da escarpa da Serra de Maracaiu, nas bordas

da Planície do Pantanal Sulm atogrossense.

A Formação Aquidauana é reconhecida como a expressão do Grupo ltararé na borda

ocidental da Bacia do Paraná, nos estados de Mato Grosso do Sul, onde foi originalmente

definida, Mato Grosso e Goiás. É caracterizada por espesso pacote sedimentar com

litologias essencialmente arenosas e tlpica cor vermelha. Embora sua deposição seja

admitida dentro do evento de glaciação gondvânica neopaleozóica, a sucessão sedimentar

da Formação Aquidauana sempre foi considerada distinta, em termos de fácies e

ambientes sedimentares, das unidades correlatas dentro do Grupo ltararé. A falta de

elementos estratigráficos de correlação regional, o escasso conteúdo fossilffero, a grande

variação lateral e vertical de fácies, além dos poucos trabalhos de detalhe, marcaram a

tendência de associar a deposição da Formação Aquidauana a uma evolução sedimentar

marginal, suprida por áreas-fonte de sedimentos e de geleiras distintas daquelas atribuídas

ao Grupo ltararé na borda leste da bacia.

Alguns pontos de controvérsia ainda persistem. Entre estes podem ser listados: a

influência direta das geleiras na sedimentação, ou mesmo sua proximidade ao sít¡o

deposicional; o aparente paradoxo entre a cor vermelha dos sedimentos e o ambiente

sedimentar glacial; a instabilidade tectônica sin-sedimentar e a idade das rochas. Não se

tem a pretensão de tê-los esclarecidos em definitivo; antes disso, espera-se que os dados

trazidos à luz a partir da investigacão de uma área preterida de pesquisas por 15 anos

venham contribuir com novas informações, enriquecer as discussões e despertar o

interesse para futuras investigações.



k

2f3o'

Qa - Depósitosaluvionares

Od - Depósitosdetrít¡cos

Op- Formaqão Pantanal

TO - Cobertura detrít¡co-laterft¡ca

Kb- Bacia Bauru

JKsg - FormaçãoSerra Geral

TRKb - Formoçåo Eotucatu

PCa - Formação Aquidauana

Dpg - Formação Ponta Grossa

Df - Formação Furnas

€ O| - Granito Taboco

p€Ac - Grupo Corumbá

peAcb - Grupo Cuiabá

pe i - prêC€mbriano indiferenciado:

complexos Amoguijá e Alto Tererê

¡f Área de Estudos

Figura 1.1 'Es.boço geológico do Estado de Mato Grosso do Sule localização da área de estudos. (Compilado

de ARAÚJ0 et at.1g82e DEL'ARC0 et at. lgïZl



1.2 Objetivos
Visando contribuir com os conhecimentos estratigráf¡cos e sedimentológicos sobre

a Formação Aquidauana disponíveis até o momento, este trabalho tem por objetivos

delinear os principais mecan¡smos de deposição e associações de fácies sedimentares, que

permitem vislumbrar a disposição espacial dos sistemas deposicionais vigentes à época de

sedimentacão da unidade. Além da definição dos sistemas deposicionais e reconstrução da

paleogeografia Aquidauana, apoiada em dados de superflcie, foi investigado o arcabouço

estrutural das unidades aflorantes na área de estudos, de forma que a evolução tectônica

pós-paleozóica da borda oeste da Bacia do Paraná fosse melhor compreendida.

1.3 Área de Estudos
Em Mato Grosso do Sul (MS), a área de exposição da Formação Aquidauana

apresenta-se como uma faixa or¡entada na direção NNE-SSW, de largura média de 40 km e

extensão de aproximadamente 3OO km. que corta praticamente todo o estado e mostra

continuidade geográfica ao norte, para o Estado de Mato Grosso, e ao sul, para o Paraguai,

onde é designada de Formacão Aquidabán.

A área de estudo localiza-se na porção centro-norte do estado (figura 1.1), sendo os

limites sul e norte, respectivamente, os paralelos 20' 30' e 19o 30' de latitude Sul,

coincidindo, aproxim adam ente, com as cidades de Aquidauana e Rio Negro; o limite oeste

constitu¡ o contato com as formações Furnas e Ponta Grossa, às margens da planlcie do

Pantanal, e o limite leste coincide aproximadamente com o curso do Rio Aquidauana.

Para avaliação das estruturas tectônicas rúpteis, as unidades sobrejacentes e

subiacentes foram também investigadas visando a obtenção do maior número de dados

possfvel, o que resultou na pesquisa de uma área bem mais abrangente que a das

exposições da Formação Aquidauana, desde o meridiano 54030' W até o extremo oeste da

borda da Serra de Maracaju (f igura 1 . 1 ).



1 .4 Aspectos Geomorfológicos
Toda a borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná, em Mato Grosso do Sul,

configura relevo de planalto com bordas escarpadas, cÕnstituindo cuestas, condicionada ao

Planalto de Maracaju-Campo Grande (domínio meridional do Estado de Mato Grosso do Sul)

e também ao Planalto do Taquari-ltiquira (porção nordeste de Mato Grosso do Sul e

sudoeste do Mato Grosso), def inidos por FRANCO & PINHEIRO {1982). A denominação

"Serra" de Maracaju para este con.junto geomorfológico é informal e será utilizada apenas

para f azer referência à porcäo planáltica oriental do Estado.

O Planalto de Maracaju-Campo Grande pode ser individualizado em três

compart¡mentos, compondo patamares escalonados com bordas escarpadas voltadas para

o oeste: compartimentos inferiÕr (altitudes entre 2OO e 45O m), intermediário (300 a 600

m) e superior (5OO e 7OO m), respectivamente, de oeste para leste (e. g. FRANCO &

PINHEIRO 1982). O compartimento inferior é marcado por frentes de cuesfas a oeste,

l¡mitando a Depressão do Rio Paraguai (terrenos sedimentares não inundáveis, segundo

ROSS & SANTOS 1982) e os Pantana¡s Matogrossenses (terrenos suje¡tos a inundações

periódicas definidos por FRANCO & PINHEIRO 1982). Neste compartimento ocorrem, da

borda para o interior do Plahalto (de oeste para leste), rochas do Grupo Cuiabá (sopé de

frente de cuestal, exposicões localizadas de unidades ordovicianas-silurianas do Grupo Rio

lvaí, além das formações Furnas (frente de cuestal, Ponta Grossa e Aquidauana (reverso

de cuestal. O compartimento intermediário, onde dominam formas de relevo erosivo

tabulares com bordas escarpadas (entre outras, as serras de Aquidauana, Ventania e

Negra), é constituído por rochas avermelhadas da Formação Aquidauana; os reversos das

frentes escarpadas, próximo ao sopé da escarpa basáltica (compartimento superior), são

constituídos por arenitos da Formação Botucatu, que desenvolvem feições de relevo mais

suaves. O patamar superior apresenta amplas formas de relevo tabular sustentadas por

basaltos da Formação Serra Geral, por sedimentos da Bacia Bauru e por coberturas

detrltico-lateríticas cenozóicas.

Os patamares do Planalto Maracaju-Campo Grande apresentam marcante

alinhamento NNE das bordas escarpadas, Esta conformação geomórfica proporciona boas

áreas de exposição da Formação Aquidauana na porção central do estado, nas

proximidades da cidade homônima, associadas a relevo escarpado, com desnfveis da

ordem de duas a três centenas de metros, feiçäo esta que se torna mais suave e menos

evidente (feições de relevo erosivo menos dissecado) em direção ao norte e sul do estado.



A área de estudos está inserida totalmente no Planalto Maracaju-Campo Grande,

genericamente denominado na toponímia regional por Serra de Maracaju, O termo serra,

embora incorretamente empregado (os perfis de relevo são tipicamente assimétricos), é

bastante difundido na literatura e será utilizado informalmente neste trabalho, apenas para

s¡tuar o leitor quanto às principais localidades geográficas da área de estudos.

As formas de relevo sustentadas por sedimentos da Formação Aquidauana säo do

tipo de topo convexo ou tabular pouco dissecadas, de altitudes mais baixas (2OO a 350

m), mais comuns às margens das escarpas das serras de Aquidauana, da Ventania e

Negra, resultantes do entalhamento dos rios Taboco e Negro. O relevo cuestilorme e

tabular com bordas escarpadas, associado a formas de dissecação aguçadas {fÕtos 1 .14 a

F), é tfp¡co destas serras na porção oriental e sul da área de estudo, formando um front

descontínuo de direcão NNE. Os processos de erosão em recuo até as escarpas basálticas

teria permitido o desenvolvimento destas formas residuais, muitas vezes compondo morros

isolados (Seio de Moça, da Divisa, Água Boa e Boa Sorte, figura 1.2), com altitudes entre

4OO e 6OO m, onde estão expostos os intervalos estratigráficos médio e superior da

Formação Aquidauana.
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Foto 1.14 - Bordas escarpadas, voltadas pafa oeste, d0 compartimento inferior do Planalto de

Maracaju-Campo Grande (Sena de Maracalu) na altura da Cidade de Aquidauana. Vista obtida

a partir do topo da Sena do Paxixi.

Foto 1.1 B . Vista do Mono Boa Sorte, que atinge altitudes supetiores a 600 m.

Foto l.1C-Borda da Sena Negra, que faz parte de um front cuestiforme descontínuo, de diteção

NNE. Vista a partir da rodovia Corguinho-Rio Negro, 30 km ao norte da primeira.

toto t.tD . Extremidade noroeste da Serra da Ventania. Vista a part¡r da estrada Cipolândia '

Taboco, 10 km ao norte da primeira.

t0t0 1.1E - Cerro 0uebrado visto da estrada Cipolândia . Ponte do Grego, 17 km a leste da primeira





Cnpirulo 2 - MÉroDos E NomeruclATURAS

2.1 Análise da documentação cartográfica
Para a análise da documentação cartográfica. foram utilizados, como mapas-base,

os mapas geológicos na escala 1:1 .OO0.OO0 de ORDAKOWSKI et at. (l g8O), nRnÚ¡O et

at. 119821 e DEL'ARCO et at. 11982il, e em escala 1:5OO.OOO de CORRÊA et at. (19791.

Não há mapas geológicos da região disponfveis em escala de ma¡or detalhe. As bases

topográficas utilizadas para locação dos ponlos de descricão de afloramentos em campo

foram as folhas Aquidauana, Palmeiras, Serra de Maracaju e Rochedo, na escala

1:10O.0O0, e folhas Aquidauana, Campo Grande e Camapuã, na escala 1:250.00O

(disponíveis também como imagens de radar e satélite).

A análise de produto de sensor remoto visou a confecção de mapa de lineamentos

sobre produto fotográfico preto & branco do satélite TM-Landsat, na escala 1:25O.O0O

lcena 251774, banda 4), que foi auxiliar na compreensäo do arcabouço estrutural e na

distribuicão dos tipos de deformações tectônicas rúpteis ocorridas em épocas pós-

Paleozóicas.

2.2Trabalhos de campo
Os trabalhos de campo consistiram da realização de perfis regionais ao longo das

principais estradas e rodovias da á¡ea de estudos, com descricão de pontos de

afloramentos das rochas da Formação Aquidauana e de outras unidades estratigráficas da

Bacia do Paraná ocorrentes na área de estudos. Foi enfatizada a descrição das principais

litologias aflorantes visando o reconhecimento de fác¡es sedimentares, procurando já

identificar os possíveis mecanismos de deposição e ambientes de sedimentação dos

depósitos.

As fácies sedimentares foram caracaterizadas a part¡r do levantamento de seções

colunares e perfis estratigráficos, extraindo-se informações sobre litologias, forma,

espessura e extensão das camadas, tipos de contato entre elas, estruturas sedimentares

presentes e investigacão do eventual conteúdo fossilffero. Efetuou-se, ainda, a medição de

paleocorrentes deposicionais em estrat¡ficações cruzadas e outras estruturas sedimentares

apropriadas para este fim, além da coleta de amostras representativas das diferentes

unidades litológicas para posterior análise em laboratório.



Nos locais propícios, foram coletados dados de paleocorrentes deposicionais que,

tratados posteriormente em histogramas circulares do tipo rosácea, indicaram a

distribuicão e o vetor médio do paleofluxo.

Os dados de estruturas tectônicas rúpteis (falhas e juntas) foram obtidos em

afloramentos da Formacão Aquidauana, em unidades estratigráficas mais antigas

(formações Furnas e Ponta Grossa) e mais jovens (Formação Botucatu e depós¡tos

cenozóicos) presentes na área de estudos e ìmediacões, tendo sido conven¡entemente

tratados por métodos gráficos convencionais à análise estrutural,

2.3 Trabalhos de laboratório

2.3.1 Análise petrográfica
A análise petrográfica consistiu da caracterização textural e mineralógica dos

l¡totipos da Formacão Aquidauana em seções delgadas. As descrições de seções delgadas

auxiliaram a caracterizacão das fácies sedimentares quanto aos aspectos de geometria

interna, As feições microscópicas relevantes descritas neste tipo de análise foram:

estruturas sedimentares, granulometria, mineralogia, grau de arredondamento e seleção,

relações ¡ntergranulares (porosidade, crescimento secundário, tipos e fases de cimentação)

e intragranulares (porosidade, substitu¡ção mineral).

O reconhecimento de feições de autigênese de minerais (feldspatos e quartzo) e

diferentes tipos de relações intergranulares foram importantes para determinar a cronologia

relativa dos eventos diagenéticos a que os sedimentos da Formação Aquidauana foram

submetidos.

2.3.2 Análise por Difração de Raios X e MEV
As amostras de rochas sedimentares pelfticas {lamitos, folhelhos e siltitos) foram

submetidas à análise por difração de raios X e à Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

para identificação dos principais grupos de argilominerais presentes, sua natureza (detrftica

ou neoformada) e delineamento das principais relações ¡ntergranulares (recobr¡mento de

grãos, preechimento de poros, etc.).

As difrações de raios X foram realizadas em duas etapas: amostra total lrange do

ângulo 20 de 2o a 60o) e fracão menor do que 2 ¡rm lZQ de 2o a 15o), esta última analisada

sob condições normais, glicolada e aquecida a 5OO' C por 18 hs, que permitiram uma

identificação mais segura dos argilominerais presentes. Utilizou-se difratômetro Phillips,

modelo PW171O.



Para a avaliação visual sob Microscópio Eletrôn¡co de Varredura, separou-se uma

pequena parte da amostra ¡n natura, que foi posteriormente recoberta com película de

carvão e ouro. Ouando necessário, os argilominerais sob avaliacão na imagem obtida no

MEV f oram submetidos à análise pontual por EDS lEnergY Dispersion SpectometrYl, que

fornece a composição química elementar sem ¡-qua nt¡tativa e permite uma identificacão

mais segura do argilom¡neral, principalmente no caso de cristais detríticos' O equipamento

ut¡lizado foi um Microscópio LEO, modelo F44O, que fornece imagens por elétrons

secundános.

2.4 Trabalhos de gabinete

2.4.1 Tratamenfo dos dados de estruturas úecfônicas rúpteis
A análise integrada das estruturas tectôn¡cas rúpteis - principalmente falhas e juntas

- permite a reconstituição dos campos de esforços atuantes a pequenas profundidades na

crosta terrestre. Ouando integrada ao controle estratigráfico, é possível hierarquizar

distintos campos de tensões no espaço e no tempo. Valendo-se destas informações e da

identificacão do caráter das estruturas rúpte¡s, pode-se reconst¡tuir os padrões de

deformacão tectônica a que uma área foi submetida e como estes se sucederam no

tempo.

Os elementos ffsicos planares e lineares são investigados de forma a reconstitu¡r o

respectivo estado de tensões através de tratamento gráfico adequado, delineando-se,

assim, a disposição dos eixos de tensão principais: or (tensão principal máxima). 02

(tensão principal intermediária) e 63 (tensão principal mínima).

Na figura 1.3 estão representadas as principais estruturas tectônicas rúpteis e

respectivos indicadores de tensão. Conforme o regime tectônico no qual foram geradas, as

estruturas podem ser divididas em tres tipos: estruturas extensionais (iuntas de extensão,

ve¡os e juntas ou fraturas preenchidas por sedimento), compressionais (estiliólitos) e de

cisalhamento (juntas con,ugadas, falhas). O tratamento gráfico das estruturas medidas em

campo visa justamente a reconstituição do campo de tensões ¡mplícito.

Os dados de falhas foram tratados por método grá{ico dos diedros retos proposto

por ANGELIER & MECHLER (1977) {figura 1.4), para identificação dos principais

componentes de esforços na área de estudos. Segundo este método, a geometr¡a de cada

falha individualmente (superfície de falha ma¡s estr¡a) permite a reconstituição da

disposiqão espacial do campo de tensões, a princípio, comÕ uma primeira aproximação;

quanto maior a populacão de dados homogêneos (relacionados a um mesmo campo de

tensões), maior a consistência dos resultados (ANGELIER 1994).
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tigura 1.3 . Disposição do campo de tensões em diferentes estruturas tectônicas rúpteis, onde o1

corresponde ao eixo de máxima compressäo, o'2 a0 eixo de compressäo intermediária e 03 a0 e¡xo de

máxima extensã0. (a) juntas de extensão; (b) luntas conjugadas de cisalhamento; (c) juntas penadas;

(d) diques clásticos. (Extraído de DUNNE & HANC0CK 1994
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tigura 1.4 . Método dos diedros retos para tratamento de dados esttutura¡s proposto por ANGE[lER &

MECHLER (19771. A ' Princípio teórico do método: {a) bloco diagrama de uma falha e respectiva

projeçã0 estere0gráfica (bl em diagrama Schmidt.Lambert (hemisfério infe¡ior), mostrando as

projeções do plano de falha (F) e respectiva estria (Eì. Um plano auxiliar {A), ortogonal ao plano de

falha e à estria, é traçado utilizando.se a estria como polo.0s planos definem quatro diedros retos,

dois em compressão (campos pintados em preto) e dois em extensão {campos em brancol, oposlos

entre si. (c) e (d) exibem o posicionamento dos diedros retos de máxima compressão {vertical em (c) e

horizontal em (d)l e máxima extensão em falhas normais (cl e falhas reversas (d)' B'As áreas

coincidentes de diedros de várias falhas de mesma geração possuem maior probabilidade de conter os

eixos de esforços principais máximo e mínimo, respectivamente, o1 e o3.
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As medidas de planos de juntas de extensão e de juntas conjugadas de

cisalhamento tiveram os polos plotados em estereograma Schmidt-Lambert, hemisfério

inferior. Sempre que possível, foi obtida a população de uma centena de medidas por

afloramento para tratamento estatístico. Foi utilizado, para estes fins, o programa Artg5o

desenvolvido pelo lnst¡tuto de Pesquisas Tecnológicas - lPT.

2.4.2 Paleocorrentes deposicionais
As medidas de paleocorrentes depos¡c¡onais foram obtidas a partir de estruturas

sedimentares direcionais, principalmente estratificações cruzadas planares e acanaladas,

laminacões cruzadas cavalgantes (climbing ripplesl e, em menor escala, dobras convolutas

de fácies com feicões de deformação hidroplástica e superfícies estriadas pelo gelo.

Segundo a proposta de MoKEE & WEIR {1953), posteriormente modificada por

FERNANDES (1992), as estrat¡f¡cações cruzadas podem ser hierarquizadas em três

classes, conforme a espessura dos sefs: 1a ordem , ou de grande porte, (sefs com mais de

3m de espessura); 2q ordem , ou médio porte (se¿s entre O,3 e 3m); e 3g ordem, ou

pequeno porte (sefs com menos de O,3 m de espessura). As estruturas de grande porte

estão relacionadas. geralmente, a feigões regionais. Segundo FERNANDES (1992), as

medidas de paleocorrentes desta classe teriam representatividade regional mesmo

relacionadas a uma populacão pequena (1 a 6 medidas), embora a Estatística Clássica

considere que somente uma população de no mínimo 7 medidas (amostras pequenas)

tenha valor estatístico. A confiabilidade e validade do tratamento estatlstico de medidas de

palocorrentes é proporcional ao porte das estruturas sedimentares. Estruturas de 2a e 3a

ordens devem ser tratadas a partir de populações, preferencialmente, entre 7 e 30

medidas (2a ordem) e maiores que 30 medidas (3a ordem).

As estruturas sedimentares obtidas neste estudo são, basicamente, de médio e

pequeno portes, Os vetores médios calculados a partir das estratificacões cruzadas de

médio porte, em geral, podem ser encarados como paleocorrentes confiáveis para

populações de 7 medidas ou mais. Os vetores de populações pequenas (menores que 7

medidas), são aqui considerados como indicativos do paleofluxo, exceto no caso de

estruturas de grande porte, que admitem boa representatividade regional do sentido da

paleocorre nte.

Os dados de paleofluxos de distintos mecanismos de sedimentacão foram tratados

separadamente, ind ivid u a lizando-se também segundo o porte das estruturas sed¡mentares

vetoriais. Para o tratamento dos dados de paleocorrentes deposicionais utilizou-se o

programa AZIMEDl desenvolvido pelo geólogo Sérgio L. F. de Matos, do Curso de Pós-

Graduação do lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo - IGUSP.
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2.5 Nomenclatura de fácies sedimentares
A adoção de nomenclatura de fácies sedimentares essenc¡almente descr¡tiva tem

sido ampìamente difundida, pois constitui a base para interpretações dos mecanismos e

processos de sedimentaçäo e posterior estabelecimento de associações de fácies e

sìstemas deposicionais.

MIALL (1978) propôs um código de classificacão de l¡tofácies de ambientes fluviais,

posteriormente adaptada para classificação de fácies glacìogênicas por EYLES et a/.

(1983). Esta nomenclatura é bem difundida na literatura e também bastante simples, pois

leva em consideração, além da litologia, as principais estruturas sedimentares presentes. A

litologìa é codificada por letras capita¡s (G-cong lomerados, D-diamictitos, S-arenitos e F-

pelitos) segurda de uma ou duas letras minúsculas, de caráter mnemônico, representat¡vas

das estruturas sedimentares (m- maciço, t-estratificação cruzada acanalada, g-

estratificacão gradacional e d-estratificaçäo deformada).

A nomenclatura de fácies sedimentares aqui adotada (tabelas 1.1 a 1.4) é baseada

na proposta de EYLES et al. (1983), adaptada ao nosso idioma e complementada com

códigos que representam a granulometria dos sedimentos e porte das estruturas

sedimentares. Convém ressaltar que as fácies de ritmitos foram consideradas de

composicão essenc¡almente pelítica, apesar da gradaçäo ou intercalação de estratos

arenosos de granulação fina aos estratos de granulação síltico-argilÕsa '

O termo diamictito é empregado segundo proposição original de FLINT ef a/. {196O)'

Nesta proposta, diamictitos são rochas terrígenas que apresentam seleção muito pobre

devido ao conteúdo de partícuias de diferentes diâmetros e prat¡camente ausência de

estruturas sedimentares. Não existe, contudo, uma classificaçäo textural específica para

os diam¡ct¡tos, que costumam ser associados, na literatura, a sedimentos com matriz

lamítica a areno-lamítica e arcabouço rudáceo com porcentagem var¡ável de 1% até maior

25%, sendo em parte equ¡valentes, em termos texturais, aos paraconglomerados conforme

def inidos por FOLK {1 974). Neste trabalho, convencionou-se classif icar como diam¡ctitos

paraconglomerados que apresentassem, além dos parâmetros definidos por FLINT ef a/.

(1960), arcabouco rudáceo polimítico em porcentagem superior a 257o.
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Tabela 1 .1 - Descricão das f ácies psamíticas da Formação Aquidauana.

Psamitos

Afm,Amm
Arenil0s finos 0u médi0s, maciços, com

matriz síllica, localmente eslruturas de

flu¡d¡ficacão

corpos de espessura métrica, geralments

exibindo feiçôes de alteração superficial

linn "câscn.ric.tâttentoe

flux0s gravitac¡onais de alta v¡sc0sidade

{c0rrentes de turbidez de alta densidade

e fluxos I¡qüid¡f¡cados)

Af h, Amh,
Ach

Arenit0s f¡n0s, médi0s 0u grossos com

estratif ¡cação Dlano.paralela

c0rpos tabulares de espessufa métr¡ca fluxos trativos (regime flux0 superior I

Aft
Arenit0s mu¡t0 lin0s com rec0bt¡mento de

lâminas de argila, comp0nd0 laminaçã0

honzontal ou ondulada com estruturas

flaset/wavy

corpos tabulares de espessura métrica

alternância de flux0s trat¡vos lsob

reg¡me de fluxo supsrior I ¡nfer¡orle

decantação da carga em suspensão

Afc Arenitos finos a muito fiîos com cl¡nb¡ng

ípples subcrít¡cas (tip0 Al e supercrilicas

{tiPo B)

camadas tâbularss dscimétricas de

grande extensão lateral

fluxos trativos {migraçã0 de leit0

ondulado em regime de fluxo infor¡orì-

condições subaéreas {r/iøáDgs
subcrf licas) e subaquosas lclinhings

crnpr¡ríticasì

Afo Arenitos fin0s com marcas onduladas

simótticas

c0niunto de cr¡stas agudas retilíneas e

calhas larqas em camadas decimótricas

fluxos oscilafór¡os

Afd arenit0s finos a méd¡os com estrulura

deformada

camadas rompidas e dobradas escorregamentos

Acm
Arenitos módios a finos com matr¡z

síltic0-arg¡l0sa, maciç0s, c0m clastos

rudáceos dispetsos

corpos de espessura méttica 0 Extensão

variável

flux0s gravitac¡0na¡s ds alta visc0s¡dade

(c0rentes de turbidsr de alta densidadel

Amr
estrat0s rítmicos com qradação para 0

t0po de arenil0s méd¡0.grossos para

arenit0s f¡n0s c0m estratificaçã0

hori¿ontâlou cruzada

camadas labulares d€cimétr¡cas correnles de turb¡dez de baira densidadg

AmT
Aronit0s méd¡os a finos {boâ seleçã0 e

âredondamento dos grãosl com

estral¡ficações cruzadas tabulares ds

orânde oorte

c0rp0s tabulaÍes métr¡cos de grande

ortensão laterâl

fluxos trativos (migração de

megaondulações)

Amt, Aft
Arenit0s médi0s e fin0s {b0a seleção e

arredondamento dos grãosl com

estratif icações cruzadas tabulares de

médio oorle

métr¡cos de grande ertenså0 lateral

Agt
Aren¡tos grossos a méd¡os com

sstratificações cruzadas tabulares de

médio a oequen0 oorte, seleção moderada

corpos tabulares decimétricos a

métricos fluxos trativ0s {migraçã0 de 0ndulações}

Aga Arenitos grossos a conglomeráticos com

estratificaçõ0s cruzâdas acanaladas de

méd¡o oorte. selecão moderada

corpos lenticulares de espessura

decimétrica a métrica fluros trativ0s (m¡graçã0 de 0ndulaçôes

3Dl

Agg
Arenitos grossos, locâlmsnte

conglomeráticos com estratif icação

gradacional normal ou inversa, estrutura

de sobrecaroa na base

camadas decimétr¡cas tabularss

correntes de turbidez de alta densidade

{gradação n0rmall, eventualmente c0m

ocorrência de tapetes de tração

loradacão invorsal

AfS, AmS
Arenit0s f ¡nos, excepcionalmsnte gr0ss0s,

com estratif¡caçâ0 cruzada Hunnocky ou

Swalley

megaondulações de comprimento de

onda de, no mínimo, 1m {no máximo 5

mì, compondo corpos mótricos

açã0 de lluxos combinad0s dominâdos

por componente oscilatór¡a de alta

onsrgia e compr¡mento de onda

ItemncstârlEsl
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Iabela 1.2 - Descricão das fácies pelíticas da Formação Aquidauana.

Pelitos

camâdas centimétricas a dec¡métricas

c0mp0ndo c0njuntos tabulares espessos

(até 20 m)

correntes de turb¡dez dB bai)(a densidade

{alta razã0 carga em susp€nsã0/vel0cidade

do fluxol

R¡tmìtos c0nstituídos por gradação de

estrat0s centimétf ic0s ds arenit0s

muit0 f¡n0s c0m laminaçã0 h0r¡z0ntal

Vadando pata clinb¡ng t¡pples

supercríticas e estrat0s de siltitos s

corentes de turhidez de baixa densidade

(baixa razão carga em suspensãoivel0c¡dad€

do fluxol
estratos centimétfic0s de arenitos

muito fìnos com lam¡naçã0 h0rizontal

e estratos de siltilos e

const¡tuídos por gradåção de

c0mp0nd0 c0niunt0s tabulares espessos

camâdas centìmétr¡cas a

corpos de espessura variáv0l (dec¡métrica

a alguns metros), Ienticulares

rsssed¡mentação de sBdimentos

incosolidados sob condição hidroplástica
Ritmitos com estrutura deformada

(basculamenl0s, dobras c0nv0lulas,

corpos mélricos, em geral, de pequena

extensão latelal

decantação de carga 0m suspensã0 em

ambisnte subaquos0 de baira enerqia

c0rpos métricos a decamétric0s de gtande

ortsnsão lâteral

fluxos coesivos de sedimentos lfluxos ds

detritos e fluxos de lama)

Lamitos arenosos maciços com

clâstos rudáceos de até 1,5 m de

diâmetro, arredondados a

subarredondados, estriados; comuns

¡ntraclâstos ds arenitos e rìtmit0s

porçôBs d¡stais ds corr8ntss de turbidez deS¡lt¡tos arg¡losos com laminação

hor¡zontal (laminitosl

Tabela 1.3 - Descrição das fácies pseffticas da Formacão Aquidauana.

Psefitos
C0ngl0merad0s sustentad0s p0r matr¡z

arenosa, com claslos anedondados

cofpos de espsssura métr¡ca

corpos mélricos de grande e)(tensão

lateral

corpos ds espsssurâ decimétr¡ca

fluxos de detritos /corrsntss de turb¡dez d0

alta densidade

Diam¡ctit0s sustentad0s p0r matriz

arenosa com sutil estfatif¡cação

hor¡zontal

Tabela 1.4 - Descricão das fácies silicificadas da Formação Aquidauana.

Calcários e
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Gnpíruuo 3 - TnnsnLHos Anreruones

3.1 Evolução dos conhecimentos sobre a Formação
Aquidauana na Bacia do Paraná

3.1 .1 Trabalhos pioneiros sobre a geologia do centro'oeste brasileiro
As primeiras referências sobre a geologia de Mato Grosso foram publicadas como

resultado de expedições de reconhecimento e prospeccäo pela região centro-oeste do

Bras¡|, àquela época ainda muito pouco conhecida e explorada quanto aos seus recursos

naturais. Destacam-se as expedicões de D'oRBIGNY 11842]| e CASTELNEAU (1852).

Contudo, informações geológicas mais objetivas sobre as unidades estratigráficas da Bacia

do Paraná, especificamente as unidades devonianas, são mencionadas por EVANS (1894)

e DERBY {1895), sendo nestes casos a região da chapada Matogrossense o alvo principal

das investig acões.

A primeira citação de possíveis rochas sedimentares permo-carboníferas em Mato

Grosso deve-se a LLOYD {1875). Este autor refere-se a fetos fósseis carboníferos no leito

do Rio Miranda {justapostos a xistos dobrados), nas proximidades da cidade homônima

que, inf ortun adamente. não foram localizados por pesquisas posteriofes. A extensão das

unidades neopaleozóicas para oeste do Rio Paraná foi especulada desde então {DERBY

1895) e só seria comprovada posteriormente por MILWARD (1935).

Nos trabalhos de reconhecimento da linha Mato Grosso da companhia de Estfadas

de Ferro Noroeste do Brasil, ao longo do perfil leste-oeste entre ltapura e Corumbá,

LISBOA (19O9) associou os arenitos avermelhados das escarpas da Serra de Aquidauana

ao "Arenite" de Botucatu (Série de Maracaju), de idade triássica. Na base desta serra, ele

identificou arenìtos maciços e folheados (na verdade ritmitos) e conglomerados vermelhos,

atribuindo-lhes espessura total não superior a 50 m. Não tendo encontrado discordância

alguma entre estas rochas e os aren¡tos "Botucatu" superiores {os da escarpa da Serra de

Aquidauana), posicionou-as na base da Série de Maraca.iu, adotando a seguinte

estratigrafia:
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Esta estratigrafìa foi referendada posteriormente nos trabalhos de OLIVEIRA (1915)

e oLIVEIRA & LEONARDOS (1943).

lncumbidos do reconhecimento geológico para prospecção de petróleo no sudoeste

de Mato Grosso, PAIVA & LEINZ (1939) colheram dados sobre as exposições gondvânicas

do perfil da estrada de ferro e dos arredores da fronteira com o Paraguai. Embora

concordassem com a idade triássica dos arenitos da Serra de Aquidauana - aos quais

denominaram red-beds Maracalu {correlatos ao Arenito de Botucatul- os autores não

reconheceram a subdivisão inferior da Série de Maracaju proposta por LISBOA (19O9), que

consideraram representar variações litológicas loca¡s,

Coube a MILWARD (1 935) a constatação pioneira, no sudoeste de Goiás, da

presença de "calcários fetidos" com restos de mesossaurídeos correlacionáveis ao

"S¡stema Santa Catarina" (Tubarão) dos estados sulinos brasileiros. Estes calcários,

juntamente com os Arenitos de Torres da região do Rio Bonito de Goiás (que o autor

equivocadamente colocou em posição estratigráfica superior aos calcários), foram

posicionados no Permiano. Em 1921, tendo este autor percorrido o perfil da Estrada de

Ferro NW do Brasil, em Mato Grosso, supôs serem os Arenitos de Torres correlacionáveis

aos arenitos da Serra de Aquidauana, de idade supostamente permiana, diferenciando

estes, portanto, dos "Aren¡tos Botucatu".

Com as pesquisas do Prof. Fernando F. Marques de Almeida na década de 40 em

diante que, ao contrár¡o da maioria dos pesquisadores acima citados, não limitou-se a

percorrer o traçado da linha de ferro em Mato Grosso, tem-se um marco na evolução dos

conhecimentos sobre a estratigrafia da borda noroeste da Bacia do Paraná.

3.1.2 A Formação Aguidauana nos esfados de MT e MS

Como resultado de investigacões na zona do Rio Apa, limite Brasil-Paragua i,

ALMEIDA (1945) reconheceu pela primeira vez sedimentos de origem glacial (tilitos) no sul

de Mato Grosso do Sul, região denominada à época por Território de Ponta Porã. O autor

considerou-os gondvânicos e de idade permo-carbonff era devido à posição estratigráfica

intermediária do pacote entre os sedimentos da Sérìe Bodoquena e os depósitos
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mesozóicos da Serra de Maracaju. Adotou a designacão Série Bela Vista para os

sedimentos recém -descobertos, embora admitisse a possível correlaçäo destes com a Série

Itararé-Tubarão.

A Série Bela Vista foi descrita como composta por arenitos, siltitos, til¡tos e

conglomerados de amb¡ente flúvio-glacial, devido às evidências de retrabalhamento dos

depósitos pelo gelo, como por exemplo, os seixos estriados e facetados. A série estaria

restrita entre as cidades de Bela Vista e Nioaque, e daria lugar, ao norte, aos Arenitos de

Aquidauana de LISBOA (19O9).

ALMEIDA (1 946) considerou os arenitos, conglomerados e siltitos vermelhos da

Serra de Aquidauana a depósitos flúvio-lacustres, atribuindo-lhes idade permiana inferior e

designando-os "Arenito Aquidauana", que estaria sobreposto à Série Bela V¡sta.

Reconheceu a extensão dessa unidade ao longo de toda a faixa marginal à Serra de

Maracaju em Mato Grosso, adentrando Goiás (onde correspondenderia ao Arenito de

Torres descrito por MILWARD 1935) e no sudoeste de Minas Gerais.

As evidências de retrabalhametno glacial nos Arenilos de Torres e nos sedimentos

correlatos no centro-leste de Mato Grosso, sudoeste de Minas Gerais e nordeste de São

Paulo (ALMEIDA 1948a,b, CASTER 1947, ALMEIDA & BARBOSA 1953) constitufram

provas suf icientes para ALMEIDA (1954) associar os depósitos f lúvio-glaciais,

anteriormente atribuídos à Série Bela Vista, à base do conjunto sed¡mentar permo-

carbonífero, então redefinido como "Série Aquidauana". O autor ressaltou o signifìcado

destes depósitos "como importante elemento de ligação da Bacia do Paraná com a

geologia subandina" quanto à compreensão dos episódios ligados à glaciacão

neopaleozóica no Gondvana.

BEURLEN (1956) mapeou a "Série Aquidauana" no sul do atual Estado de Mato

Grosso e definiu os seguintes horizontes de til¡tos típicos (diamict¡tos) ¡ntermediados por

horizontes de depósitos interglaciais (arenitos e ritmitos): Aren¡to lnferior, T¡lito

Aquidauana, Aren¡to lnferior interglacial, Tilito Bela V¡sta, Camadas Paxixi, Tilito Nioaque e

Arenito Superior pós-glacial, respectivamente da base para o topo, O autor sal¡entou as

semelhanças entre as sucessões de tilitos/depósitos interglaciais Aqutdauana e ltararé

como suporte ao caráter contemporâneo da glaciação neopaleozóica nas duas unidades.

Ao estudar a mesma área mapeada por BEURLEN (1956), coube a FARJALLAT

(1970) registrar as útlimas observacões sobre a Formação Aquidauana em MS. Neste

trabalho, o autor discordou da definição e extensäo dos "til¡tos" anteriormente definidos,

os quaìs não possuiriam persistênc¡a lateral para constituírem un¡dades estrat¡gráficas. O

autor não descartou a contribuicão de geleiras no aporte sedimentar (aliás o centro de

glaciacão deveria estar próximo, na opinião do autor), reconhecendo também os claros
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indícios de transporte glacial, mas interpretou os diamict¡tos como depós¡tos subaquosos

de correntes de turbidez e torrente de lama, num provável ambiente sedimentar lacustre ou

marinho proglacial.

FARJALLAT (197O) fez inferências de prováveis áreas-fonte a leste e sudeste da

área por ele estudada, que seriam responsáveis pela dispersão dos sedimentos para os

quadrantes oeste e noroeste, Ouanto à cor vermelha das rochas, o autor concordou com a

origem secundár¡a atestada por ALMEIDA (1954), BEURLEN (1956) e PETRI & FÚLFARO

{1966}, embora não excluísse a existência de le¡tos vermelhos primários em clásticos finos

e d¡amrctitos que ele observou em subsuperf lcie,

Na década de 70, o DNPM em convênio com a CPRM promoveu projetos de

pesqu¡sa de recursos minerais na região sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul,

denominados projetos Bodoquena (CORRÊA et at. 1979], e Bonito-Aquidauana (NOGUEIRA

et al. 1978). Estes trabalhos visaram basicamente o mapeamento geológico e

levantamento geoquímico regional para prospecção de ocorrências minerais

principalmente metál¡cas - enfocando com maior detalhe os terrenos pré-cambrianos

meridionaìs. O levantamento dos recursos naturais promovido pelo MME nas décadas de

70 e 80 e desenvolvido pelo PrÕjeto Radambrasil, referente à geologia de Mato Grosso do

Sul, foi apresentado por ARAÚJO et at. (19821 (Folha Campo Grande, vol. 28), DEL'ARCO

et at. (19821 (Folha Corumbá , vol. 271 e SOUZA JR. et al. {1983) (Folha Goiânia. vol.31).

Estes levantamentos forneceram as bases cartográficas geológicas do estado disponíveis

atualmente, porém destinaram-se antes à compilacão de trabalhos anteriores sobre as

unidades da Bacia do Paraná do que à apresentação de novas interpretações.

GUIRRO (1991), em recente estudo sobre a Formação Aquidauana no sudeste de

Mato Grosso e amparado na análise de quatro poços da borda norte da Bacia do Paraná,

recorreu à análise de fácies sedimentares para definir unidades fac¡ológicas e seqüencias

deposicionais. Foram definidos dois tipos de unidades faciológicas: uma de "finos"

(fineness) composta por siltitos, ritmitos e diamictitos interpretados como depósitos de

plataforma, cuja sedimentação estaria sendo controlada por rápidos períodos de elevacão

do nível do mar; e outra, composta por termos arenosos, representando braided deltas

progradacionais, onde a deposicão teve lugar durante a elevacão, quiescência e queda

relativamente lenta do nível relativo do mar.

3.1.3 A Formação Aquidauana no conterto da Bacia do Paraná
De um modo geral, a Formação Aquidauna foi mais ¡ntensamente ìnvestigada entre

as décadas de 4O e 6O nos estados onde foi originalmente definida. Nos anos

subseqüentes, os trabalhos que trazem referências à geologia da Formação Aquidauana na
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Bacia do Paraná foram sumarizados por diversos autores, principalmente a partìr da década

de 70, em estudos síntese sobre a estratigrafia da bacia {v.9. NORTHFLEET ef ai. 1969,

SCHNEIDER et at. 1974, FÚLFARO et a!. 1980, GAMA JR. et at. 1982, ZALÁN er. a/.

1987, 1990).

ROCHA-CAMPOS (1 967) ref ere-se aos problemas de subdivisão e nomenclatura do

Grupo Tubarão desde o trabalho de WHITE {1908). Utilizando a subdivisão proposta por

PETRI (1964), ROCHA-CAMPOS (1967) ¡ndividualizou a unidade em Subgrupo ltararé e

Grupo Aquidauana, de idade neocarbonífera a eoperm¡ana e Subgrupo Guatá, de idade

permiana. O autor considerou que o pequeno volume de dados sobre as relações

estratigráficas do "Grupo" Aquidauana com a seção glacial do leste da bacia, tornava mais

adequado a não subdivisão da unidade. ROCHA-CAMPOS (1967) destacou, ainda, que os

sedìmentos correspondentes ao Grupo Tubarão em Mato Grosso e Goiás diferem do

Subgrupo ltararé quanto aos caracteres faciológicos; reforçou, contudo, que ambas as

unidades estariam relacionadas aos mesmos eventos glaciais do Neopaleozóico.

Em trabalho de reavaliação da geologia da Bacia do Paraná, NORTHFLEET ef a/.

(1969) associaram a sedimentacão da Formação Aquidauana apenas à secão inferior da

"Formacão" ltararé, que ter¡a se processado durante o Carbonlfero Superior (Stephaniano),

em conformidade com a subdivisão bioestratigráfica de DAEMON & OUADROS (197O).

Haveria, portanto, um hiato sedimentar no noroeste da bacia durante o Permiano lnferior e

Médio, seguido pela sedimentação neopermiana da Formação Palermo. Segundo os

autores, a bacia ter¡a sofrido lento basculamento no limite CarbonÍf ero-Permiano que

condicionou a erosão do pacote Aquidauana e conseqüente migração do depocentro para o

sul, no Permiano,

SCHNEIDER et al. (1974), em trabalho de revisão estratigáfica da Bacia do Paraná,

situaram o Tubarão na categoria de supergrupo, que seria composto pelas unidades ltararé

e Guatá, elevadas à categoria de grupo. Propuseram a subdivisão do Grupo ltararé, nos

estados do PR e SC, nas formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul, sendo que em

MT e GO, o grupo seria composlo apenas pela Formação Aquidauana. Esta última seria

cronocorrelata à Formação Campo do Tenente, de idade neocarbonífera, em conform¡dade

com a ¡nterpretação dada por NORTHFLEET et al. {19691. Estes autores subdiv¡diram a

Formação Aqu¡dauana em três intervalos informais: inferio¡ (arenitos grossos com

estratificacões cruzadas acanaladas e termos pelíticos subordinados), médio (siltitos finos,

diamict¡tos e folhelhos) e superior (predomínio de sedimentos arenosos), associados a

ambiente continental dominado por s¡stemas deposicionats fluviais e lacustres.

Os problemas advindos da falta de representatividade de uma subdivisão do Grupo

Itararé para o Estado de São Paulo ficaram evidentes com os trabalhos de SAAD (1977),
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SANTOS (1979), CAETANO-CHANG {1984), entre outros, que continuaram a posicionar o

Itararé na categor¡a de subgrupo. Esta situação revela a ineficácia de uma subdivisão

estratigráfica única devido à escassez de elementos de correlação cronológica e

paleogeográfica em escala regional. Ainda hoje vários autores se referem à porcão

aflorante desta unidade em São Paulo como Subgrupo ltararé indiviso, tendo em vista a

grande dificuldade em reconhecer as unidades l¡toestrat¡gráficas segundo a proposta de

subdivisão do pacote glacial neopaleozóico mais difundida atualmente (FRANÇA & POTTER

1988).

Ouanto à correlaçäo estratigráfica entre rochas acinzentadas do Grupo ltararé e

avermelhadas atr¡buídas à Formacão Aquidauana, destacam-se as observações efetuadas

por SOARES & LANDIM (1 973) na f aixa de af loramentos do NE do Estado de São Paulo,

que reforçaram a concepção de interdigitacäo lateral entre elas. A Formação Aquidauana

passou a ser referida cronologicam ente a praticamente todo o intervalo de tempo de

sedimentação do Grupo ltararé, ou seja, do Carbonífero Superior ao Permiano Médio (entre

outros GAMA JR. et at. 1982, ZALÁN et at. 1987, 1990), numa visão diferente da de

DAEMON & OUADROS (1970).

Através do estabelecimento de correlações estratigráf icas em mais de 100 perf is de

sondagem (perfis gama) de poços perfurados pela Petrobrás e Paul¡pelro nas décadas de

5O a 8O, FRANÇA & POTTER (1988, 1991) redefiniram a estratigraf ia do Grupo ltararé no

âmbito de toda a Bacia do Paraná. Esta subd¡vrsãÕ tem s¡do referendada por diversos

trabalhos, embora ainda sob alvo de críticas, principalmente quanto à correlação das

unidades estratigráficas na faixa de afloramentos da borda leste da bacia. FRANÇA &

POTTER (1988) reconheceram quatro formações componentes do Grupo ltararé: Lagoa

Azul (basal), Campo Mourão (intermediária) e Taciba (superior), que se estendem pela

porcão meridional e oriental da bacia, além da Formaçäo Aquidauana, com expressão

regional nas bordas ocidental e setentrional. Segundo o referido trabalho, a Formação

Aquidauana seria cronologic amente correlata e Iateralmente interdigitada às formações

Campo Mourão e Taciba (f igura 3,1), sendo o principal critério de individualização entre as

unidades a cor tipicamente vermelha das rochas do Aquidauana' Para estes autores,. o

Grupo ltararé pode ser individualizado em três ciclos deposicionais, cada um

correspondendo a uma formação, Os ciclos inferior (Formação Lagoa Azul), médio

(Formacão Campo Mourão) e superior (Formação Taciba) representam, no geral, sucessões

finning upward, com unidades arenosas basais coroadas por unidades pelíticas, de lntimo

controle glá cio-c limát¡co. Cada ciclo deposicional seria testemunho de um avanço glacial

de escala global, numa sucessão de modelos de glaciação terrestre (ciclo inferior) e

marinha (ciclos médio e superior).
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A Formacão Aquidauana tem sido referida como uma unidade indivisa até o

momento em função do pequeno número de investigações específicas quanto à sua

estratigrafia, com exceções de trabalhos localizados no nordeste de São Paulo e sudoeste

cie Minas Gerais (FlORl & LANDIM '1 98O e COTTAS et a/. 1981), além da ma¡s recente

proposta de FÚLFARO & PERINOTTO (1996), ainda não formalizada. Segundo os últimos

autores, a Formação Aquidauana deveria ser retomada à categoria de grupo e ser

individualizada em duas formações: Nioaqui, basal, composta basicamente por diamictitos

e Torres, superior, essencialmente arenosa, representando unidade com evolução tectono-

sedimentar distinta do Grupo ltararé.

3.2 Litolog¡as e amb¡entes deposicionais
Vários trabalhos relatam arenitos de várias granulações como o principal

componente da Formação Aquidauana, além de siltitos, lamitos, r¡tmitos, diamictitos e

conglomerados como termos subordinados (v.g. ALMEIDA 1945, 1946, 1954, BEURLEN

1956, FARJALLAT 1970. ARAÚJO Et AI. 1982]|.

ALMEIDA (1 946, 1 954) atribuiu os d¡am¡ctitos e lamitos da seçäo inferior da

Formação Aquidauana no sul de Mato Grosso do Sul a depósitos de tilitos; os termos

arenosos e lentes de conglomerados da Serra de Aquidauana e do centro-leste de Mato

Grosso estariam relacionados à sedimentação subaquosa proglacial de canais fluviais

"anastomosados" (na verdade entrelaçados) e planície aluvial periodicamente inundável por

águas de degelo. lnseridos neste contexto proglacial estariam, ainda, os depósitos de

s¡ltitos laminados gerados em prováveis lagos perenes.

FARJALLAT (1 97O) af astou a possibilidade de deposição direta por geleiras como

presumiram ALMEIDA (1945, 1946, 1954) e BEURLEN (1956). O autor reconheceu uma

série de feições que julgou correto interpretar como sugest¡vas de deposição por fluxos

gravitacionais. como por exemplo a sucessão de ciclos granodecrescentes, os diamictitos

com ¡ntercalações de sedimentos finamente laminados, as abundantes estruturas de

deformação hidroplástica (slumps e sobrecarga) e a gradação de arenitos para diamictitos

de matriz arenosa ou de siltitos para diamictitos de matriz fina, entre outras.

Para FARJALLAT (1970), as correntes de turbidez seriam o principal mecanismo de

deposição dos ritm¡tos, diam¡ctitos e camadas a estes associadas, provavelmente num

ambiente lacustre ou marinho. Secund ariamente, torrentes de lama subaquáticas, num

cenário de razoável instabil¡dade, gerariam estruturas de sobrecarga, convolução e arrasto

em diamictitos e arenitos. Enfìm, todo o quadro deposrcional estaria I¡gado ¡ndiretamente

às geleiras, que seriam as responsáveis pelo aporte de carga sedimentar e de massas de

gelo flutuantes. Estudos posteriores (SANTOS 1979, 1987) procuraram reforçar que o
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front de geleiras teria se restr¡ngido à porcão da atual faixa de afloramentos da bacia em

São Paulo, adentrando até áreas não muito ¡nternas da bacia durante as fases de maior

avanço glacial.

Há referências de camadas de calcário oolítico s¡l¡c¡f¡cado intercaladas em ritmitos

nos trabalhos de ALMEIDA {1946) e PETRI & FÚLFARO {1966). Estas camadas foram

reconhec¡das no topo da Formacão Aquidauana, próximo ao contato com a Formação lrat¡,

no sul de Mato Grosso. Segundo estes autores, seria indício de que condicões climáticas

quentes reinaram no final da deposicão da unidade. Contudo, os nfveis silicificados foram

posteriormente atribuídos à Formação Palermo por SCHNEIDER et al. 11974l.'

FIORI & LANDIM (1 98O) reconheceram três grupos litológicos para a Formação

Aquidauana no sudoeste do Estado de Minas Gerais: clásttcos finos associados a fácies

sedimentares lacustre e pró-leque, arenitos finos e clásticos grossos gerados por

sedimentação proximal e d¡stal de leques aluviais, que eslariam progradando sobre lago

proglacial. Os autores reconheceram áreas fonte a leste e sul, estando ao sul as geleiras.

Na área estudada por FIORI & LANDIM (1980), os clásticos finos ocorrem na forma

de corpos tabulares decamétr¡cos de boa persistência lateral e constituem a litologia

predominante da formacão, ao passo que os outros dois grupos mostram distribu¡çäo em

corpos lenticulares. alguns alongados na d¡reção E-W e NNE-SSW, Os autores, baseados

nos parâmetros que FARJALLAT (1 970) utilizou para ¡nterpretar os mecanismos de

deposição de diamictitos, associaram o grupo de clásticos finos à deposição subaquosa por

correntes de turbidez processada em ambiente lacustre.

O grupo de arenitos finos lenticulares e de clásticos grossos teria sìdo depositado

sob condições subaéreas e/ou subaquáticas representando, respectivamente, as fácies

distais e proximais de leques aluviais progradantes em lago "periglacial".

COTTAS et al. {'19811, além de reconhecerem a progradação de leques aluviais

sobre sedimentos lacustres, f¡zeram importante correlação entre as associagões de fácies

da Formacão Aquidauana e do Subgrupo ltararé. Estes autores definiram o Membro

Tambau como composto por sedimentos essencialmente pelfticos (lamitos arenosos

maciços ou estratificados com gradação para arenitos finos com estratificação cruzada)

associados à sedimentação lacustre "periglacial". Estariam interdigitados aos depósitos

flúvio-glaciais de arenitos de granulações variadas (de lamfticos a conglomerát¡cos) do

Membro Rio Capetinga.

Os depósitos flúvio-lacustres do Aquidauana estariam, segundo estes autores,

interdigitados ao conjunto litológico flúvio-glacial do Subgrupo ltararé, ambos inseridos

num contexto de planície de outwash. A sedimentação teria forte controle do fluxo de

degelo: em épocas glaciais haveria maior progradacão das fácies f ltf vio-glaciais ltararé e
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Rio Capetinga sobre a lacustre; em épocas de degelo, com o aumento do fluxo d'água para

o lago, verificar-se-ía o transbordamento deste por sobre os depósitos flúvio-glaciais.

GUIRRO (1991)referiu-se à grande variedade de fácies sedimentares da Formação

Aquidauana. Foi o primeiro a estudar os sistemas deposicionais da unidade sob a óptica da

Estratigraf ia de Seqüências. As descricões empreendidas em campo, nas serras da

Petrovina e da Saudade. em Mato Grosso, e nos perfis dos poços ia Petrobrás no norte da

Bacra do Paraná, conduzrram à iOentif icação de f ácies sedimentares relacionadas a

depósitos subaquosos, cujos mecanismos de deposição seriam basicamente f luxos

gravitacionais de diversos graus de coesão.

O autor reconheceu dois conjuntos de associações de fácies: arenosos e pelíticos.

O primeiro é, em geral, composto por arenitos de diversas granulações, com estruturas

trativas e def ormacionais, além de diamictitos e conglomerados com f eições de

retrabalhamento e deformacão hidroplástica. Foram associados principalmente a processos

de ressedimentação e, em menor escala, retrabalhamento por correntes, tendo sido

atribuídos os seguintes mecanismos deposicionais: correntes de turbidez de alta densidade,

fluxos liqüefeitos e correntes trativas de natureza oscilatória e unidirecional. Os depósitos

estariam inseridos num contexto de sistemas de planície fluvial, frente deltaica e marinho

raso (eventualmente castigado por tempestades), lateralmente associados.

As fácies pelíticas foram atribuídas a siltitos, ritmitos e diamictitos com freqüentes

intercalações arenosas. Em geral os pacotes mostram ciclos de gradação normal e mais

raramente apresentam-se maciços ou com estruturas de deformação hidroplástica. Foram

associados pelo autor a deposicão por correntes de turbidez de baixa densidade (siltitos e

ritmitos) e a processos de ressedimentacão (onde estariam envolvidos fluxos de detritos e

liqüefeitos) desenvolvidos sobre plataforma marinha epicontinental.

As unidades faciológicas mostram sucessões cíclicas tanto em superffcie como nos

perfis dos poços. Neste sentido, GUIRRO (1991)verificou que a unidades pelíticas (por ele

denominadas "F") são sotopostas a unidades arenosas (ou unidades "S"), o que indicaria,

genericamente, o caráter progradacional das sucessões.

As unidades "F" foram definidas por tratos de sistemas transgressivos por ocasião

da elevacão rápida do nível relativo do mar; as unidades "S" representariam tratos de

sistemas de mar relativamente alto (sistemas de progradação costeira) associados,

sobretudo, à deposição durante os estágios de queda relativamente lenta.

A distribuicão vertical das unidades faciológicas levou GUIRRO (1991) à definicão

de dois conjuntos de parasseqüências deposicionais, separadas por superfície de inundacão

de grande extensão. Cada conjunto seria formado pelo par unidade "F"/unidade "5",

atestando, portanto, caráter progradacional ou shoaling-upward de cada conjunto. Os dois
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conjuntos de parassequências def iniriam a seqüência deposicional da Formação

Aquidauana, limitada na base e no topo, segundo o autor, por discordâncias de caráter

regional, respectivamente os contatos com as formações Ponta Grossa e Palermo. O autor

discorda, portanto, da origem exclusivamente continental que sempre f oi atribuída à

Formação Aquidauana nos trabalhos anteriores, já que as investigações por ele realizadas

levam a associações de fácies num contexto marinho. Descarta, ainda, a existência de

material depositado diretamente pelas geleiras. A influência da glaciação teria sido antes

no controle do nível relativo do mar como resposta às variações climáticas. Destaca,

também, que as associações de fácies da Formação Aquidauana são semelhantes às

demais unidades do Grupo ltararé, diferenciando entre si em relação à cor das rochas, que

ele também acredita ser secundária.

3.3 Conteúdo fossilífero e idade
Poucos trabalhos sobre a Formação Aquidauana forneceram dados relevantes sobre

o conteúdo paleontológico da unidade. Este fato, decorrente da presumível esterilidade dos

depósitos, revela que a escassez de informações sobre seu conteúdo fossffero muito

contruibuiu para que a idade atribuída a esta unidade seja ainda hoje pouco conclusiva.

As referências mais antigas sobre fósseis do Aquidauana são de ALMEIDA (1954) e

PETRI & FÚLFARO (1966), que reconheceram pequenos lamelibrânquios em camadas

silicificadas, posteriormente atribufdas à Formação Palermo por SCHNEIDER et al. (1974l,.

Estes fósseis foram definidos como espécie e gênero novos lGuiratingia mendesil, de idade

permiana (PETRI & FÚLFARO 1966).

No zoneamento bioestratigráfico da Bacia do Paraná, realizado por DAEMON &

OUADROS (1 970), f oram investigadas as associações de esporos dos depósitos

neopaleozóicos, que resultou na subdivisão da coluna em seis intervalos bioestratigráficos,

G, H, l, J, K, L, sendo os intervalos G, H e I correspondentes ao Stephaniano C,

Sakmariano e Artinskiano, respectivamente. Estes autores postularam que a sedimentação

da Formação Aquidauana ocorreu somente no Carbonífero Superior (Stephaniano, intervalo

G) e que haveria um hiato deposicional no noroeste da bacia, onde estariam omissos os

intervalos H, l, e J.

Datações realizadas recentemente em amostras de calhas do Grupo ltararé

(FRANçA & POTTER 1988, FRANÇA 1993) apontaram as idades das formações Lagoa

Azul (Westphaliano e Stephaniano), Campo Mourão (Stephaniano ao Sakmariano) e Taciba

(Artinskiano). PETRI & SOUZA (1993) acreditam que a sedimentação ltararé tenha

prosseguido até o Kunguriano na porcão meridional da bacia. Baseado apenas em

correlações estratigráf icas com o Grupo ltararé em subsuperf ície, o intervalo de
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sedimentaÇão da Formacão Aquidauana tem sido posicionado, desde então, do Carbonífero

Superior {Stephaniano) ao Permiano Médio (Artinskiano/Kunguriano) por FRANÇA &

poTTER (1988) e MILANI ef a/. (1994).

ALMEIDA (1 946, 1 954), já havia reparado em pistas de ¡nvertebrados pouco nít¡das

nos s¡ltitos laminados do Córrego Piraputangas, em MS. Recentemente, GUIRRO {1 991 )

referiu-se aos icnofósseis como o material mais promissor para investigação paleontológica

da Formacão Aquidauana, sendo deste autor o estudo ma¡s s¡stemático deste tipo de

registro fóssil.

GUIRRO (1991) reconheceu duas icnoespécies: Cruziana problematica e Chondrites.

O icnogenero Cruziana ocorre, em Mato Grosso, associado a possíveis Diplichnites e seria

equivalente ao icnogênero lsopodichnus descr¡tos no "varvito" de ltu por FERNANDES ef

al. 11987\. Esta conjectura indicaria o predomínio de artrópodes no ambiente sed¡mentar,

Em termos globais, o Cruziana caracteriza fácies marinhas, comumente zonas de offshore.

Os Chondrites, em geral, são encontrados em depósitos marinhos ao longo de todo o

Fanerozóico e fornecem ¡mportante indicação das condições geoquímicas do meio

deposicional, pois são comumente atribuídos a ambiente euxínico, Os icnofósseis mostram-

se, portanto, uma ferramenta auxiliar importante na identificação dos parâmetros

paleoambientais da Formação Aquidauana, já que não possuem significado cronológico.

3.4 Os elementos estrutura¡s da Bacia do Paraná e
evol ução tectono-sed imenta r no Neopa leozóico

A vasta área cratonizada sobre a qual se instalou a Bacia do Paraná resulta de uma

complexa evolucão geotectônica pré-cambriana relacionada a eventos colisionais de

aglutinacão de continentes (formação dos supercontinentes Kenorano e Rodinia) e eventos

de rifteamento e derivas continenta¡s. Com a consolidaçäo do Gondvana Ocidental, ao

término do ciclo orogênico Brasiliano/Pan-Af ricano, foram instaladas condições de

subsidência a partir do Ordoviciano, com o desenvolvimento, entre outras, das bacias do

Paraná, Parnaíba e Amazonas.

Diversos autores têm reconhecido que reativações tectônicas ao longo de

descontinuid ades do embasamento da Bacia do Paraná controlaram o desenvolvimento dos

d¡stintos ciclos tectono-sedimentares no Paleozóico e Mesozóico {v.9. NORTHFLEEI et al,

1969, FÚLFAR) et at. 1982, coRDANl et at. 1984, ZALÁN et at. 1987,199o). cada

c¡clo representa o estabelecimento de condições favoráveis à subsidência e acumulacão

sedimentar, cuja disposição e sucessão de ambientes sed¡mentares são controladas por

variações climáticas e eustát¡cas e condicionadas a um arcabouço estrutural específico.

2A



Modificacões mais significativas no ambiente geotectônico regional promovem profundas

mudanças no cenário fisiográfico da bacia, com soerguimento e erosão da área

anter¡ormente deprimida, Quando novamente se ¡nstalam condições de subsidência, um

novo e distinto ambiente tectônico e sedimentar é estabelecido (SOARES et al. 1974l..

A evolucão tectono-sed imentar policíclica da Bacia do Paraná foi interpretada como

sucessão de seqüências deposicionais, no sentido de SLOSS (1963), por SOARES ef a/.

119741 e ZALÁN ef at. 11987,1990). Com a ênfase voltada para a influência da tectôn¡ca

e das variações do nível relativo do mar sobre a sedimentaçäo, estudos posteriores

resultaram numa abordagem segundo os prece¡tos da Êstratigrafia de Seqüências, onde as

seqüências de Sloss passam a ser interpretadas como ciclos tfansgressivo-regressivos de

2e ordem (VAIL eÍ al. 19771 - ou megasseqüências (MlLANl et al. 1994, MILANI e¿ a/. no

prelo). Segundo esta abordagem, a evolução da Bacia Paraná pode ser resumida pela

sucessão de seis seqüências com dist¡ntas histór¡as tectono-sedimentares (figura 3.2).

A base da megasseqüência Carbonífero-Eotriássico (C-eTr) de MILANI ef al. 11994],

(figura 3.2) é equivalente, em termos litoestratigráficos, ao Grupo ltararé. Neste grupo, os

ciclos finning upward reconhecidos por FRANCA & POTTER (1988) revelam tendência

transgressiva da base da seqüência C-eTr, que tem seu máximo de inundação

correspondente ao terço superior da sedimentação da Formação Palermo/Tatuí

(NORTHFLEET et at. 1969), após o qual a deposição assume caráter regressivo,

culminando com progressiva continentalização da bacia, já no Permo-Triássico. À

seqüência C-eTr estão associadas as maiores taxas de deposição da bacia, que supõe uma

tectônica sin-sedimentar atuante em diversas fases da sedimentação, principalmente

durante a deposição do Grupo ltararé e da Formação Rio Bonito (NORTHFLEET ef a/. 1969,

ALMEIDA 198O, SOARES 1991).

As discordâncias regionais que limitam as megasseqüencias da Bacia do Paraná

vêm sendo associadas aos picos das orogenias verificadas nas bordas do continente

Gondvana, que refletir¡am, cráton adentro, num soerguimento regional (ZALÁN et al. 1987,

1990). A discordåncia pré-neocarbonífera (que limita a base da seqüência C-eTr)

caracteriza o maior hiato deposicional da bacia, com duração estimada de 45 Ma.. Este

hiato deposicional resultou possivelmente da conjunção de fatores tectônicos (Orogenia

Hercyniana) com fatores climáticos e paleogeográficos (erosão glacial) (ZALÁN ef a/.

1987, MILANI 1992],. Já a discordância que limita o topo da seqüência C-eTr, posicionada

no Triássico lnf erior por MILANI ef al. {.1994l', vem sendo associada à Orogenia Cape-La

Ventana por DE WIT & RANSOME {1992). Segundo estes autores, os episódios colisionais

associados a esta orogenia resultaram na interrupção da ligação das bacias intracratônicas
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do Gondvana Ocidental com o oceano ao Sul, culminando com o soerguimento regional e

erosão dos sÍtios deposicionais.
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Figura 3.2 - 0uadro comparativo das seqüênc¡as deposici0nais da Bacia do Paraná.

ZALÁN ef a/. (199O) já haviam chamado a atengão para o fato de que as

descontinuidades do embasamento das bacias cratônicas constituem-se nas principais

estruturas de dissipação dos esforços intraplaca, As tensões enviadas das bordas da placa

{onde ocorre compressão ou distensão) para o seu interior reflelem-se na reativação de

antigas zonas de fraqueza do embaSamento, onde os movimentgs tectônicos tendem a ser

verticais ou direcionais, dependendo do campo de tensões.

As estruturas regionais da Bacia do Paraná (arcos estruturais, sinéclises e extensos

alinhamentos de assinatura gravimétrica) apresentam direções coincidentes com os frends

estruturais do embasamento da bacia (ver maiores detalhes na figura 3.3), Os principais

t/,e,ds estruturais, de direção NE-SW, NW-SE, N-S e E-W (figura 3.3), foram sucessiva e

alternadamente reativados ao longo da evolução da bacia, do Ordoviciano ao Cretáceo,

com exceção das estruturas E-W, que foram geradas/reativadas somente no Cretáceo.

Segundo ZALÁN ef a/. (199O), as reativacões tectônicas na bacia contemplaram

mov¡mentos pref erencialm ente direcionais'

MILÂNl ¿f¿i. (19941
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Durante a depos¡cão do Grupo ltararé, a sedimentação provavelmente fo¡

inicialmente controlada pelas estruturas NW-SE e N-S, destacando-se a expressiva

atividade do Lineamento de Guapiara {de diregão NW), dos arcos de Campo Grande (NW),

Assunção {N-S), Sul-Riograndense (NW) e flexura de Goiânia (NW) {figura 3.3). Do

Permiano Médio a Superior, a bacia experimentou um ambiente de quiescência tectôn¡ca,

embora submetida a um crescente grau de subsidência e migracão do depocentro para Sul,

interrompida pela retomada da sedimentação progradacional das formações Rio Bonito

(controlada por estruturas NE-SW no sudeste da bacia) e Dourados (unidade definida por

MILANI ef at. 1994]|, esta última de expressão na borda ocidental da bacia, que teria sido

controlada pelo Arco de Assunção.
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Figura 3.3 - Arcabouço estrutural da Bacia do Paraná e de seu embasamento. (A) - Configuração do

embasamento da Bacia do Paraná baseada em C0RDANI et al. l1984l,0U|NTAS (1994) e HASUI e¿

a/. (19891; (B) - Principais element0s estruturais da Bacia do Paraná, baseado em ALMEIDA (1980) e

ZALÁN e¿ a/. {1 987}.
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Crpírulo 4 - FÁcles SeolrueNTARES e SlsreuRs
Depos¡c¡oNAts

4.1 Aspectos conceituais
Entre a introducão do termo "fácies" na Estratigrafia, efetuada por Gressly em1838

(apud WALKER 1992), até tempos atuais - quando se verificou uma completa difusão da

aplicação de fácies sedimentares na análise de bacias - o conceito de fácies foi bastante

ampliado aos diversos segmentos da Estratigrafia, mantendo, porém, a finalidade a que foi

inicialmente prosposto: a individualização de unidades através de suas caracterlsticas

físicas que implicam. posteriormente, numa interpretação ambiental.

Embora inicialmente aplicado como termo essencialmente descritivo, representante

dos aspectos litológicos e paleontológicos de uma unidade estratigráfica, uma série de

prefixos e adjetivações foram progressivamente adicionadas ao termo fácies (biofácies,

eletrofácies, fácies sísmicas, etc.) como resultado do avanço de novas técnicas de

investigação geológica, Notas-se, inclusive, a disseminação do uso de fácies com

conotação interpretativa (ex: fácies f luviais, fác¡es turbidft¡cas) (READING 1986).

WALKER {1 992) def ine f ácies como um corpo de rocha individualizável dos corpos

limítrofes segundo a combinação de aspectos ffsicos específicos (litologia, textura,

estruturas sedimentares, conteúdo paleontológico, geometria dos corpos e arranio espacial

em relação às outras fáciesl. Embora cada fácies individualmente seja passfvel de

interpretação dos processos deposicionais que a geraram, na maioria das vozes uma fácies

isolada não é suficiente para uma interpretação do ambiente sedimentar. A chave da

interpretação ambiental reside na análise integrada das fácies sedimentares, ou seia, quais

e como diferentes fácies se correlacionam lateralmente, de forma que seja posslvel

individualizar associações de fácies geneticamente l¡gadas.

A Lei de Correlação de Fácies de Walther suscita que as fácies lateralmente

relacionadas podem encontrar-se, com o tempo, superimpostas umas às outras num perfil

vertical. A lei sugere que numa sucessão vertical e gradacional de fácies, desde que não

sejam reconhecidas discordâncias que representem mudanças significativas nos padrões

de deposicão, distintas fácies superpostas represenlam amb¡entes que um dia coexistiram

lado a lado. Esta releitura da Lei de Walther, promovida nas rjltimas duas décadas dentro

da Estratigrafia Genética e Estratigrafia de Seqüências, auxiliou na revolução dos métodos

de correlação estratigráfica e de análise de bacias, principalmente devido à difusão de

técnicas de investigacão geológica de subsuperflcie através de perfis geoffsicos verticais.
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A aplicação cuidadosa da Lei de Walther na análise de sucessöes verticais de fácies

sedimentares permite o reconhecimento de associações de fácies geneticamente l¡gadas,

ou seja, aquelas desenvolvidas num mesmo cenário paleoambiental. O estabelecimento da

relação espaço/tempo de fácies associadas e dos processos deposicionais supostamente

envolvidos, leva à ¡nterpretaçäo de um sistema deposicional. Nos termos da clássica

def inição de FISHER & McGOWEN (1967), s¡stema deposicional compreende uma

assembléia tr¡dimensional de fácies geneticamente ligadas, que contemplam um mesmo

ambiente deposicional e os processos nele atuantes.

Os objetivos deste estudo quanto ao reconhecimento de fácies e associações de

fácies sedimentares residem basicamente na tentativa de reconstitu¡r os cenários

paleof isiográf icos e processos deposicionais envolvidos durante a sedimentação da

Formação Aquidauana. Para tanto, recorreu-se ao estabelecimento dos principais sistemas

deposicionais da unidade e a sucessão destes no espaço e no tempo.

4.2 Associações de fácies sedimentares
As associações de fácies da Formação Aquidauana podem ser arranjadas em três

¡ntervalos representando, aproximadamente, a posição estrat¡gráfica de cada um no perfil

de exposição da unidade na área: inferior, médio e superior.

4.2.1 Interualo inferior
Este intervalo, de espessura estimada em 120 m, é composto por associações de

fácies sedimentares essenc¡almente arenÕsas, relacionadas a s¡stemas depostcionais

continentais e transicionais a corpo d'água, A base deste intervalo (associação Ail)

apresenta cÕntato segundo discordância erosiva e angular com os folhelhos da Formação

Ponta Grossa ou com arenitos da Formação Furnas,

AssocracÃo Á/t

FAcIES
Cmm ' conglomerados sustentad0s por matr¡z aron0sa, maciços

Afm . arsnitos finos maciços

Aga. arsnitos grossos com sstralificaçã0 cruzada acanalada

Amt' aren¡t0s módi0s com sstratif¡cações cruzadas tâbulares

A fácies Cmm corresponde a depósitos de conglomerados sustentados por matriz

arenosa grossa, com pouca lama, maciços. O arcabougo rudáceo é composto por seixos

arredondados de quartzo e quartzito, com diâmetro médio de 2-3 cm, apresentando sutil

orientação dos clastos alongados, o que confere certa estrutura ao pacote, que parece

estar basculado em torno de 20o para sudeste 11231231 no perfil Aquidauana - Cipolândia
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(ponto 24). Esta fácies é sobreposta, neste local, pela Afm, composta por arenitos finos a

médios maciços dispostos em corpos métricos amalgamados.

A fácies Aga (foto 4.1A) é composta de arenitos sublfticos a lfticos grossos a

conglomeráticos sem matriz, com estratificacões cruzadas acanaladas de médio porte,

com vetores médios de paleocorrentes deposicionais para SW-WSW (azimutes médios

255' e 237', respectivamente nos pontos 07 e 251. Esta fácies apresenta arcabouço bem

arredondado e seleção moderada a boa.

A fácies Amt (foto 4.1C) é caracterizada por arenitos sublíticos médios a f inos com

estratificações cruzadas tabulares tangenciais de médio porte. A estratificação

subcentimétrica é muito bem marcada, e geralmente está cond¡c¡onada a corpos de maior

extensäo que os da fácies Aga. A boa seleção e arredondamento do arcabouço, com

notável bimodalidade, e composição mineralógica similar à da fácies Aga, sugerem uma

mesma fonte sed¡mentar que ter¡a sido intensamente retrabalhada. As paleocorrentes

deposicionais desta fácies são para SE (azimute 148" no ponto 25).

lnterpretação

A falta de sedimentos pelÍt¡cos e as evidências de retrabalhamento por correntes

trativas de alta energia sugerem um contexto deposicional continental (subaéreo), com

desenvolvimento de fluxos gravitacionais e trat¡vos. A fácies Cmm apresenta indlcios de

deposicão a part¡r de fluxos de detritos confinados, possivelmente num contexto de

desenvolvimento de leques aluviais, que sobrepõem discordantemente sedimentos

devonianos das formações Ponta Grossa e Furnas. Esta fácies representar¡a as condições

deposionais iniciais do ciclo sedimentar da Formação Aquidauana na área de estudos.

Os leques aluviais seriam transicionais, planlcie aluvial abaixo, aos depósitos

arenosos de rios entrelaçados, Neste cenário, a fácies Aga representaria as barras

arenosas longitudinais do sistema fluvial entrelaçado que, quando expostas devido à

migração dos canais ou rebaixamento da lâmina d'água, seriam susceptíveis ao

retrabalhamento eólico, perm¡t¡ndo a formação de pequenas dunas (fácies Amt). Da

mesma forma, a dinâmica dos canais fluviais implicaria em constante retrabalhamento dos

depósitos eólicos, pois feições erosivas da fácies Aga sobre Amt são comuns na base da

Serra do Paxixi (pontos 7 e 8). A fácies Afm estaria inserida neste contexto como

depósitos derivados de fluxo gravitacional onde houve rápida sedimentação devido à

repent¡na desaceleração do fluxo, possivelmente num contexto não confinado (tipo

crevasse splay). Poderia representar, portanto, ressedimentacão não canalizada nas

porções frontais dos lobos aluviais, ou mesmo dos interlobos.
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toto 4.14 - Arenitos grossos a conglomeráticos. de composição sublítica, com estratificações

cruzadas acanaladas de pequeno e médio portes da fácies Aga (associação ,4i l), do sistema

fluvial entrelaçado. Estrada Aquidauana . Cipolândia, ponto 25.

Foto 4.18 . Arenitos médios a grossos com estratificações cruzadas tabulares de médio porte da

fácies Amt (assoicação //l). Estrada Aquidauana ' Cipolândia, ponto 25'

toto 4.1G . Arenitos médios a finos com estratificações cruzadas tabulares de médi0 p0rte da fácies

Amt (associação Áil), resultantes de retrabalhamento eólico sobre planíce aluvial. Estrada

Aquidauana - Cipolândia, ponto 25.



ã.:.F *"""r*

-,r+

rB

36

I'n*"À



AssocrAçÃo Á/2

FÁCIES
Plm'lamitos arenosos mâciç0s com clastos rudáce0s

Acm .arsnil0s lamosos maciços com clastos rudáceos

Dmm- d¡am¡ctrt0s sustentados p0r malriz arenosa, maciços

Dmh.diamictitos de matriz alenosa com estlalif¡cação hor¡zontal

Afm, Amm.arenitos finos e mód¡os maciços

Afd, Prd.arenitos e r¡lmit0s com estratificação deformada

Prh - lam¡tos ritimic0s com estrat¡fícação h0ri¡0ntal

As fácies agrupadas nesta associação não necessariamente afloram num só local;

ocorrem de forma disseminada em vários locais ao longo da porção ocidental da faixa de

afloramentos da formaçäo, compreendendo as áreas de baixo relevo (altitudes entre 2O0 e

3O0 m) que orlam as serra escarpadas. Esta associacão é caracterizada por depósitos

arenosos e lamlticos onde são freqüentes as estruturas de deformação sin-sedimentar

(convolucões, f luidif icação e stumpsl.

A ausência de estruturas sed¡mentares trativas é caracterfst¡ca comum entre as

fácies Plm, Acm, Dmm, Afm e Amm, diferindo entre si quanto ao conteúdo de clastos

rudáceos e na razäo da fração lama (argila + silte)/areia. Nesta associação, as estruturas

sedimentares trativas (estratificação) são reconhecidas nas fácies Afd e Prd - só que estão

deformadas por dobramentos convolutos - que geralmente ocorrem subordinadas ou

caracter¡zando intraclastos das fácies Plm, Acm ou Amm.

A fácies Plm apresenta características bastante tlpicas nesta associação, sendo

composta por lamitos arenosos avermelhados (a porcentagem de areia varia de 20 a 35o/ol

com clastos rudáceos subarredondados, cujo conteúdo varia de 11 a 2Oo/o. O arcabouço

rudáceo é polimftico (clastos de quartzo, quartzito, rochas granitóides, rochas

metassedimentares, rochas alcalinas, etc.), em geral com vértices e arestas melhor

arredondados quanto mais grossa for a fração rudácea, porém mantendo preservadas as

feições de abrasão glacial (facetamento e estrias, foto 4.24). O diâmetro médio dos

clastos rudáceos varia de 2 mm (fração grânulo) até 4-5 cm (seixos), sendo não rara a

ocorrência de diâmetros maiores do que 15-2O cm (calhaus). A fácies Plm foi reconhecida

em diversas localidades, entre outras, nos pÕntos 35, 65, 70, 76 e 8O.

Nas proximidades de Cipolândia (pontos 77 e 791' é comum a associação da fácies

Plm com litofácies pelíticas ou psamfticas que apresentam estruturas deformacionais (Prd,

Afd). De um modo geral, as fácies com estruturas deformacionais ainda preservam

estratificação paralela e cruzada e estão englobadas na massa lamítica da fácies Plm na

forma de camadas espessas (5O-60 cm) rompidas, retorcidas e com dobramentos

convolutos,
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Ex¡ste certa variação gradual entre as texturas das fácies Plm, Acm e Dmm. A

porcentagem crescente do conteúdo de are¡a na matriz, ultrapassando 5Oo/o, a baixa

freqüência de clastos polimíticos rudáceos (por volta de 1o/ol, além da ocorrência de

estruturas de fluidificação, caracterizam a fácies Acm (pontos 15,27,70 - foto 4.28 - e

1 19). Já as fácies Dmm e Dmh (pontos 98 e 99), de tfpicos diamict¡tos, contêm matriz

areno-lamosa (porcentagem da fração areia em torno de 4Oo/ol e alto conteúdo de

arcabouço polimítico rudáceo, em média 25 a 3Oo/o da rocha, exibindo as mesmas

caracterfsticas texturais de arredondamento, feições de abrasão glacial preservadas e

variabilidade litológica observadas na fácies Plm.

As fácies essencialmente arenosas, Afm e Amm (pontos 119, 122 e 1231,

apresentam algum conteúdo de matriz síltico-argilosa (no máximo 1Oo/o da rocha), onde o

arcabouço de areia fina a média apresenta seleção pobre a moderada, numa distribuição

granulométrica bimodal a polimodal, no geral, exibindo graus de arredondamento

subangular a subarredondado. Mineralogicamente predominam grãos de quartzo mono e

pol¡cristalino, sendo freqüentes grãos de feldspatos (ao redor de 10%) e fragmentos de

rocha (entre 5 e 7o/ol, que assinalam arenitos de composição subarcoseana. Embora a

estrutura geral dos arenitos destas fácies seja maciça, localmente é posslvel distingüir

certa organização interna resultante de fluidificação (foto 4.2D). Os clastos rudáceos, que

ocorrem localizadamente nesta fácies, são constitufdos por intraclastos de arenitos finos

estratificados ("mega-intraclastos " ), caracter¡zando restos de camadas rompidas e

remobilizadas que se encontram imersos na matriz arenosa destas fácies (foto 4.2C).

Nesta associação. destacam-se três s¡tuações de transição de uma fácies para

outra. A primeira. que mostra passagem gradacional, da base para o topo, da fácies Acm

para Plm (ponto 36); a segunda, no ponto 99, que apresenta fácies Dmm passsando para

Dmh; e a terceira, de gradação da fácies Afd para Plm com intraclastos e desta para Prh

(ponto 8O).

lnterpretação

A associação de fácies Ai2 é caracterizada por mecanismos deposicionais ligados a

f luxos gravitacionais de sedimentos (sensu LOWE 1979, 1982, f igura 4.1 ) de diversos

graus de coesão, num contexto de ressedimentação processada em condições

transicionais a um corpo aquoso, cujas oscilacöes do nfvel d'água permitiram periódicas

ampliações das áreas de exposição subaérea. A sedimentação teria se dado a partir de

fluxos confinados adentrando corpo aquoso, dentro do qual a deposição procederia

predomina ntemente sob condições não confinadas.
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toto 4.24 . Seixos multi-facetados e estriados de diversas litologias (nesta foto: quaftzitos,

metafenito, rocha granitóide) da fácies Plm e Acm (associaçã0,4Ø, provenientes d0s pontos

27,65 e 80. No detalhe, à direita, seixo de meta¡enito exibindo face com duas direções de

estrias de abrasäo glacial.

Foto 4.28 - Relações de c0ntato entre as fácies Plm e Acm da associação /rZ no ponto 70' 0

contato basal dos depósitos da fácies Acm por sobre os da fácies Plm é inegular, erosivo e

localmenle por sobrecarga, sendo que a interface entre os dois pacotes apresenta superfícies

de cisalhamento (na foto de detalhe, à direita). Estrada Cipolândia ' Mono Boa Sorte, 21'3 km

a nordeste de Cipolândia.

Foto 4,2C - Arenitos finos maciços da fácies Afm {associação AiA com intraclasto de arenito

finamente estratificad0, que sugere pequena remobilização de sedimentos inconsolidados

dentro do contexto de ressedimentação por prováveis fluxos turbulentos de alta densidade.

Estrada Rio Negro . Taboco, ponto 122.

Foto 4.20 .Arenitos médios maciços, com raros clastos polimíticos rudáceos e, localmente, feições

de fluidificação (seta). Fácies Acm (associação / Ífl, ponto 15, Estrada Palmeiras ' Cipolândia.





As fácies Plm, Acm e Dmm apresentam tfpico perfil sedimentar de fluxos de

detritos/fluxo de lama desenvolvidos tanto em condições subaquáticas quanto subaéreas.

A freqüente associação com as fácies Afd e Prd revela que deslizamentos e

escorregamentos devem ter deSencadeadO OS flUXoS viSCOsos, Ora mais arenosos¡ lamOSOS

ou com maior quantidade de clastos rudáceos conforme a carga sedimentar incorporada e

progressivamente perdida ao longo do fluxo.

As fácies Afm e Amm sugerem mecanismo de rápida deposição de uma carga

sed¡mentar mais homogênea. que teria sido sustentada por correntes de turbidez de alta

densidade ou até fluxos liqüefeitos. A presença de ¡ntraclastos de arenitos nestas fácies

supõe certa herança com os fluxos viscosos, podendo-se admitir a ocorrência de transição

entre fluxo laminar e turbulento, que resultou na deposição das fácies Afm/Amm.

Segundo LOWE (1 982) o espectro de transições entre f luxos laminares de

diferentes viscosidades (fluxos de detritos, fluxo liqÜefeito e até fluxos de comportamento

elástico) com fluxos de turbidez pode ser praticamente contfnuo num mesmo evento

(figura 4.1). Segundo este autor, um fluxo gravitacional ,é capaz de desenvolver, interat¡va

e simultaneamente, diversos tipos de mecanismos de sustentação de sedimentos - por

exemplo, passar de laminar para turbulento - dependendo do leque de variáveis endógenas

(carga sedimentar disponfvel, entrada de água no sistema) e exógenas ao meio. No caso de

um fluxo de detr¡tos adqüirir tubulência, torna-se uma corrente turbidltica de alta

densidade, que admite mecanismos adicionais de sutentação de sedimentos (turbulência e

interações grão a grão) e, conseqüentemente, distintos estágios de deposição. Numa

situação de fluxo turbulento em desaceleração, a deposição da carga sedimentar se dá,

progressivamente, da mais grossa à mais fina, gerando nesta ordem, depósitos rudáceos

gradados, arenitos com acamamento planar ou cruzado e aren¡tos maciços com estruturas

de f luidif icacão.

Em geral, as fácies mais arenosas (Plm, Acm, Dmm, Afm e Amm) exibem

evidências de sedimentação sob condições de fluxo confinado {canalizado), possivelmente

processado num ambiente terrestre. Toma-se por exemplo feições como contato inferior

erosivo da fácies Acm (ponto 70, foto 4.28), o crescente grau de organizagão interna dos

depósitos (fácies Dmm gradando para fácies Dmh nos pontos 98 e 99), além da carência

da fracão s¡lto-argilosa. O ambiente subaéreo pode ser inferido devido à associação lateral

destas fácies com depósitos arenosos (fácies Amt e Afm do ponto 79) aqui interpretados

como produtos de remobilizações eólicas. Por outro lado, as feições sugestivas de rápida

sedimentação das fácies Afm e Amm decorreriam de repentina desaceleração do fluxo

turbulento, marcando possivelmente a passagem para condições desconfinadas (GAMA JR

et.al. 1992l', já num contexto subaquático.
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A gradação da fácies Plm com intraclastos arenosos e pelít¡cos para a fácies Prh

(ponto 8O) sugere ressedimentação sob condições subaquáticas näo confinadas, onde

processos de deslizamentos e geração de fluxo de detritos/fluxo de lama teriam gerado

correntes de turbidez de baixa densidade.

Este cenário de ¡ntensa ressedimentação provavelmente reflete episódio de avanço

glacial na Bacia do Paraná. A disponibilidade de grande e diversificada carga sedimentar no

sítio deposic¡onal, além da indiscutfvel herança glacial dos depósitos (seixos e calhaus

estriados e facetados), admitem suprimento e transporte de expressiva quantidade de

terrígenos por glaciares. Não se encontrou evidência mais contundente da presença ou

ativ¡dade direta das geleiras no ambiente sedimentar, mas possivelmente estas

encontravam-se próximas da área estudada. Além do mais, a probabilidade de preservação

de eventua¡s depósitos glacias stzcúu sensu seria muito baixa, principalmente levando-se

em conta o ¡ntenso e evidente canibalismo sedimentar observado nesta associaçäo'

AssocrAçÃo ^Á/3

FÁCIÊS
AmS . srsnitos módios con hunnocky cross

AfS - arsnitos finos com hunnùcky ct1ss slratil¡cat¡on

Afc . ar8nitos fin0s com clinb¡ng ipples

Agg . aronitos grossos com sslratificaçã0 gradacional n0rmal

Amh . arsnitos módios com eslratificação h0rizontal

A fácies AfS (pontos 14,72 e 73) é composta por arenitos finos a muito finos

avermelhados, de composição subarcoseana, com Hummocky Cross Sstrctificat¡on lHCSl,

Há praticamente ausência de matriz lamosa nestes arenitos, a seleção é moderada a boa

por estrato e a estratif¡cação truncada por ondas apresenta comprimento de onda de 1 a 3

m. Afloram na forma de corpos amalgamados de 30-40 cm de espessura, de base plana,

sendo comum a gradação, em direção ao topo de cada corpo, para arenitos finos com

climbing ripples da f ácies Afc.

A fácies Agg foi observada nos pontos 14 e 73 e constitui depós¡tos de arenitos

grossos conglomeráticos com pouca matriz lamosa e gradação normal que transicionam

para arenitos médios-f inos com estratificação plano paralela da fácies Amh (ponto 14) e

para arenitos médios com Hummocky Cross Stratificatíon da fácies AmS (ponto 73)' Em

termos m¡neralógicos, os aren¡tos da fácies Agg mostram conteúdo considerável de

feldspatos 115-2jo/ol e fragmentos de rocha (15%), que conferem composição

subarcoseana e sublítica à rocha, O grau de arredondamento dos grãos é alto mas a

seleçäo é pobre a moderada, com f reqüência granulométrica polimodal.
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A fácies AmS, que aflora no ponto 73 e no leito do Rio Aquidauana em Palmeiras

{ponto 18, foto 4.3), apresenta megaondulações truncadas (HCS) com comprimento de

onda cie cerca de 6 -a 7 m. Constitui arenitos de composição subarcoseana l15o/o de

feldspatos) e sublítica {1Oolo de fragmentos de rocha), com muito pouca matr¡z, selecão

moderada e grãos onginalmente bem arredondados.

lnterpretação

Devido ao reconhec¡mento de estruturas HCS, os fluxos responsáveis pela

deposição das fácies arenosas da associação A/3 devem ter sido gerados por tempestades.

Os tempestitos tem sido associados a ambientes marinhos rasos preservados abaixo do

nível-base de ondas normais lshoreface e offshore proximall, principalmente num ambiente

de pequena influência de marés (WALKER & PLINT 1992).

O termo Hummocky Cross Stratif ica fion-HCS foi introduzido na literatura por

HARMS et al. (1975), ao qual atribuiu conotação genét¡ca por tratar de estruluras geradas

por ondas de tempestades associadas a corpos de aren¡tos, em geral de granulação fina a

muito f ina. Estudos mais recentes reconhecem um leque maior de tipos de depósitos e

mecanismos de transporte e sedimentacão durante as tempestades. Os mecanismos de

deposição gerados durante e após as tormentas estão mais associados a fluxos

combinados (oscilatório + unidirecional) ao invés de puramente oscilatórios (MYROW &

SOUTHWARD 1991 e WALKER & PLINT 1992). Durante os picos de tempestade o fluxo

combinado é dominado por componente unidirecional que tende a dispersar carga

sedimentar de granulação fina costa-afora (ofÍshorel, Conforme se dá a evolução das

tormentas, o fluxo combinado passa a ser progressivamente dominado por componente

oscilatória, fortemente direcionada para o continente (onshorel, num cenário

gradativamente mais raso (dominado por ondas rasas ou swell wavesl, até o

restabelec¡mento da atuação das ondas normais. Nestas condições, os sedimentos

grossos, eventualmente disponlveis no substrato, são remobilizados, em primeira instância

costa-afora e posteriormente no sent¡do do continente, enquanto os sedimentos finos são

mantidos em suspensão até que a energia do fluxo combinado assim o permita. Desta

forma, as sucessões sedimentares de tempestitos, segundo as propostas de LEITHOLD &

BORGEOIS (1984), DUKE et al. 11991) e CHEEL & LECKIE (1992, 1993), são no seral

gra nodescrescentes, combinando depósitos de granulação grossa em condições proximais

e gradativamente mais finos quando distais (figura 4.21. Pa¡a CHEEL & LECKIE (1992), o

tipo de substrato sedimentar (grosso ou fino) seria um dos fatores principais na

determinação da textura dos depósitos formados durante tormentas.
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Fotg 4.3 . Arenitos médios a grossos subatcoseanos e sublfticos com Hunnocky Cross Stutilicati1n
(HCS), cujo compr¡mento de onda chega a s€r cerca de 6 a 7 m' Na foto de detalhe, abaixo,

nota.se superfície de truncamento das megaondulações. Exposição da fácies AmS (associação

Ai3l no leito do Rio Aquidauana, na Cidade de Palmeiras (ponto 181.
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Os tempestitos da associação Aí3, que combinam fácies AfS, de típicos HCS de

textura fina, com fácies de granulacão mais grossa, estariam representando deposigão em

ambiente subaquático raso (marinho ou mesmo lacustre), desenvolvido sobre substrato

sedimentar bastante heterogêneo em termos granulométricos (derivado dos fluxos

grav¡tacionais da associação Aizl. A remobilização deste substrato heterogêneo pelas

correntes geradas durante as tempestades colocaria os clastos mais finos em suspensão e

remobilizaria os mais grossos o suficiente para formar depós¡tos gradacionais (fácies Agg)

e estratificação plano-paralela (Amh) e cruzada (Afc e AfS) nos sedimentos

progressivamente mais finos, conforme o decréscimo da energia destas correntes,

Poss¡velmente seria reflexo de fluxo influenciado por componente oscilatória atuando em

condições mais proximais de deposição e sob influência de desembocadura de canais

subaquosos.

A fácies AmS possui características que não se encaixam em nenhum dos modelos

de fácies sedimentares de tempestitos relatados na literatura. Segundo CHEEL & LECKIE

(1992), os tempestitos de granulação grossa tendem a apresentar sucessão de fácies em

que as estuturas sedimentares são marcadas, da base para o topo' por imbricação dos

clastos rudáceos, estratificação cruzada e ripples s¡métricas ao invés de HCS. Ao mesmo

tempo que a fácies AmS apresenta granulação mais grossa do que teoricamente se

esperaria de corpos com HCS, as ondulações truncadas apresentam comprimento de onda

maior que aquele observado na fácies AfS. Talvez a formagão de HCS em arenitos médio'

grossos reflita condições hidrodinâmicas excepcionais para a geração destas estruturas

sobre leito arenoso mais grosso, formando ondulação em fase com o fluxo oscilatório.
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4.2.2 lntervalo médio
O intervalo médio da Formacão Aquidauana na área de estudos é caracterizado por

associações de fácies de granulação essencialmente fina {r¡tmitos, folhelhos e arenitos

finosl. Compreende sucessão sed¡mentar pouco espessa, de aproximadamente 40 m, mas

de grande persistência lateral e certa homogeneidade litológica, representando provável

período de afogamento da bacia deposicional.

AssocrAçÃo Á,nl

FÁCIES
Prh .ritmitos com lâminação hor¡zontal

Ptc . tilmitos com cl¡nþ¡ng Ìpples
Afm. arenitos finos maciços

Af h . arsn¡tos f inos com sstratif ¡cação horizonlal

Amm - arenitos médios mac¡ços
.afen[0s 0f0ss0s com

As fácies desta associação são encontradas nas porcões inferiores das escarpas

das serras do Paxixi, de Aquidauana. Negra, e dos morros Agua Boa e Boa Sorte.

Corresponde às "Camadas Paxixi" descritas por LISBOA {1 9Og), ALMEIDA (1 946) e

BEURLEN (1956) no leito e proximidades do Córrego Paxixi, localizado no perfil da estrada

entre Aquidauana e Piraputanga.

As "Camadas Paxixi" (fotos 4.4A,Bl são caracterizadas pela fácies Prc, que é

composta pela sucessão rítmica de estratos areno-siltosos subcentimétricos gradando para

lâminas silto-argilosas avermelhadas (f oto 4.4C). A estratif icação rítmica apresenta

ctimbing ripples supercríticas (ou tipo B de JOPLING & WALKER 1968) (foto 4.48), cujas

cristas estão alinhadas paralelamente à direção N30E e paleofluxo dirigido para o

quadrante NW (315"). As ondulações simétricas são do tipo calhas largas e cristas agudas

retilíneas, distando 50 cm entre uma crista e outra, Sobre os estratos mais finos ex¡stem

pistas fósseis do tipo fileira de pegadas duplas separadas por reentrância mediana (foto

4.4D), sem ornamentação transversal visível, provavelmente do icnogênero Diplichnites.

Alguns raros grânulos e seixos isolados podem ser identificados na fácies Prc neste local.

A fácies Prc aflora também no ponto 74, onde encontra-se intercalada à fácies

Amm, e no ponto 1 21 . A f ácies Amm é composta por camadas tabulares de arenitos

médio-finos maciços de espessura decimétrica {1O-20 cm) com contatos erosivo na base e

transicional no topo com a fácies Prc (figura 4.3). Por sua vez, a fácies Prc, de ritmitos

com climbing r¡pples, aprcsenta estratos areno-siltosos granodecrescentes, de espessura

subcentim étrica, compondo camadas de espessura variável (de 20 cm a 1 m). As climbing
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Foto 4.44 Ritmitos avermelhados con clinhing ripples da fácies Prc (associação /øll,
reconhecidos originalmente por ALMEII)A (1954) e BEURLEN (1956) como "Camadas Paxixi".

Estrada Aquidauana.Piraputanga, próximo ao Cónego Piraputanga {ponto 09).

toto 4.48 - Detalhe das elínhing ripples superuílicas da fácies Prc, com as camadas frontais

mergulhando para NW. Estrada Aquidauana . Piraputanga, leito do Cónego Paxixi (ponto 10).

toto 4.4C . Fotomicrografia dos ritmitos da fácies Prc do ponto 10, exibindo estralos centimétr¡cos

de típico perfil granodecrescente, com gradação de areia fina a média, na base, para silte e fina

película argilosa no topo. Nicois cruzados.

Foto 4,40 - Pistas fósseis sobre os estratos mais finos dos ritmitos da fácies Prc. As pistas são do

tipo fileira {fraril de duplas pegadas contendo reentrância mediana, provavelmente d0

icnogênero 0þlichnites, que caracteriza traç0s de caminhamento de artrópodes em zonas de

olÍshore. Ponto 09, Estrada Aquidauana - Piraputanga.
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ripples supercríticas apresentam ondulações simétricas com cristas agudas retilíneas

espaçadas entre s¡ de 20 cm e superflcies de cavalgamento (climbl muito bem preservadas

(figura 4.3). As cristas säo orientadas na direção N6OW, com paleofluxo para NE (azimute

036") no ponto 74, e de direção N6OW (paleofluxo para SSW, azimute 166") e N40E

(paleofluxo para SE, azimute 130o) no ponto 121 .

A fácies Prh foi observada em duas localidades (pontos 34 e 81) e difere da fácies

Prc pela aparente ausência de climbing ripples e pela freqüente associação com fácies

arenosas mais grossas (figuras 4.4 e 4.5). A fácies Prh é constituída pela alternância de

estratos subcentimétricos a centimétricos areno-siltosos gradando para lâminas de siltitos

estratificados, o que ¡mprime estrutura plano-paralela às camadas' As rþples, quando

presentes, são simétricas e possuem cristas agudas alinhadas na direção E-W (ponto34).

Os arenitos conglomeráticos a grossos da fácies Agg ocorrem em camadas de 5 a

2O cm de espessura intercalados à fácies Prh, mostrando gradação normal e

eventualmente inversa (ponto 34, figura 4.41 na base da camada, sendo freqüente a

presença de contato basal erosivo e por sobrecaraga com estratos silto-argilosos, que

costumam ser encontrados como intraclastos englobados na fácies Agg, O contato

super¡or é brusco mas concordante com a fácies Prh, cuios estratos mais finos apresentam

pistas fósseis semelhantes às do Córrego Paxixi (ponto 34),

As fácies Amm, Afm e Afh são relat¡vamente espessas no ponto 81 (figura 4.5),

onde ocorrem como camadas de 40 cm a 1 m de espessura intercaladas à fácies Prh.

Estas fácies são caracterizadas por arenitos médios ou finos maciços, eventualmente com

sutil laminação hor¡zontal {fácies Afh), dispostas em camadas tabulares com contatos

bruscos na base de cada camada, mais freqüentes para o topo do pacote.

lnterpretação

As fácies de ritmitos deste intervalo estariam associadas ao desenvolvimento de

corrontes de turbidez de baixa densidade dentro de um corpo aquoso raso mas de grande

extensão lateral, que teria afogado amplas áreas do sítio deposic¡onal'

As fácies Prh e Prc seriam correlacionáveis, respectivamente, às sequências TBD(E)

e TBcD(E), do modelo turbidftico proposto originalmente por BOUMA (1962)' As fácies

Afm, Amm e Agg seriam correlacionáveis à sequência TA deste modelo, que em trabalhos

mais recentes vêm sendo interpretada como depósitos gerados por corrrentes de turbidez

de alta densidade (LOWE 1979, 1982).
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Para LOWE (1979, 1982), correntes de turbidez de baixa densidade significam

fluxos pouco viscosos (com até 2Oo/o de sedimentos), onde a turbulência é capaz de

transportar pr¡nc¡palmente uma população de finos (areia + lama) e depos¡tar, com a

desaceleração, areias a partir da carga de fundo {deposição por tração) e lama a partir da

carga de suspensão (deposição por acreçäo vertical), gerando uma sucessão tipicamente

granodecrescente, equ¡valente à clássica seqüência TBcD(E) de BOUMA (1962). Já as

correntes turbidít¡cas de alta densidade, por definicão, são fortemente dependentes da

concentração do fluxo; quanto maior a concentração granular maior será a capacidade do

fluxo de transportar carga sedimentar mais grossa (areia + seixos). Ao mesmo tempo, a

qualquer desaceleração da corrente turbidílica. a carga mais grossa tende a ser

rapidamente sedimentada (nas porcões mais proximais) e a gerar fluxo residual de baixa

densidade, que pode se desenvolver por grandes diståncias na bacia sedimentar'

Neste contexto, as fácies arenosas desta associaçäo evidenciariam deposição a

partir de uma carga arenosa grossa sustentada por correntes de turbidez de alta densidade.

A fácies Agg representam depósitos de carga de fundo, de grande poder erosivo, que

localmente desenvolveram gradação inversa causada por congelamento friccional do fluxo,

gerando tapetes de tração (figura 4.4). As fácies mais finas Amm, Afm e Afh

evidenciariam mecanismos de deposição rápida da carga sedimentar arenosa, que não teria

possibilitado qualquer organização interna dos depósitos (fácies Amm, Afm), a não ser

localizadamente, permitindo a formacão de estrat¡ficaçäo horizontal num regime de fluxo

superior (fácies Afh). A sucessão das fácies Afm para Afh corresponde à seqüencia TAB de

BOUMA (1 962), interpretada como turbiditos proximais por MUTTI & RICCI-LUCCHI

(1 978) e WALKER (1 978), entre outros.

A associação das fácies Prc e Prh com as fácies arenosas acima descritas deve

refletir contextos sucessivamente mais proximais de deposicão das correntes de turbidez

de baixa densidade. A deposição deve ter ocorrido mediante pulsos das correntes de alta

densidade que, ao mesmo tempo, seriam o mecanismo alimentador principal, bacia

adentro, das correntes turb¡dfticas menos densas. A fácies Prc, com climbing ripples

supercríticas, indicariam prováveis condições de deposição mais distais, num contexto de

energia de fluxo substancialmente menor, associado à presença de grande conteúdo de

sedimentos f inos em suspensão.

Na associacão Am1, a sedimentacão se processou basicamente por fluxos

gravitacionais não confinados de baixa densidade. possivelmente alimentados por fluxos

mais densos e viscosos provenientes de contínuo aporte de correntes carregadas de

sedimentos continentais. Estas correntes, ao adentrar o corpo aquoso, fluiriam como fluxos

hiperpicnais (devido à menor temperatura e grande carga sedimentar) gerando depós¡tos de
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turb¡ditos de granulometria sucessivamente mais fina bacia adentro. A dispersão dos dados

de paleocorrentes deposicionais obtidos pelas climbing ripples sugete múlt¡plas diregões de

afluxo de sedimentos provenientes tanto de leste como possivelmente de oeste,

convergindo no centro do corpo aquoso.

A falta de dados paleontológicos mais conclusivos não perm¡te afirmar se este

corpo aquoso pode ser cons¡derado marinho. As pistas fósseis fornecem antes indicacões

sobre condições favoráveis ao desenvolvimento de vida, que não foi reconhecida em

nehuma outra associação de fácies da formação. Segundo CRIMES {1975), os traços

fósseis do tipo Diplichnites podem ser interpretados como marcas de caminhamento

or¡ginalmente atribuíveis a trilobitas, que SEILACHER {1 964) agrupou dentro da icnof ácies

Cruziana,.¡untamente com os icnogêneros Cruziana e Rusophycus. Segundo SEILACHER

{1964}, a assembléia de traços fósseis da icnofácies Cruziana refletiria diferentes padrões

de comportamento (caminhamento, descanso ou alimentação), neste caso de artrópodes,

tfpicos das zonas mais profundas de plataformas marinhas rasas. Traços morf ologicamente

semelhantes aos da icnofácies Cruziana foram reconhecidos em ambientes não marinhos

(icnogênero lsopodichnusl por GLAESSNER (1 957), também ¡nterpretados como registros

de comportamento de artrópodes. Nestes casos, porém, o traço fóssil isoladamente não

fornece ¡nd¡cação conclusiva sobre a salinidade do meio.

AssocrAçÃo ,4M2

ASSOCIAÇÃO FÁCIES
Plh - Iamit0s com lam¡naçã0 h0rizontal

Afl .arenitos muit0 finos com rscobrimsnt0 ds lâminas de argila

Afo . arenitos muito finos com laminação ondulada t¡pplesl
Afm .arenitos muito finos maciços

As fácies desta associação foram observadas no ponto 63 e é composta pela

sucessão de lamitos vermelhos finamente laminados (Plh) para arenitos muito finos

rosados maciços (Afm) ou com laminação ondulada e sub-horizontal (Afo, Afl) (figura 4.6).

A fácies Plh ocorre na forma de corpo métrico (5 m de espessura) sobrepondo,

segundo contato gradacional, a fácies Plm da associação Ai2. Para o topo, a fácies Plh

grada para a fácies Afl, que é composta por arenitos muito finos com lâminas horizontais e

cruzadas formadas por recobrimento de lama, Por vezes as lâminas de argila formam

estruturas onduladas {fácies Afo} onde são comuns acamamentos flaser e wavy lfigura

4.6). Estes arenitos muito finos tendem a ser predominantem ente maciços no topo do

pacote (fácies Afm), entremeados a porções com recobr¡mento de lâminas de argila

horizontais.

54



FACIES PROCESS0 ASS0üAçÃ0

DEPOSI0IONAL OE FÁCIES

',"]

Afo

Afl

oto@
tração mais

recobrimento de lama

lprovável inlluência de

fluxo de marésl

TEGENDA

....+ laminação cruzada

v v laminação llaser

M laminação ondulada

Ai2

I

Figura 4.8 . Seçäo estratigráfica da associaçäo Am2 n0 ponto 63. Estrada Rochedo ' Taboco, 28 km a

noroeste de Rochedo.

orA

A

A

A;

o

o



lnterpretação

A sedimentacão desta assoc¡acão reflete condições deposicionais de baixa energia

favoráveis, rnicialmente, à decantação da carga sedimentar pelít¡ca num corpo aquoso, que

foi progressivame nte submetido a cond¡ções mais rasas e suceptfveis a retrabalhamento

por correntes trativas de caráter osc¡latório. lnsere-se no episódio de afogamento da bacia

sed¡mentar, cujos aspectos foram abordados no ítem anterior.

Esta associação de fácies parece representar amb¡ente subaquático relat¡vamente

profundo onde teria se dado a deposição de pelitos num contexto de offshore, indicando

Íase de afogamento generalizado do sftio deposicional. Este ter¡a se tornado

gradativamente mais raso, até at¡ngir profundidades que permitissem retrabalhamento do

fundo por ondas e marés lshoreface), representado pela deposição das fácies Afl e Afo.

Esta sucessão shoaling upward de fácies sedimentares parece ter se dado marg¡nalmente

ao desenvolvimento das fácies turbidíticas da associação Aml , aparentemente num

contexto agradacional, sem influência marcante de processos de ressedimentacão,

progradação costeira ou tempestades.

4.2.3. lntervalo Superior
Este intervalo é composto princ¡palmente por fácies arenosas inseridas num

contexto sedimentar progradacional, com recorrência de ambientes e processos

deposicionais continentais e trans¡cionais a corpo aquoso, em situação similar àquela

verificada no ¡ntervalo inferior. As fácies deste intervalo foram reconhecidas nas porções

superiores e reversos dos planaltos escarpados (serras do Paxixi, Aquidauana e Negra)

marcadas por altitudes, em geral, entre 4OO e 600 m. Caracteriza sucessão relativamente

espessa, estimada em 33O m, O contato superior deste intervalo, onde observado, é

marcado por falhas com os arenitos da Formação Botucatu,

ASSOCIAÇÃO FÁCIES
0mm'diamict¡tos sustentados p0r matr¡¿ arenosa mac¡ços

Plm.lamitos arenosos maciços com clastos

Afm, Amm.arsn¡tos finos e médio maciços, com intraclastos e estruturas

de fluidificaçâo

Amt . arenitos méd¡os c0m estratiticaçã0 cruzada tabular

Prd, Afd -ritimitos e arenitos com estruluras deformacionais

Prh. ritmitos com laminaçã0 h0r¡z0ntal

Pf . folhelhos

. AssocrAçÃo .4s t
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Esta ôssoc¡acão ocorre na base do intervalo super¡or e engloba os processos

deposicionais ligados à intensa deformação das fácies de ritmitos do intervalo médio

(associação Am7).

A fácies Prd representa ritmitos com estruturas deformac¡onais de caráter plástico,

desde basculamentos de camadas (deformação incipiente da estrutura interna dos ritmitos)

até dobramentos convolutos de diversas dimensões, representando vários estágios de

desestruturação das feicões sedimentares das fácies de r¡tm¡tos. As fácies com estruturas

deformacionais geralmente estäo associadas lateralmente com arenitos maciços r¡cos em

estruturas de fluidificação (fácies Afm e Amm) e com lamitos arenosos com clastos (fácies

Plml, de forma que é possfvel reconhecer uma progressiva incorporação dos ritimitos

deformados à matriz arenltica ou lamftica da fácies Afm, Amm e Plm, desde camadas

retorcidas e rompidas de grandes dimensões até intraclastos de alguns centfmetros de

diâmetro.

As exposições dos pontos 29, 92 e 93 mostram bem as relações espaciais e

estratigráficas entre estas fácies. Os ritm¡tos da associação Aml estão basculados em

ângulos de 30" a 40' sob as fácies Amm e Afm no ponto 92, ou exibindo dobras

convolutas de dimensões métricas, formando "rocamboles" gigantes em meio a corpo de

lamitos no ponto 29 (fotos 4.5A,8). No ponto 93, em posicão estratigráfica superior a dos

pontos 92 e 29, os ritmitos ocorrem como corpos de 30 a 40 cm de espessura dobrados e

rompidos, totalmente imersos na matriz dos lamitos arenosos com clastos da fácies Plm

(f oto 4.5C) .

As feições de deformação hidroplástica verificadas em ritmitos (fácies Prd) e

arenitos (fácies Afd), muitas vezes reconhecfveis nos intraclastos presentes nas fácies

Dmm, Plm, Amm e Afm, foram observadas em diversas localidades: pontos 1 , 40, 41 , 42,

43, 44, 60, 61, 62, 75, 1 16 e 120.

As caracterlsticas texturais e mineralógicas das fácies Dmm, PIm, Amm e Afm são

semelhantes às fácies da associação Ai2. A fácies Plm é constitufda de lamitos arenosos

avermelhados maciços com clastos arredondados de diversas litologias imersos

caoticamente na matriz (freqüência de 5 a 1O%), compondo arcabouço rudáceo com

clastos de 5 cm de d¡âmetro médio, eventualmente superando 15 cm, sendo neles possfvel

reconhecer feições de abrasão glacial (faces estriadas). As fácies Afm e Amm não contêm

arcabouço rudáceo, exceto algum conteÚdo de intraclastos argilosos e arenosos, nem

estruturas sedimentares, a não ser feições de fluidificação, Os arenitos possuem

compos¡ção mineralógica subarcoseana e sublítica devido ao conteúdo considerável de

feldspatos (1O-1 5olo) e fragmentos de rocha (5-1Oo/o).
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Fotos 4.54 e B . Camadas de arenitos e ritmitos deformados imersos na matriz de lamitos arenosos

da fácies Plm (associação /sl), compondo dobramentos convolutos de grandes dimensões.

Pont0 29, Jazida de argila da Cerâmica Volpini em Piraputanga.

toro 4.5C.Arenitos maciços deformados, ocorrendo na folma de camadas retorcidas e rompidas em

meio à malriz lamítica da fácies Plm. Estrada Estação Cachoeirão ' Rio Aquidauana, p0nt0 41.





Nos pontos 75 e 116, as fácies Prd e Afd ocorrem associadas com arenitos médios

com estratif¡cações cruzadas tabulares da fácies Amt. Estas, por sua vez, säo sobrepostas

por sucessão gradativa, da base para o topo, das fácies Plm para Prh e Pf, isto é, de

lamitos arenosos com clastos para folhelhos e r¡tmitos silto-argilosos (figura 4.7), estes

útlimos Iocalmente deformados por dobramentos convolutos.

Nos pontos 1 16 e 120, em meio a pacotes de lamitos arenosos com clastos da

fácies Plm, foram reconhecidas superffcies estriadas que acredita-se terem sido geradas

pela acão erosiva da base de geleiras. As superfícies apresentam finas estrias retilfneas

(ponto 120, foto 4.6) e sulcos retilfneos em forma de "U" largos e profundos (ponto 116)

de direção NNE, sobre camada decimétrica de arenitos mu¡to finos.

lnterpretação

Esta associação de fácies indica que o ambiente de sedimentação dos ritm¡tos fo¡

drástica e momentaneamente modificado, resultando em intenso retrabalhamento do topo

dos depósitos com a instalacão de mecanismos deposicionais progradacionais associados a

fluxos gravitacionais de alta densidade e coesão. Os mecanismos de ressedimentação

teriam se desenvolvido, num primeiro momento, em caráter de fluxo confinado dentro do

corpo aquoso (representado pelo grupo das fácies Dmm, Plm, Amt, Amm e Afm),

deformando e erodindo substrato de sedimentos pellticos ainda inconsolidados. As

condicões de desconfinamento destes fluxos gravitacionais seriam logo restabelecidas,

permitindo o desenvolvimento, em condicões mais distais, de correntes de turbidez de

baixa densidade (gerando depósitos da fácies Prh) e decantação de pel¡tos {gerando fácies

Pf).

No ítem 4,2,1 já foram discutidos os aspectos conceituais ligados ao

desenvolvimento de fluxos gravitacionais, baseados principalmente nos trabalhos de LOWE

(1979, 1982), que são reiterados na interpretação desta associação de fácies. Os

processos de ressedimentacão ligados a uma hidrodinâmica confinada (sensu GAMA Jr ef

al. 19921 são admitidos para a deposicão do conjunto das fácies mais arenosas que

apresentam claras evidências de erosão e retrabalhamento de substrato sedimentar pelftico

inconsolidado. Neste conjunto, os mecanismos deposicionais estariam associados ao

desenvolvimento de fluxos de detritos coesos {fácies Dmm e Plm) e de correntes de

turbidez de alta densidade (fácies Amt, Amm e Afm), provavelmente transicionais entre si.
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t0t0 4.6. Pacots de lamitos arenosos com clastos (fácies Plm) com intercalações de camadas

decimétficas de arenitos da fácies Afm, sobre as quais foi reconhecido pavimento estriado p0r

geleiras (a seta indica a posiçäo do pavimento s da foto de detalhe abaixo). As finas estrias

retilfneas, de direção N20E, parecem ter sido imprimidas sobre substrato previamsnte

endurecido por uma diagênese precoce, quando 0 amb¡ents sedimentar encontrava.se ainda

submerso. Estrada Fsla Verdade ' Rio ltlegro, pont0 120.





A associacão Ásl representar¡a retomada da sedimentação ligada a pulsos

progradantes num corpo aquoso, precursores de um novo e distinto ciclo sedimentar na

Formação Aquidauana. O reconhecimento de superfícies estriadas nesta associação aponta

para a instalação um novo período de avanços glacias à bac¡a, tendo as geleiras

desempenhado papel de grandes supridoras de carga sedimentar rudácea ao sltio

deposicional. A instabilidade criada no ambiente sedimentar teria ocorrido basicamente em

resposta à sobrecarga de sedimentos, somada a possíveis oscilações do nível d'água do

corpo aquoso, desencadeando, assim, os processos de ressed¡mentação subaquát¡ca e

¡ntensa e pujante deformação de ritm¡tos e arenitos.

AssocrAçÄo Ás2

FACIES
Ass ' normal gara aren¡tos f¡nos

Amr -arsnitos rítm¡c0s médio.grossos a finos com estralificaçã0 horizontal e cruzada

AfS .arenitos finos com Swaley ou Hunnocky Ctnss Strut¡t¡cEtinn-SCSI¡1CS

Afo . arenitos f¡nos com laminação ondulada lzþplesl

Afc . arenitos finos com clinhing ipples supeülticas
Afl.ar€nitos finos com recobrimento de lâminas de argila

Afh . arsnitos fin0s c0m estrat¡ficaçã0 h0riz0ntal

Plh ' lam¡tos com hor¡zontal

Esta associação de fácies pode ser exemplificada pelas sucessões sed¡mentares

observadas em três localidades na área de estudos: pontos 16117,82 e 116, Nestes

locais, as fácies arenosas sobrepõem ritmitos e pelitos da associação Asl.
No ponto 116 (figura 4,8), a sucessão inicia com camada de 15 cm de espessura

de arenitos médios a grossos com gradação normal (para arenitos finos), da fácies Agg,

que é sobreposta por corpo métrico constituldo pelas fácies Afc, AfS e Afo. A fácies AfS é

caracterizada por arenitos finos com estratificação c¡uzada truncada por ondas do tipo

Hummocky (HCS), de comprimento de onda da ordem de 3 m, Os aren¡tos finos da fácies

Afo apresentam ondulações simétricas do tipo calhas largas e cristas agudas, espaçadas

de 15 cm entre si. No topo desta sucessão aflora pacote com pelo menos 2 m de

espessura de arenitos finos com estratificação hor¡zontal, localmente com laminações

cruzadas, da fácies Af h.
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Figura 4.8 . Perf¡l sedimentar do terço superior da seçâo estratigráfica levantada no ponto 116 (figura 4.7),

onde a associação r4sf (exposiçâo da fácies Prh na base do croqui) encontra.se sobreposta pela

associação lsZ (fácies Agg, AfS, Afc e Afh). Na f0t0 de detalhe, abaixo, as estruturas HCS possuem

comprimento de onda da ordem de 3m (a seta indica a escala da foto).
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Na localidade 82 (figura 4.9) aflora sucessão das fácies Afo, AfS e Afl que

sobrepõe ritmitos e lamitos com clastos da associação,4s7. A fácies Afo é composta por

arenitos fìnos com ripples simétricas e assimétricas, exibindo calhas largas e cristas

sinuosas agudas espaçadas de 10 cm, or¡entadas na direção N36E e com paleofluxo para

NW (ondulações assimétricas), A fácies Afl caracteriza corpo de espessura métr¡ca de

aren¡tos finos com lâminas de argila horizontais ou com ligeira ondulacão, localmente

cruzadas. Esta sucessão é sobreposta por espesso pacote de lamitos arenosos com clastos

(f ác ies Plm) da associacão,4s3.

A f ácies Amr, que ocorre no ponto 16 e 1 7 (f igura 4.1O), caracteriza ritmitos

arenosos compostos por camadas decimétricas de perfil granodecrescente, de granulacão

média-grossa na base gradando para fina no topo, com laminação horizontal e

eventualmente cruzada. Esta fácies é sucedida por arenitos com Swaleys (AfS), por

arenitos com ripples simétricas (fácies Afo) e por lamitos com laminação horizontal (fácies

Plh). A fácies AfS é composta por arenitos finos com estratif¡cações cruzadas de baixo

ângulo truncadas por ondas (SCS), dispostas em camadas dec¡métricas amalgamadas

(figura 4.1O). A fácies Afo apresenta ripples simétricas com cristas agudas e calhas largas

espaçadas de 20 cm.

lnterpretação

Esta associação é caracterizada por perfis com fácies essencialmente arenosas,

ricas em estruturas sedimentares trativas, que sobrepõe pelitos da associação Ásl.

Caracterizam deposição em ambiente subaquático gradativamente mais raso, marcada por

sucessões shoaling upward, que foi influenciada pela ação de fluxos oscilatórios (ondas e

marés) nos perfodos de "tempo bom", além de fluxos combinados, estes últimos

desencadeados por episódicos eventos de tempestades.

A associação de fácies com estruturas SCS e HCS com fácies de perfil

granodecresce nte em camadas rítm¡cas, semelhantes à seqüência turbidítica TABC de

BOUMA (1962), encontrada nos pontos 16 e 17, tem sido explicada dentro do contexto de

tempestades por HAMBLIN & WALKER (1 979) (f igura 4. 1 1 ). Segundo estes autores, o

empilhamento do mar sobre a costa retrabalha os sedimentos de fundo até o nfvel de base
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Figura 4.9 .Seção estratigráfica da associação As2 n0 p0nt0 82. Estrada Cipoländia - Ponte do Grego, 2l
km a leste de Cipoländia.
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tigura 4.10. Seção estratigráfica da associação As2 no p0nt0 16. Estrada Palmeiras - Cipolândia, base do

Morro Seio de Moça, 10 km ao norte de Palmeiras.
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de ondas de tempestades, acima dos quais lshorefacel são preservadas fácies com HCS

(distal) ou SCS (proximal). Abaixo do nível base de ondas de tempestades loffshorel, são

geradas correntes de turbidez de baixa densidade responsáve¡s pelo suprimento de

sedimentos arenosos costa-afora, onde são depositados como tfp¡cos turbiditos.

@ remeesraoe

@
emp¡lhamsnto ds

água sobre a^
costa

+6m

o
l{lv_el-Þase Ca goração do corrðntos

de turbidez

\Æ
TURBIDITOS

ARENITOS C/
s.c.s E H.c.s.

Figura 4.fl -Modelo de geração de depósitos de aren¡tos com HCS ou SCS e depós¡tos turbidíticos em

ambiente mar¡nho raso devido à ação de tempestades, pr0p0st0 por HAMBLIN & WALKER (1979).

Durante as tormenlas,0 nfvel d0 mar sobe e provoca o empilhamento da coluna d'água sobre o

cont¡nente (2). 0 fluxo cgmbinad0 (oscilatór¡o + unidirecional) retrabalha 0s sedimentos de fundo até

o nível base de ondas de tempestade. Acima deste nível, até o shnrcface proximal, preservam.se os

depósitos com HCS e SCS; abaixo do nível base de ondas de tempestade, são gerados fluxos

turbulentos e depósitos de turbiditos.

WALKER & PLINT (1992) relatam que as fácies sedimentares com estruturas

Swaley (termo criado por LECKIE & WALKER 1982) ocorrem, de forma tfpica, no registro

sed¡mentar antigo, em sucessões de linha de costa progradante assolada por tempestades.

Segundo estes autores, as SCS exibem baixo ângulo de mergulho das superffcies

truncantes e geralmente ocorrem associadas a depósitos de shorface proximal, geralmente

em posição estratigráfica superior a depósitos com estruturas HummockY, estes

preservados em condicões mais distais (shoreface distal ou offshorel

O caráter progradacional da base do intervalo superior da Formaçäo Aquidauana

está melhor caracterizado nas associações de fácies As3 e As4, coetâneas à associagão

As2, como será visto mais adiante.
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Assocr¡cÃo.Ás3

FÁCIES
Plh - silt¡t0s argil0s0s c0m laminação

Plm-lamit0s aren0sos maciços com clastos rudáceos

Afh. Amh arenitos finos ou médios com estratificação horizontal

Afc - aren¡tos mu¡to f¡nos con clinbing pples

Afm, Amm.arenitos finos ou médios maciços

Amt arenitos médios com eslrat¡ficaçõos cruzadas tabulares de pequen0 porte

Agt-arenit0s gr0ss0s a conglomeráticos c0m estratiticações cruzadas tangenciais

de médio porte

Esta assoc¡aÇão é composta por fácies essencialmente arenosas reconhec¡das em

sucessões de granulação cada vez mais grossa para o topo' Estas fácies foram observadas

nos pontos 02, 03, 49 e 58. sobrepondo as fácies tanto da associação Ást quanto Ás2.

A sucessão sed¡mentar aflorante nos pontos 02 e 03 (figura 4.12) inicia-se com

s¡ltitos argilosos finamente laminados da fácies Plh que gradam, perfil acima, para arenitos

finos a muito finos laminados {fácies Afh) e arenitos médios com estrat¡ficação horizontal

{fácies Amh). Este conjunto é sobreposto por camadas métricas de quartzo-arenitos finos

maciços (fácies Afm), com estratificação plano-paralela (fácies Afh) e cruzada (fácies Afc),

d¡spostos em corpos amalgamados de base plana e topo convexo, possivelmente

representando perf¡l transversal de lobos de geometria sigmoidal. Estas fácies são

recobertas, segundo um contato erosivo ou por sobrecarga, por arenitos grossos (fác¡es

Agt), localmente conglomeráticos, com estrat¡ficações cruzadas tabulares de médio porte

(seÍs com 40 a 60 cm de espessura), arranjados em camadas tabulares de espessura

métrica que exibem estratos conglomeráticos basais, caracterizando superffcies de

reativacão. As estruturas sedimentares da fácies Agt revelam sentido da paleocorrente

para SW (azimute médio 226o), que é concordante com o sentido de paleofluxo obtido nas

climbing ripples das f ácies Af c.

No ponto 49, a sucessão sedimentar é composta por lamitos arenosos com clastos

{fácies Plm), lamitos com laminacão horizontal (fáGies Plh), arenitos médios e finos com

ripples e laminação horizontal (fácies Amh e Afh) dispostos em camadas decimétr¡cas a

métricas, que são sobrepostos por arenitos médios com estratificacões cruzadas tabulares

de pequeno porte (sefs com 35 cm de espessura, em média) da fácies Amt, com

paleocorrentes direcionadas para o quadrante NW.

Os arenìtos da fácies Afm e Afh apresentam conteúdo variável de feldspatos e

fragmentos de rocha, em geral de 5 a 1OVo, caracterizando composição subarcoseana,

exibindo selecão pobre a moderada e grãos subarredond adÕs. As fác¡es mais grossas

(Amm e Amt) apresentam, no geral, melhor seleção e arredondamento dos grãos.
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lnterpretação

As feições ac¡ma descritas evidenciam mecanismos de deposição por fluxos

confinados de significativa carga sedimentar, que sofreram desaceleração e

desconfìnamento pela entrada num corpo aquoso' A sucessäo vertical de fácies cada vez

mais grossas para o topo do perfil atesta o caráter progradacional desta associação' onde

a deposição subaquática é progressivamente suced¡da por fácies desenvolvidas em

ambientesubaéreo.Caracterizaprogradacão,deNEparaSYtt,debraiddelfasnumcorpo

aquoso que iá vinha sendo submetido a batimetr¡as mais rasas' conforme reconhecido nas

associações Am2, AsI e As2,

Neste contexto, as fácies desta associação estariam representado depósitos

progradacionais subaquáticos {frente deltaica) sobrepostos por depósitos de granulação

grossa de sistema fluvial de rios entrelaqados, que acham-se melhor representados no

perfil vertical aflorante nos pontos 02 e 03'

A fácies plh poderia ser tomada como depósitos distais da frente de progradação

(prodelta), depositada por decantacão de sedimentos muito finos' O incremento da

granulometriadasfáciessupefpostasàfáciesPlhsugereodesenvolvimentodebarras

arenosas distais (fácies Afh, Afm, Amh e Amm), do tipo lençóis de areia' As fácies Afh'

AfceAfm,queexibemprovávelgeometriaexternasigmoidal,representar¡amdepósitos

relativamente d¡stais à desembocadura dos canais distfibutários, num contexto de maior

espraiamento do lobos, onde os depósitos tendem a apresentar granulometria mais fina e

estratif icação horizontal.

As fácies arenosas mais grossas que coroam as sucessões sedimentares marcariam

a superposição de planície f lrlvio-deltaica em condições predominantemente subaéfeas'

Nestes termos, o cenár¡o sed¡mentar seria constitufdo por depósitos de estravasamento de

canais distributários (fácies Afc), depósitos pelfticos associados a corpos aquosos

interd istributários (fácies Plh) e barras longitud¡nais ou linguóides de canais entrelaçados

(f ácies Agt e Amt).

otermobraiddeltasfoiintroduzidonaliteratufaporMcPHERSONera/.(1987)com

o objetivo de diferenciar deltas de granulação grossa formados pela progradação de

s¡stema fluv¡al entrelaçado num corpo aquoso marinho ou lacustre' Para estes autores' a

individualizaç ão de deltas de granulaçäo grossa entfe bra¡d deltas e fan-deltas se faz

necessária em vista de profundas diferenças nas caracterfsticas sedimentológicas das

fácies e o contexto geográfico de cada sistema individualmente'

70



AssocrAÇÃo Ás4

FACIES
Plm . lamitos arenosos maciços com clastos {inclusive intraclsstosl

Acm. arenitos lamosos maciços com clastos rudáceos

Afm, Amm .arenitos finos e méd¡0s maciços com sstruturas de fluidif¡câçã0

Afh, Amh.aren¡tos finos e médios c0m estrat¡ficaçã0 h0rilontal

Afd, Prd . arenitos e pel¡tos c0m estrat¡ticação deformada

Prh . ritm¡tos com horizontal e localmente cruzada

Esta associação compreende depósitos arenosos e lamosos sem organlzaçao

¡nterna, ricos em intraclastos arenosos com estrutura deformada, que ocorrem em posição

estratigráfica superior às fácies de barrras fluviais da planlcie de braid deltas (associacão

As3, ponto 03), aos tempestitos da associação As2 (ponto 82) ou mesmo assentando-se

diretamente sobre as fácies de ressedlmentaçäo da associação Ásl'

A fácies de lamitos arenosos com clastos {Plm) apresenta arcabouço de fragmentos

rudáceos (diâmetros de até 40 cm, f otos 4.7 A, B) de natureza polimítica,

subarredondados, porém com feições de abrasão glacial preservadas (estrias e faces

polidas), dispersos na matriz, com freqüência média de 5 a 100/0. É muito comum a

associação desta fácies com arenitos e pelitos com estrutura deformada (dobramentos

convolutos, camadas rompidas e retorcidas) das fácies Afd e Prd, que ocorrem geralmente

como intraclastos de grandes dimensões inseridos na matriz da fácies Plm (foto 4'7C)' A

fácies Acm, de aren¡tos lamosos com clastos, apresenta as mesmas caracterlsiticas

textura¡s da fácies Plm, diferindo quanto ao conteúdo de areia na matriz, que é bem maior

(maior que 50%).

A fácies Amm assemelha-se texturalmente à Acm, mas sem clastos rudáceos.

Tanto a fácies Amm quanto Afm apresentam conteúdo considerável de matriz silto-argilosa

(10%), seleção pobre a moderada e composição subarcoseana, onde os grãos de

feldspatos 11'-2OVol são mais freqüentes que os fragmentos de rocha (em geral menor

5olo). Estas fácies geralmente exibem feições sugestivas de deformação interna por escape

e remobilização de fluidos (foto 4.7D) e, de forma localizada, intraclastos de arenitos e

pelitos deformados. De forma subordinada, geralmente compondo camadas decimétricas

¡ntercaladas à fácies de estrutura maciça, ocorrem arenitos estratif¡cados (fácies Afh e

Amh).

As fácies desta associação afloram em várias localidades: pontos 03' 04' 06' 47'

49,54,56,82,86, 88, 97, 109, 110, 111,114 e 115. Nos pontos 46, 9O e 114' a

fácies Plm é essencialmente silto-argilosa, sem a fração areia, mas com grânulos, seixos e

calhaus de até 25 cm de diâmetro dispersos caoticamente na matriz lamlt¡ca'
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No perfil Ponte do Grego - Cipolândia (4 km a oeste da Ponte do Grego, ponto 47),

foi observada superfície estr¡ada pelo gelo sobre a fácies Acm (fotos 4,8A, B, C). Esta

superflcie é bem extensa (aflora por pelo menos 5OO m ao longo da referida estrada) e as

estrias e marcas de sulcos produzidos pelo atrito dos clastos da base da geleira contra o

leito arenoso, indicam paleofluxo de geleiras NNW (335'). Outro pavimento estriado sobre

a fácies Acm foi reconhecido no leito do Rio Aquidauana {ponto 103), aprox¡madamente

40 m abaixo do afloramento do ponto 47, Neste local a exposição da superffcie é bem

restrita, mas é posslvel reconhecer finas estrias retilíneas de direção N32W e sutil

f issilidade horizontal na matr¡z dos arenitos da f ácies Acm.

lnterpretação

Esta associação de fácies reflete processos deposicionais de ressedimentação

desenvolvidos basicamente num ambiente de exposição subaérea e desencadeados por

episódios de avancos de geleiras à bacia sedimentar. O ambiente cont¡nental é admitidÕ

em virtude da tendência geral de rebaixamento do nlvel d'água do corpo aquoso no qual a

sedimentação vinha se processando (associação As2), asssim como a estreita relação

espacial destas fácies de ressedimentação com fácies progradacionais e de

retrabalhamento flúvio-eólico (associações ^4s3 e Ás5).

À semelhança de outras associações já abordadas anter¡ormente, os mecanismos

deposicionais responsáveis pela formacão de espessos pacotes de lamitos e arenitos

estariam relacionados ao desenvolvimento de fluxos gravitacionais de alta coesão e

densidade. Pode ser traçada uma linha de transição destes fluxos, iniciando-se com

escorregamentos (fácies Afd, Prd) que gradam para fluxos de detritos/fluxos de lama

(fácies Plm, Acm), correntes de turbidez de alta dens¡dade e/ou fluxos liqüefeitos (fácies

Afm, Amm), localmente retrabalhados por correntes trativas em regime de fluxo superior

(fác ies Afh e Amh).

O cenário sedimentar desta associação possivelmente corresponderia a uma planfcie

aluvial proglacial, onde teriam se desenvolvido simultaneamente sistemas deposicionais

aluviais, f luviais (associações As3 e Ás5) e eólicos (4s5). Num primeiro momento, sob

condições de clima mais rigoroso, haveria o avanço das massas de gelo e intensa erosão

do substrato sedimentar inconsolidado. O comportamento rígido deste substrato frente ao

cisalhamento da base das geleiras revela que o leito devia estar congelado.
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Foto 4.7A. Clasfo de quartzito de 40 cm de diâmetro isolado na matriz dos arenitos lamosos da

fácies Acm (associa cão Asttl. Estrada Cipolândia ' Ponte do Grego, ponto 47.

Foto 4.78 . Lamitos ave¡melhados com clasto de focha granitóide da fácies Plm {associação /s4),

cu¡a matriz é carente de areia. É provável que 0s clastos rudáceos correspon dam a drcpstlnes,

gerados num ambiente subaquático de decantaçã0. Estrada Cipolândia ' P0nt0 de Grego, ponto

46.

Foto 4.7C.Corpo de arenito deformado de grandes dimensões imerso na matr¡z dos lamitos arenosos

da fácies Plm {asso ciação Astn. Estrada P0nte d0 Grego ' Fazenda Banetina, p0nto '109'

toto 4.7D - Arenitos da fácies Amm (associação As4) com feições de fluidificação' que apresentam

também c0ncentração de grânulos localizada. Estrada Fala Verdade ' Rio Negro, ponto 114.
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totos 4,84 0 B. Extenso pavimsnto estriado, com estrias e sulcos ret¡lfneos p0uc0 profundos de

direção N25W, sobre arenit0s lamosos com clastos da fácies Acm (associaçåo As4). Estrada

Ponte do Grego. Cipolândia, p0nt0 47.

Foto 4.8G - Detalhe da fot0 4.84, onde nota.so sulco gerado por seixo que f0¡ arrastado contra 0

substrato, ficando enterrado nele, resultando n0 enrugamento do sedimento à frente do clasto,

que foi comprimido. Esta fe¡çäo foi utilizada como indicador do sentido do movimento das

geleiras, no caso, de SSE para ilftlW (deslocamento se deu da base para 0 t0p0 da f0t0).
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A escassez de feicões indicativas da atuacão direta das geleiras sobre a sedimentação

presupõe rápido recuo da frente glaciada, tendo a carga sedimentar sofrido intensa

ressedimentação através de fluxos gravitacionais de alta viscosidade e fluxos fluidos,

provavelmente de degelo, que gradariam planlcie abaixo para sistema fluvial entrelacado,

O nível d'água do corpo aquoso, que nos plcos de glaciacão deve ter sido

drasticamente rebaixado, provavelmente sofreu sucessívas oscilações com o recuo das

geleiras, ampliando eventualmente sua área sedimentar e permitindo a deposicão de fácies

pelíticas finamente laminadas (fácies Prh, ponto 97) ou com clastos rudáceos (fácies Plm,

pontos 46,90 e 114). Estas fácies são indicativas de deposição subaquática de baixa

energia (basicamente por correntes de turbidez e decantação), com provável contribuição

de clastos liberados por gelo flutuante (dropstonesl. Alternativamente, estes depósitos

poderiam ter sido gerados em corpo lacustre de grandes dimensões isolado na planfcie

aluvial.

AssocrAçÃo,4s5

AmT 'âr€nitos mód¡0-finos com estratificações ctu¿adas tabulatss ds grando ports

Aft, Amt- arsn¡tos finos I módios com estratificaçõBs cruzadas tabulares de médio p0rt€

Agt.ar0nitos méd¡0.gr0ss0s c0m ostrâtificaçóes cruzadâs tabulares ds médio p0rto

Aga .arenito módio.grossos com eslratificaçõ0s cruzadas acanaladas ds médio p0rts

Afh - arsnit0s f¡nos com sstrat¡f¡cação h0rizontal

Afm .âren¡los f¡nos

As fácies desta associação são de ocorrência lateral e superior à associação 4s4.

Afloram nas porções superiores da Serra do Paxixi e nos perfis entre a Ponte do Grego e

Cipolândia e entre Rochedo e o Morro Boa Sorte.

As fácies Aft e Amt são constituídas por arenitos finos e médios com

estratificações cruzadas tabulares de médio porte, em geral com sefs de 80 cm a 3 m de

espessura, Caracterizam arenitos sem matriz e exibem grãos do arcabouço

subarredondados e com boa seleção, embora se.ia comum freqüência granulométrica

bimodal. Os estratos subcentimétricos são muito bem definidos e compõem sefs de grande

extensão lateral que são separados por superffcies de truncamento subhorizontais. Afloram

nos pontos O5, 107 (figura 4.13) e 108 (fotÕ 4.98). No ponto 89 (foto 4.9A) as

estratificações cruzadas são de grande porte e apresentam espessura de sef pouco maior

que 3m (fácies AmT). As paleocorrentes destas fácies são voltadas para NW, NE e E.
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toto 4.94. Arenitos médios a finos c0m estratif¡caç0es cruzadas tabulares de grande porte da fácies

AmT {associação /s51, representand0 dunas dentro do sistema eólico. 0 paleofluxo de ventos

neste local é para leste. Estrada Rochedo'Morro Boa Sorte, ponto 89.

Foto 4.9B.Arenitos finos com estrat¡f¡cações cruzadas tabulares de médio porte da fácies Aft

(associação ,4s5), com superfície de truncamento subhorizontal. 0 paleofluxo de venlos

calculado neste local é também para leste. Estrada Ponte do Grego' Fazenda Banetina, ponto

108.
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Os arenitos médio-grossos das fácies Aga e Agt' aflorantes nos pontos 05 e 107'

apesar de exibirem grãos do arcabougo com bom arredondamento' não são tão bem

selecionadosquantoosarenitosdasfáciesAft,AmteAmT.Apresentamestratificações

cruzadas acanaladas (fácies Aga) e tabulares {fácies Agt} de médio porte' cujos sefs não

ultrapassam espessura de 1m, e indicam rumo das paleocorrentes para NW e NE'

AsfáciesAfmeAfhafloramnopontol0T(figura4.13)ecaracterizamarenitos

finos com seleção moderada e gräos subarredondados, maciços (Afm) ou estratificados

{Afh). A fácies Afh apresenta-se em camadas de 5 a 2O cm de espessura' com finas

lâminas argilosas na interface dos estratos' Estas camadas afinam progressivamente e

mergulham em baixo ângulo para NW (f igura 4' 1 3)'

lnterpretação

Asfáciesdestaassociaçãosão¡nterpretadascomodepósitosderetrabalhamento

eólico e fluvial que teriam se desenvolvido lateralmente às fácies de ressedimentação da

associaçãoAs4.Asfáciesarenosasfinasestariamassociadasàocorrênciadedunasde

médio porte (fácies Aft, Amt e AmT}, de |ençóis de areia (fácies Afh), além de prováveis

depósitos de interdunas (fácies Afm), que seriam regularmente remobilizadas nos canais e

barras fluviais de padrão entrelaçado (fácies Aga e Agt)'

AintercalaçãodasfáciesdestaasssociaçäocomafáciesPlm(associaçãoAs4)

¡ndica que a planfcie aluvial proglacial, que foi palco de intensos processos de

ressedimentação subaérea por ocasião dos episódicos avangos de geleiras, esteve suieita a

condições de acentuada aridez e assolada por ventos constantes' Configura um cenário

com amplas áreas de expos¡ção, onde os depósitos arenosos emersos ser¡am susceptlveis

à remobilização eólica e à sedimentação de dunas e lençóis arenosos'

As áreas de sedimentação eólica devem ter ocorrido de forma localizada na planfcie

aluvial,possivelmentenasregiõesadjacentesaodesenvolvimentodosfluxosaquosos

canalizados, É provável que a "umidade" no ambiente subaéreo tenha sido setorizada e

diretamenteligadaàinfluênciadasgeleiras.osuprimentodeáguasdedegeloteria
alimentado os rios entrelaçados e eventuais lagos, além de contribuir com "água"

intersticial na carga sedimentar fecém depositada pelo gelo, fornecendo plasticidade

suficiente para desencadear os processos de ressedimentação, A fácies Afh do ponto 107,

que caracteriza a única fácies desta associação com algum conteúdo de argila, pode ser

atribuída,aprincípio,aumcontextotransicionaldosdepósitosflúvio-eólicoscomum
pressuposto Pequeno lago.
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AssoctAçAo As6

arenit0s médroiin0s com õiiiãiificaçoes cruzadas tabulares de grande p0rte

Aft, Amt.arenit0s finos s médi0s com €slrat¡ficações cruzadas tabulares de rnádio porte

Agt.arenit0s méd¡o-gr0ssos com estratificações cruzadas tabulares ds médi0 p0rts

Aih. Amh, Agh .arenitos finos, médios e grossos com estratif¡cação horizontâl

Afm .arenitos finos silt0sos mac¡ços

Pf . folh€lhos Bsverdsados

Co . calcários oolíticos silicificados

Sn. silexitos nodulares

Estaassociaçãodefáciesfoireconhecidanaporçãonordestedaáreadeestudos'

em posição superior, em tefmos topográficos e possivelmente estfatigráficos, à associação

As5. lnfelizmente, o contato entre elas não foi observado diretamente'

As fácies Aft, Amt e AmT (pontos 50,52,53, 84, 85 e 94) são constituldas de

arenitospraticamentesemmatrizfina,mostrandobomarredondamentoeseleçãoboaa

moderada por estrato, com freqüente distr¡buição bimodal (estratos de areia média e de

areia muito f ina). caracterizam arenitos de composição sublftica 115-17 Vo de f ragmentos

de rocha) com algum conteúdo de feldspatos (5olo)' Apresentam estratificaçöes cruzadas

tabulares de médio porte (em média, sefs de 50 a 70 cm de espessura' atingindo de 2 a 3

m no ponto 50, foto 4'1OA) e de baixo ângulo de mergulho (em geral 1oo a 2oo'

localmente de até 25o), com paleocorrentes deposicionais voltadas para NNE (vetores

médios: O25o no ponto 50, O2Oo no ponto 52 e 018o no ponto 851 e NNW (vetor médio

3380 no ponto 53).

Nospontos52eg6(figuras4.14e4.15),nota-sesucessäodefáciesarenosas

finas a muito finas com lâminas horizontais silto-argilosas (fácies Afh) e fácies arenosas de

granulação média e grossa (Amh e Agh), que são intercaladas por camadas silicificadas de

locmdeespessura,dispostasconcordantementeàsoutfasfácies.Estascamadas

silicificadas (fácies sn) não apresentam estrutura interna preservada, a não ser feições

nodulares' No ponto 1 13, dentro do mesmo contexto sedimentar, a camada silicificada

exibe estrutura oolítica preservada (foto 4.114), sugerindo terem sido originalmente de

composição carbonática (fácies co). os ooids individualmente apresentam forma externa

prolata (bastonada), com diâmetro menor ao redor de 2 mm e estrutura ínterna

concêntrica.

As fácies Amh e Agh, reconhecidas também nos pontos 84 e 95' são de

composicão sublítica (em média 1r-Yo de fragmentos de rocha) e apresentam típ¡ca

bimodalidade textural, onde os grãos de areia média e grossa são muito bem arredondados

e os de areia fina são, em geral, subarredond ados. Exibem estratos centimétricos muito

bem marcados e de granulometria específica, com baixo ângulo de mergulho (subhorizontal
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até 8o-10o de mergulho), compondo pacote de 10 m de espessura no ponto 84 (foto

4,1O8). Na fácies Agh, a estrat¡ficação não é tão bem marcada mas são comuns

ondulacões simétricas e assimétricas e possíveis feicões de cristalizaçäo de sais (foto

4.1 1B).

De ocorrênc¡a mais localizada (pontos 84 e 85), a fácies Agt caracter¡za arenitos

médio-grossos com estratificações cruzadas tabulares de médio porte {sefs de 50 cm de

espessural e baixo ângulo de mergulho, com seleção moderada e bom arredondamento dos

grãos de areia mais grossos. Ocorrem intercalados às fácies Aft e apresentam sentido de

paleof luxo para SSE (vetor médio 1 620),

lnterpretação

As fácies desta associação estão relacionadas a mecanismos de retrabalhamento

eólico e subaquoso, caracterizando desde construções de alto ângulo e migração lateral

(dunas), até espessos pacotes subhorizontais ou de baixo ângulo de mergulho compondo

lençóis de a¡eia lsand shee¿), que encontram-se associados lateralmente com depósitos

subaquáticos (arenitos f inos com lâminas silto-argilosas e folhelhos), provavelmente num

contexto lacustre do tipo saáklra interior.

FRYBERG et al. i.19791, e AHLBRANDT & FRYBERG (1982) destacam que os

depósitos eólicos de baixo ângulo de mergulho (lençóis de areia) ocorrem tipicamente em

amplas áreas marginais aos campos de dunas ltsand seal, em ambientes desérticos ou

litorâneos, onde o regime de ventos favorece a acumulação vertical de sedimentos.

Segundo estes autores, os depósitos de lençóis de areia são t¡picamente bimodais e mais

pobremente selecionados que as areias de dunas, geralmente associados a duas

populações granulométricas: uma de areias finas, bem selecionadas e eventualmente

laminadas; e outra de areias mais grossas, bimodais, pior seleção e comumente exibindo

ripples geradas pela deflação das areias mais finas.

As fácies Aft e Amt representariam construções de dunas de porte médio,

possivelmente espalhadas sobre os lençóis de areia, numa condição marginal a um campo

de dunas pouco desenvolvido (representado pelas fácies AmT e Afm no ponto 50). Nas

porções mais externas (ou mais baixas) dos lençóis de are¡a, favoráveis a acumulacões

aquosas, formando lagos mais ou menos perenes. haveria a decantação das frações silto-

argilosas (fácies Pf) nas suas porções mais ¡nternas e de baixa energia. Nas faixas

marginais destes lagos, periodicamente submetidas à exposição subaérea, teria ocorrido

intercalacäo de sedimentos eólicos (fácies Amh, Agh) e aqueles depositados

subaquat¡camente (fácies Afh). Sob condições subaquát¡cas rasas, fortemente
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Foto 4.104 - Arenitos médios a finos com estratificação cruzada de méd¡o a grande porte da fác¡es

AmT (associação ¡{sdl, de prováveis dunas eólicas, que vinham sendo atribuídas à Formaçäo

Botucatu. Notar superffcie de lruncamento subhorizontal. leito do Rio Aquidauana na Cidade

de Rochedo, ponto 50.

Foto 4.108 - Arenitos médios com estralificaçã0 subhorizontal da fácies Amh (associação AsO), que

apresentam estratos mais grossos bem ressaltados no perfil. lnternamente exibem bom

arredondamento dos grãos, bimodalidade e, localmente, gradação inversa. Estrada Rochedo'

Morro Boa Sorte, ponlo 84.
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Foto 4.ttA. Camada decimétrica de calcário oolítco silicificado da fácies Co {associação ás6},

sobreposto a pacote de arenitos finos estratif¡cad0s da fácies Afh. N0 detalh8 acima, a

fotomicrografia exibe a estrutura interna concêntrica dos aoly's preservada mesmo após evento

de silicificaçã0, que acredita-se ter ocorrido precocemente. Notat arcabouço aberto (os ooli/s

nã0 se tocam mutuamente) e os núcleos de quartzo dstflt¡co (q) dos ooids. Estfada tala

Verdade - Rio Negro, ponto 113.

Foto 4.118 ' Clasto de arenito médio a grosso da tácies Amh (associação /s6] com feições

sugestivas de sais precipitados (evaporitos), atualmente substituídos por sílica. Proximidades

do leito do Rio Aquidauana em Baianópolis, ponto 95.





influenciadas por ondas, teriam sido originados os oolds carbonáticos (fácies co) e nas

áreas de exposição haver¡a prec¡pitação de crostas carbonáticas ou mesmo de sais

(camadas silicificadas com feições nodulares da fácies Sn)'

Na cidade de Rochedo, no leito do Rio Aquidauana, as exposições de arenitos com

estratificagões cruzadas tabulares de médio a grande porte (ponto 50, fácies AmT), que

apresentam notável superfície de truncamento subhorizontal (foto 4.1OA), foram atribuídas

à Formação Botucatu por ROCHA-CAMPOS & FARJALLAT (1966) e ARAÚJO ef a/.

(1982). Contudo, tanto o padrão textural macroscópico quanto microscópico da fácies

AmT são bem diferentes daquele dos arenitos típicos Botucatu. os arenitos desta fácies

säo de composição sublftica (em geral contém 1 O-1 5 % de fragmentos de rocha) e os grãos

do arcabouço não são tão bem arredondados quanto os arenitos da Formação Botucatu'

que exibem alto grau de matur¡dade textural e mineralógica. soma-se, também, que as

estrat¡ficações são de médio a grande porte e apresenta intercalações de litologias finas

(como a fácies Afm, que ocorre sobreposta à fácies AmT no ponto 5O)' feições pouco

característ¡cas da Formação Botucatu.

A associação ,4s6 é reveladora de um cenário sedimentar de acentuada aridez, à

semelhança das outras associações, mas que não guarda mais nenhuma herança genética

com a glaciação neopaleozóica, Nota-se significativa ampliação da sedimentação eólica em

relaçäo às áreas de deposição subaquática, porém sem fepfesentar mudanças mu¡to

profundas do ponto de vista paleoambiental, exceto pela eventualidade de um clima mais

ameno.

4.3 Paleocorrentes deposicionais
As medidas de paleocorrentes depos¡cionais (f igura 4.1 6) f oram obtidas a partir de

estruturas sedimentafes direcionais, principalmente estratificações cruzadas planares e

acanaladas, laminações cruzadas por fluxos de correntes e, em menor escala' dobras

convolutas de fácies com feições de deformação hidroplástica'

No geral, as estruturas sedimentares na área de estudos mostram sentido

persistente das paleocorrentes de fluxos canalizados para oeste. As estratificações

cruzadas fluviais dos intervalos inferior (associacäo Aill e superior (associação As3 e AsSl

apresentam razoável dispersäo das medidas pelos quadrantes NW e SW' que devem estar

relacionadas à própria dinâmica do sistema fluvial entrelaçado. Os dados obtidos mostram,

portanto,aproveniênciadelestedossedimentosdasassociaçõesdefácies
progradacionaisdaFormacãoAquidauana,especificamentedeNEnasassociaçöesAil,

As3 e de SE na associação As5.
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As ctimbings ripples observadas nos f itm¡tos da f ácies Prc (Associação ,4rn l)

também concorciam com o rumo geral das paleocorrentes tratadas estatist¡camente: NW e

SW, exceto no ponto 74, onde as paleocorrentes são para NE (35')'

As estruturas deformacionais {associações Ai2 e Asll, representadas por

dobramentos convolutos, são coerentes com os dados anteriomente postulados, visto que

as superfícies axiais destes dobramentos apresentam persistente mergulho para o

quadfante sw em distintas associagões de fácies (Ai2, Asl , As4). Embora estas feiçöes

näo sirvam para tratamento estatfst¡co, pois constituem dados colhidos isoladamente em

diversos afloramentos, reforçam que boa parte dos processos de ressed¡mentação são

coerentes com o sentido geral para oeste dos paleofluxos canalizados'

Os sistemas eólicos reconhecidos nos intervalos inferior e superior da formação

mostram paleocorrentes para leste. Na associação Aì'1 , onde as construções eólicas são

subordinadas dentro do s¡stema fluvial, as estruturas sedimentares indicam persistente

sentido de paleofluxo de ventos para SE. O intervalo superior, porém, exibe distribuição

bimodal das construções eólicas, que são bem desenvolvidas nas associações As5 e As6.

Na associação Ás5, nota-se dois padrões marcantes de ditribuição dos vetores

médios de paleocorrentes, encontfados em sedimentos de granulometria especlfica: as

fácies arenosas finas direcionadas para NNW e as de granulação média para E. Tomando-

se por base serem estas construções eólicas de alto ângulo (>2Oo), ¡sto significa ventos

predominates provenientes de sw, migrando em duas direções principais, uma de ventos

fracos ou subordinados para NW e outra de ventos mais persisitentes e de maior energia

para leste, capazes de remobilizar uma população de sedimentos arenosos de granulação

um pouco mais grossa.

As paleocorrentes da associaçäo As6 não exibem tão marcante bimodalidade dos

padrões de paleocorrentes eólicas, que var¡am de NNW para NNE. As construções eólicas

são basicamente de médio porte, tanto de alto quanto de baixo ângulo de mergulho (de

1Oo a 2Oo), e sugerem uma direcão de ventos predominantes que sopraram de sul para

norte.

O retrabalhamento fluv¡al localizado dentro do sistema eólico da associaçäo Ás6

apresenta padrão de paleofluxo para sE, distinto do padrão geral do sistema fluvial da

formaçäo. lsto pode indicar mudança significativa no regime sedimentar em que novas

áreas fontes, localizadas a NW do sftio deposicional, passam a ser importantes provedoras

de sedimentos em detrimento daquelas diametralmente opostas, reconhecidas nas outras

assoc iações de fácies '
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4.3.1 Dìreção de movimento do gelo

As superfícies estriadas pelo gelo neopaleozóico na Formação Aquidauana foram

observadas em quatro localidades, além de uma quinta ocorrência, em que um pavimento

estriado foi reconhecido sobre arenitos e conglomerados da Formagão Furnas (leito do Rio

Negro,pontollS).Excetoestaúltimalocalidade,quepodeatéregistrarumavançode
geleiras mais antigo, as superffcies estriadas por gelo estão associadas às fácies

progradacionais do intervalo superior da unidade (associações Asl e As4l'

As estrias e sulcos retilíneos encontrados sobre os pavimentos apresentam direções

que variam de N32W a N22E. sendo NNW (azimute 352o1 a orientação média destas

feições, A identificação mais segura do sentido do movimento das massas de gelo de SSE

para NNW foi efetuada no ponto 47 {proximidades da Ponte do Grego} através de feições

como marcas de "enterramento" de se¡xos na terminaçäo de alguns sulcos (fotos 4'8 A,C)'

Como a rnaioria das superffcies estão inseridas num mesmo contexto estratigráfico e

exibem direções subparalelas de estriamento, é mu¡to provavél que o sèntido de

deslocamento das geleiras tenha s¡do similar em todos as localidades'
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GnpÍrulo 5 - AnÁl-lse EsrnuruRAL

5.1 Estruturas tectônicas rúpteis
As estruturas tectônicas rúpteis na área de estudos são compostas principalmente

por falhas, juntas {de cisalhamento con.lugadas e de extensão} e, localmente, diques

c lá sticos.

5.1.1 Falhas
As falhas identificadas na área afetam as formações Furnas, Aquidauana e

Botucatu e, em um rlnico local, depósitos rudáceos cenozóicos {ponto 28). Várias direções

e estilos de falhamento podem ser individualizados:

- direcão E-w a ENE (fiqura 5.1): são falhas de altos a médios ângulos de mergulho

que apresentam deslocamento dextral (com componente inversa) e inverso encontradas

nos pontos 49 e 115, afetando rochas da Formação Aquidauana e caracterizando zona de

contato tectônico desta unidade com a Formação Botucatu no ponto 10o. Estas falhas

revelam campo compressional máximo segundo a direcão NW-SE'

Nos pontos 28 (depósitos cenozóicos),33 e 65 {Formação Aquidauana} as falhas

com esta mesma direção geral säo comumente subverticais normais ou sinistrais com

componente de deslocamento normal, associadas a uma extensão WNW-ESE' No ponto

28, falhas sintstrais que afetam depósito cenozóico provavelmente representam

reativações de estruturas ENE mais antigas, cafacterizando, neste local, direção

persistente de fraturamento em rochas da Formação Aquidauana'

Asfalhasreconhecidasnospontosl26el35,constituemfalhasoriginalmente

sinistrais que foram reativadas como normais (ponto 126) ou como sinistra¡s com

componente normal (ponto 135), associadas a um campo de máxima extensão orientado

aproximadamente segundo WNW-ESE.

- direcão NNW a NW (fioura 5.21: são falhas que apresentam alto ângulo de

mergulho e deslocamento dextral encontradas nos ponlos pontos 3' 13' 33' 101' 126 e

135, afetando rochas tanto da Formação Furnas quanto da Fofmação Aquidauana, que

indicam direção de máxima compressão NE-SW e máxima extensão NW-SE' Estas falhas

foram reativadas posteriormente como falhas normais associadas a uma direção de
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Figura 5.1 - Falhas de direção E-W a ENE-WSW que afetam sedimentos da Formação Aquidauana. 0s

campos coloridos em tom escuro possuem 100% de probabilidade de conter o eixo de tensão principal

máxima (o1). Projeção Schmidt.Lambert, hemisfério inferior. N= n0 de dados.
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Figura 5.2 . Falhas de direção NNW-SSE a NW-SE que afetam sedimentos das formações Furnas (B,F) e

Aquidauana (A,C,D,E). 0s campos coloridos em tom escuro possuem 100% de probabilidade de conter
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máxima extensão WNW-ESE a WSW-ENE, conforme verificado nos pontos 126, 127 e

135. Estas falhas de direcão NNW constituem marcantes lineamentos no extremo oeste da

borda da Serra de Maracaju, rastreáveis por dezenas de km na imagem de satélite. Nos

pontos 46 e 1O1 (Formacão Aquidauana), as falhas normais definem eixo de extensão

máxima NE-SW.

- direcão NNE e NE (fiqura 5.3): as falhas com esta direção são caracterizadas por

superf ícies de baixo ângulo de mergulho que apresentam principalmente movimento

sinistral com componente inversa (nos pontos 21 e 22 em arenitos da Formação Furnas e

ponto 97, afetando a Formação Aquidauana), além de deslocamento predominantemente

inverso nos pontos 46 e 56 (Formacão Aquidauana). Estas estruturas compartilham de

mesmo campo de esforços, estando o eixo de compressão situado na direcão NW-SE.

PONTO 21
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SllllsTRAts

PONTO 46

FALHAS
INVERSAS E
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coM coM-
POIIEI{TE
INVERSA

0 50 100%
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Figura 5.3 - Falhas de direcão NNE-SSW a NE-SW que afetam sedimentos das formaçoes Furnas (A) e

Aquidauana (B,C).0s campos coloridos em tom escuro possuem 100% de probabilidade de conter o

eixo de tensâo principalmáxima (o1). Projeção Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. N= nQ de dados

)

\

\
B

92

-+
/- J")/r'-{/-/



ofatodeumamesmadireçãodefalhamentosapresentard¡stintosregimesde

deformação, revela a ocorrência de superposição cinemática em eventos diacrônicos de

reativação tectôn¡ca sobre estruturas pré-existentes. As falhas ENE a E-W, por exemplo,

foram sucessivamente reativadas segundo movimentos direcionais e verticais em diversas

lases deformacionais. Outras estruturas podem ainda guardar herança com

descontinuidades do próprio embasamento da Bacia do Paraná, como por exemplo as

falhas de direção NE e o próprio Lineamento Transbrasiliano que corta Mato Grosso do Sul,

Mato Grosso e Goiás e falhas N-S e o trend estrutural da Faixa Paraguai em MS'

5.1.2 Juntas
Asfamfliasdejuntasconjugadasdecisalhamentoocorremnamaioriados

afloramentos da área de estudos e as de extensäo foram identificadas mais

localizadamente.

- iuntas de cisalhamento (fioura 5.4) - exibem 3 padrões principais de pares conjugados:

direçöes NW a NNW e E-W - foram identificadas principalmente na porção

oriental da área (pontos 22, 50, 53 e 96), afetando as formações Furnas e

Aquidauana, dispostas num arranjo quase ortogonal' Revelam eixo de

compressão máxima segundo a direçãoWNW/NW-SE/ESE'

direções NE a ENE e NW - foram reconhecidas nas porções oriental e ocidental

da área (pontos 41 ,43,45,46,65, 117,124, 125, 127,128' 130 e 132l,'

denotando eixo de máxima compressão variando de NW-SE a WNW-ESE'

provavelmente associadas a uma fase neotectônica, pois afetam' além das

unidades paleozóicas, depósitos coluviais no ponto 1 17'

direções N-S e NE - reconhecidas em várias localidades (pontos 02 a 06' 1O'

12, 14, 16, 17, 20, 25 e 28), estas juntas conjugadas afetam arenitos das

formações Furnas e Aquidauana e depósitos coluviais e aluviais de baixos

terrraços, basicamente nos domínios ocidenta¡s da área (Serra do Paxixi e

proximidades da borda oeste da "Serra" de Maracaju), evidenciando eixo de

compressão máxima NE-SW.

O notável padrão retangular que o Rio Aquidauana exibe em grande parte de seu

percurso dentro da área de estudos, parece refletir ¡mportante controle estrutural das

direções de juntas coniugadas na configuração da drenagem, com destaque para o trecho

entre a Ponte do Grego e Palmeiras (contfole das direções NNW e E-W) e entre Palmeiras e

Aquidauana (direções N-S e NE).
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Figura 5.4 . Projeção estereográfica Schmidt.Lambert (hemisfério inferiorl dos polos das famílias de juntas

conjugadas de cisalhamento e dos conlornos das linhas de isofreqüência. As setas convergenles

indicam provável direção de compressã0. N * ns de dados, Al= depósito aluvial.



Foto 5.lA.Falha dextral de direção ENE em arenilos finos da Formação Aquidauana. A superffcie da

falha exibe estrias e degraus que indicam que 0 mov¡mento relativo deste bloco foi para a

direita (seta). Leito do Rio Aquidauana, 1,9 km a oeste da Ponte do Grego (ponto 100).

toto 5.lB.Falha sinistral de direção NNE e baixo ângulo de mergulho, com componente inversa,

desenvolvida sobre superfície irregular em arenitos finos da Formação Furnas. Estrada

Aquidauana . Cipolândia, ponto 21.

toto 5.tG - Detalhe da foto anterior, que exibe superffcie de falha com estrias e degraus indicativos

do sentido de movimento do bloco perdido para a esquerda (seta).

toto 5.tD - Falha normal de direção NNW em lamitos arenosos da Formação Aquidauana. Estrada

Aquidauana ' Piraputanga, ponto 13.



95



Foto 5.24 - Juntas conjugadas de direção NNW a NE que afetam depósitos aluviais de baixos

tenaços. Córrego João Dias, préximo à Reserva lndígena Limäo Verde (ponto 20).

toto 5.28 .Famflias de juntas conjugadas de císalhamento que afetam arenitos da Formação Furnas.

A direção de compressâo (o1) conesponde à bissetriz aguda das duas direções principais de

descontinuidade (indicada pelo martelo nesta foto), neste local de direção NW.SE. Estrada

Taboco - Cipolândia, Cónego Lambari, 11 km a sudoeste de Taboco.

Foto 5.2G - tamílias de juntas conjugadas geradas por uma compressão de direçäo NW'SE que

afetam aren¡tos da associação As8. ilotar juntas c¡uzadas lcl lcross joinfs), que "c0nectam" as

iuntas principais. Estrada Baianópolis - Fala Verdade, ponto 96.

Foto 5,20 . Famllias de juntas conjugadas de mesma geraçäo das juntas exibidas nas fotos B e C.

Estrada Taboco -Cip0lândia, ponto 124.





- iuntas de extensão - exibem duas direções principais:

direçãoE-W.säocaracterizadasporjuntaspenadasqueocorfemnoponto9T

eafetamrochasdaFormaçãoAquidauana,nabordadaSerraNegra'Segundo

DUNNE&HANcocK(1994},asjuntasdestetiposãoboasindicadorasda

orientação dos eixos de tensão |c1 , c2 e o3}, sendo os eixos de máxima

extensão (o3) e máxima compressão (o1) posicionados, respectivamente'

ortogonal e coincidente ao eixo da pluma. No caso do ponto 97, as estruturas

medidas revelam direção de extensão máxima N-s, associado a uma direção de

compressão máxima E-W.

direção N-S a NNE - foram encontradas em alguns afloramentos das formacões

Aquidauana, Furnas e depósitos coluv¡ais e denotam direção de extensão

aproximadamenteE-w.NalocalidadellT(figura5.5),iuntascomdireçãoN-S

ocorrem em depósitos de colúvios, superpondo o padrão de juntas conjugadas de

direcão NE e NW. que foi gerado ou reativado por uma compressão E-W'
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Figura 5,5 .Proleção estereográf¡ca Schmidt.Lambert (hemisfério inferiorl dos pol0s d€ luntas de extensão e

contornos das linhas de isofreqüência. As setas convergentes indicam provável direçã0 de comptessão

e as d¡vergentes a provável direção de extensã0. N= nq de dados, Col= depósito de colúvio.

5.1.3 Diques crásfrcos
Existem poucos dados de diques clásticos disponfveis, mas estes revelam

informações importantes de paleosismicidade sin-sedimentar na Formação Aquidauana.

Foram reconhecidos nos pontos 27 e 52'

osdiquesclásticossãoformadosporinjeçõesascendentesdefluidosdealta

pressão no sedimento ainda inconsolidado. A liqüefacão e geração de estruturas intrusivas

clásticas {diques, s//s e vulcões de areia} vêm sendo associadas por diferentes autores

(v.g. ALLEN 1984 e VITTORI et at' 1991) a mecanismos gerados pela ação de sismos de

t0t6
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média a grande intensidade' Desde que o preenchimento se dê em fraturas

geometricamente ligadas ao campo de tensões que desencadeou a liqÜefação' os diques

clásticos são estruturas ortogonais à direção de máxima extensåo (o3)'

Nas localidades supracitadas, os diques cláticos têm direçäo N-S, a partir da qual

pode-se inferir eixo de extensão máxima segundo E-W.

5.2 Fases de deformaçäo tectônica
Em função da determinacão dos eixos de tensão das estruturas rrlpteis da área

associados a dist¡ntos regimes de esforços, do controle estratigráfico de cada família de

falhas e juntas, além de informagões de cronologia relativa de estruturas colhidas em

campo, pode-se delinear pelo menos cinco fases de deformagão rúptil na área de estudos,

abaixo relacionadas, da mais antiga para a mais recente'

5.2.1 Fase I - Extensão E W
A fase extensional, de direção E-W, representa o feg¡stro mais antigo de atividade

tectôn¡ca reconhecida na área de estudos. Esta fase é sugerida devido à identificação de

diques clásticos nos depósitos da associação As6, que são interpretados neste estudo

como sismitos.

Embora não se disponha de uma cronologia absoluta destes depós¡tos de forma a

esclarecer a idade dos mecanismos geradores dos esforços extensionais sinsedimentares

E-W (prováveis sismos), algumas considerações podem ser feitas'

Neste trabalho, assume-se que os sistemas deposicionais essencialmente

continentais que regeram a sedimentação do topo da Formação Aquidauana na área säo

pós-glac¡ais e, possivelmente, guardam correlação cronológica com os sedimentos

permianos da Formação Dourados (ver ftem 7.1). Esta correlaçäo obviamente carece de

¡nvestigações mais especfficas, mas vêm reforçar a atuação de tectonismo sin-sedimentar

no Permo-Triássico (RlccoMlNl 1 995). Os sismitos aqu¡ descritos seriam, porém, um

pouco mais antigos que aqueles reconhecidos nas formações Corumbataf (RICCOMINI ef

at. 19921, Rio do Rasrro (FERNANDES & COIMBRA 1993) e Pirambóia (CHAMANI ef a/.

1992), no leste da bacia.

Convém ressaltar que a sedimentação arenosa da Formação Dourados e correlatos

{formações Tatuí e Rio Bonito} vem sendo interpretada como decorrente de soerguimentos

marginais, tomados como reflexos intra-placa de movimentos compressionais nas bordas

do paleocontinente Gondvana (ZALÁN ef a/, 199O, MILANI ef al' 1992l'' O suposto

controle tectônico sobre a sedimentação destas unidades foi aventado em função do

contexto paleoambiental em que estão inseridas (depósitos progradacionais quebrando a
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tendência transgress¡va pós-glacial), mas nenhuma feicão indicativa de sismicidade sin-

sedimentar havia sido descrita até então.

5.2.2 Fase 2 - Transcorrência Dextral
Estäo sendo associadas a esta fase o conjunto de falhas de direcão E-w a ENE,

dextrais ou dextrais com componente de deslocamentÕ inverso e, secundariamente, falhas

de direção NE inversas e falhas normais NW, que foram identificadas afetando somente

rochas paleozóicas e mesozóicas da Bacia do Paraná (formaçöes Aquidauana, Botucafu e

Furnas). Além das falhas. destaca-se também padrão de juntas conjugadas de

cisalhamento orientado nas direções NW e E-W a ENE'

A partir destas estruturas, foi caracterizado campo de esforços estando o eixo de

máximacompressão(o1}paraleloàNW-SEeodemáximaextensão{o3)posicionado

segundo a direção NE-SW. Esta disposição reflete posslvel origem das estruturas ligada a

um binário transcorrente dextral E-W, numa época, no mínimo, posterior à deposição da

Formação Botucatu. Esta fase corresponderia, poss¡velmente, à fase de tfanscorrência

dextral, estabelecida no cretáceo lnferior, que RlccoMlNl (1995) feconheceu como sendo

o estilo tectônico resultante dos esforços decorrentes da abertura do Atlântico Sul e

conseqüente deriva da Placa Sul-Americana para oeste, que teriam sido propagados até as

porções mais internas do continente.

5.2.3 Fase 3 - ComPressão E W
o reconhecimento de famíl¡as de.iuntas conjugadas de cisalhamento em depósitos

coluviais dipostas segundo NW e NE, variando localmente na direção EW' WNW e ENE'

além de juntas de extensão {penadas) de direçäo wNW, permitiram a identificação de um

eixo de compressäo, o1, horizontal, orientado aproximadamente na direção E-w e um de

extensão, 03, também horizontal, aproximadamente N-S, afetando indistintamente

depósitos coluviais e sedimentos das formações Furnas, Aquidauana e Botucatu. Se ps

colúvio forem considerados como pliocênicos ou quaternários, o que parece provável, em

vista das relações geomorfológicas, esta fase revelaria um regime de deformação

neotectônica (no sentido do conceito de neotectônica postulado pela Comissão de

Neotectônica da lNouA, ou seia, todas as manisfestaçöes de movimento da superffcie,

desde o presente até 107 anos atráS) que estaria reativando, em parte, estruturas pré-

existentes.

O caráter dextral dos deslocamentos de uma direção do par de juntas conjugadas

em relação à outra, observados em alguns locais, sugerem que estas estruturas tenham
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sido formadas num eventual contexto de transcorrêncla dextral, associada a um binário de

direcão NE.

5.2.4 Fase 4 - ComPressão IVE-SW

Falhas subverticais de direcão N-S, NNW, de caráter dextral, além de falhas ENE-

WSWaE.Wsinistrais,queafetamsedimentosdasformaçõesFurnaseAquidauana,além

de juntas con¡ugadas instaladas em depósitos aluvia¡s quaternários' apontam um novo e

d¡stinto reg¡me neotectÔn¡co.

EstafaseteriageradoasestruturasN-SaNNWereativadoestrutufaspré-

existentes de direção E-NE a E-W, sendo os eixos de compressão máxima {o1) de direção

NE-SW (em média N2OE) e de máxima extensão (o3) de direcão NW-SE' horizonta¡s'

provavelmente associados a binário transcorrente sinistral E-W'

5.2.5 Fase 5 - Extensão E W
Todas as estruturas geradas ou reat¡vadas pela compressão NE-SW são

posteriormente reativadas como falhas normais e falhas normais com componenentes de

deslocamente dextral ou sin¡stral, além da instalação de juntas de extensão em depósitos

coluviais, que refletem direcão de máxima extensão, o3, aproximadamente E-W'
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Cnpírulo 6 - PernocRAFrA e MrneRRLocrA DAs
FÁc¡es Seorrr¡errlRes

6.1 Petrografia das fácies psamíticas
As fácies psamíticas da Formacão Aquidauana, de um modo geral, apresentam

porcentagens variáveis de minerais feldspáticos e fragmentos de rocha de diversas origens,

sendo menos comuns os arenitos puramente quartzosos. Os arenitos são caracterizados

por composição subarcoseana e sublftica, o que reforça serem os d¡amictitos a principal

fonte de sedimentos das fácies psamfticas.

É posslvel dist¡ngüir sedimentos gerados sob condições subaéreas através das

caracteríticas texturais microscópicas. A principal feicão refere-se à presença de pelfculas

de óxidos de ferro que envolvem completamente os grãos detrlticos e ressaltam a forma

original dos clastos quando ocorre sobrecrescimento de feldspatos ou quartzo. O

revestimento dos grãos por película ferruginosa costuma ser associada a processos de

diagênese precoce, o que refletiria condições flsico-qufmicas do prórpio ambiente

sed¡mentar, no caso, subaéreo e oxidante. Destacam-se as fácies Aga, Amt, Aft, Afm e

Afh das associações de fácies Ail , Ai2, As4, As5 e As6.

Devido à composição subarcoseana (porcentagem de feldspatos variando de 7 a

25o/ol, é comum a identificação de sobrecrescimento secundário de feldspatos nos arenitos

subarcoseanos e sublfticos {entre outros, as amostras das localidades 11, 12, 14, 18,36,
58). O sobrecrescimento se verif ica tanto em f eldspatos alcalinos quanto microcllneos e,

de um modo geral, se processa em continuidade óptica com o grão hospedeiro, envolvendo

quase totalmente a sua superffcie original, colocando lamelas sobrecrescidas em contato

entre si (f otom icrograf ias 6.14 a C). Esta feição é sugestiva de que o crescimento

secundário tenha se processado anteriormente à compactação mecânica, possivelmente

nos estágios mais precoces da diagênese.

COIMBRA {1983) e DE ROS {1985) admitem que nas fases precoces da diagênese

as reações são fortemente controladas pelas condições geoqulmicas do ambiente

sedimentar. O quimismo dos fluidos intersticiais ricos em álcalis e a presença de

sedimentos "reat¡vos" (arcóseos) desencadeiam a autigênese de feldspatos, que

costumam refletir paleoambiente sedimentar de alta salinidade e baixa circulação de águas.

Sedimentos sem felspatos ou com conteúdo significativo de matriz argilosa (que diminui a
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Fotomicrografia 6.14 - Arenitos subarcoseanos e subllticos da fácies AmS (ponto 18) que exibem

vários grãos de feldspatos com sobrecrescimento secundário eodiagenético. As lamelas

sobrecrescidas (s) desenvolveram-se por sobre película fenuginosa, que delimita o núcleo do

grão original melhor arredondado. Nicois paralelos.

Fotomicrografia 6.18 . Arenitos subarcoseanos da fácies Amm (ponto l2) que apresentam

feldspatos alcalinos com lamelas sobrescrescidas que envolvem quase completamente a

superffcie original dos grãos (ver seta). A porção neoformada dos feldspatos faz contato com

os grãos de quartzo a0 redor, o que sugere que o sobrecrescimento se deu anteriormente à

compactaçã0 mecânica. Nicois paralelos.

totomicrografia 6.1C . Arenitos subarcoseanos e sublíticos da fácies Amm (ponto 141 com

feldspatos com lamelas neoformadas, já bastante conofdas pelo intemperismo superficial atual.

Nicois paralelos.
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permeabilidade primária dos sedimentos e inibe a percolação de fluidos intersticias) não

costumam exibir sobrecrescimentos secundários.

A silicifiiacão das camadas de presumível composição original carbonática da

associação ,4s6, deve ter ocorrido também durante a diagêse precoce. Trata-se de uma

silicificacão seletiva por substituição do carbonato, na qual se preservou a estrutura interna

original. Este tipo de silicificação geralmente se dá subsuperf icialmente, sob influência das

flutuações do lençol freático de águas alcalinas e saturadas em SiO2, principalmente sob o

controle de clima árido a semi-árido (ARAKEL et al. 1989]..

Os sedimentos da Formacão Aquidauana mostram feições de compactacão química

não muito pronunciada. Os contatos intergranulares do grãos constituintes dos psamitos

são do tipo planar e côncavo-convexo, sendo raros os contatÕs suturados e feições de

dissolucão por pressão. Nas fácies Aga e Amt da associação Aif , os arenitos sublíticos

apresentam crescimento secundário de quartzo pouco desenvolvido e contatos

¡ntergranulares do tipo suturado, indicando que estes sofreram compactação qulmica

(mesodiagênese).

Esta caracterlstica é um tanto atfpica, visto que o soterramento pós-Ïriássico,

resultante do empilhamento de espesso pacote de basaltos e arenitos das unidades

sobrejacentes, deveria ter submetido o pacote Aquidauana a intensa compactação

mecânica e química. É possfvel, porém, que esta tenha sido refreada por cimentação

precoce ou tardia, nem sempre preservada nas amostras de superffcie.

Em grande parte das amostras, foi reconhecida cimentação de carapaças de

esmectita aut¡gên¡ca (fotom icrograf ias 6.24,8) revestindo os espaços intergranulares

remanescentes da compactação mecânica. Estas carapaças foram impregnadas por

óxidos/hidróxidos de ferro, responsáveis pela coloração vermelha tão caracterfstica destes

sedimentos. Nas amostras que exibem feições de compactação química, é comum a

presença de cimento silicoso (calcedôn¡a) intergranular, possivelmente resultante dos

processos de dissolução por pressão,

No ponto 36, a fácies Amm apresenta arcabouço de arenitos subarcoseanos

cimentados por calcita poiquilotópica preenchendo espaços intergranulares e

intragra nulares, sendo comuns feições de corrosão das bordas dos grãos de quartzo e

feldspato (fotomicrograf ias 6,34,8). A calcita foi cristalizada no poros abertos em material

silicoso {cimento de calcedônia) e nos espaços móldicos de grãos removidos, reconhecidos

pela preservação das carapaças argilosas vermelhas que envolvem os grãos. Estas

relagões apontam para uma fase de cimentação carbonática tardia que preencheu os

espaços abertos por porosidade sedundária pós-compactação química.
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totomicrografia 6.24 . Arenitos subarcoseanos da fácies Amm (ponto 12) que apresenta carapaças

argilosas alaranjadas (setas) revestindo 0s espaços inlergranulares remanescentes da

compactação mecânica. Seção delgada, nicois cruzados.

Fotomicrografia 6.28 - lmagem de Microscópio Eletrônico de Vanedu¡a m0strando a constituição

das carapaças argilosas por esmectitas neoformadas que envolvem gräo detrítico (g). Amostla

de arenito subarcoseano da fácies Afm, p0nt0 91. Aumento de 2390X.

totomicrografia 6.2C - Detalhe da imagem de MEV anterior onde nota.se 0 aspecto esponioso e

sutilmente achatado das esmect¡tas autigên¡cas. Aumento de 4540X.
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Fotomicrografias 0.34 e B'Arenitos subarcoseanos da fácies Amm (ponto 36) exibindo cimentaçäo

tardia de calcita poiquilotópica (c) que preenche 0s espaços intergranulares e intragranulares

remanescentes ds um evento prévio de dissoluçäo. Na f0t0 A, o espaço móldico de um grão

detrltic0 (m) é reconhecido atravrés da carapaça argilosa envoltória (seta) que ficou preservada.

Notar bordas conoldas do grão de microclíneo (fl pelo cimento calcftico (setas na f0t0 B).

Nicois cruzados.
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6.2 Natureza e mineralogia das fácies pelíticas
As fácies pelíticas cujas amostras foram submetidas à análise por difração de raios

X compreendem lamitos arenosos com clastos (fácies Plm e Pld), ritmitos finos (fácies Prc)

e arenitos muito f¡nos sllticos (fácies Afm, Afc e Afh).

A composição dos pelitos é basicamente de esmectitas, illitas e/ou micas e

caulinitas (amostras 02, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 27 e 29) (ver f igura 6.1). O padrão de

reflexão das esmectitas geralmente mostra picos largos e às vezes ondulações, sendo

predom inantemente detríticas com bordas neoformadas (f otom icrograf ias 6.44,8). Já as

caulin¡tas são caracterizadas por picos agudos e intensos, reflexo de uma boa

cristalinidade (fotomicrograf ia 6.4C). As reflexões d = 1OÅ, que costumam apresentar picos

agudos e intensos, são aqui associadas à presença de micas e/ou illitas detríticas

(f otomicrograf ia 6,4C) e illitas neoformadas, Micas incolores recristalizadas (muscovita)

são visfveis na matriz dos ¡amitos das fácies Plm e Pld, nos ritmitÕs das fácies Prc e nos

espaços intergranulares das fácies arenosas.

Picos de esmectita e mica/illita pouco intensos estão associados à presença de

picos mais intensos de caulinitas e vice-versa. Esta característica leva a supor serem as

caul¡nitas neoformadas por alteração daqueles argilominerais. As imagens de microscópio

eletrônico de varredura (MEV) reforçam esta idéia: os cristais de caulinitas são sempre

prismáticos, euhedrais, ocupando os espaços intergranulares disponfveis (f otomicrograf ia

6.4C), principalmente nos sedimentos com maior porosidade (fácies Afm, Afc e Afh),

indicando serem¡ em grande parte, resultantes da ação do intemperismo qulmico lixiviante

em tempos atu a¡s.

A presença de cloritas foi verificada na fácies Plm (ponto 27]. e Prc (ponto 10). O

pico de d=14Á.div¡de-se em dois quando glicolado (d=14"å, e d= 15,5"Å) e, após aquecido,

forma um banda de difração entre d=14Â e d=10.À, que sugere a presença de

interestratificados irregulares de clorita-esmectita (14c-14M), Estes interestratificados são

de diffcil reconhecimento sob o MEV, pois geralmente só é possfvel detectar as bordas de

esmectitas neoformadas (ver f igura 6.1).
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Figura 6.1 -Espectros de difração de raios X da fraçäo granulométrica menor que 2 pm e respect¡va

imagem obtida em MEV. K- caulinita, Sm, E- esmectita, llMi- illita elou mica, N- amostra

normal, G= amostra glicolada, A- amostra aquecida a 5000C
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Fotomicrografia 6.44-Matriz de esmeclitas detríticas em lam¡tos arenosos da fácìes Plm (ponto

30). Notar que as bordas das esmectitas são ligeiramente retorcidas, sugerindo neoformaçã0.

lmagem de MEV, aumento de 24320X.

totomicrografia 6.4B.Esmectitas neoformadas, de aspecto crenulado, revestind0 grão detrítico (g).

Lamitos arenosos da fácies Plm (ponto 30). lmagem de MEV, aumento de 5000X.

Fotomicrografia 6.4C.lmagem de MEV exibìndo matriz de micas detríticas {Mi) de lamitos arenosos

da fácie PIm {p0nt0 29) com cao nitas prìsmáticas (l() euhedrais neoformadas. Aumento de

24920X.





6.3 Aspectos da diagênese da Formação Aquidauana
Embora parte das feições diagenéticas possa ter s¡do obliterada pela alteracão

intempérica superficial, pode-se delinear uma cronologia relativa de eventos diagenéticos

(quadro 6.1)segundo as concepções de DE ROS & MORAES {1984)'

O estágio de eodiagênese, ou seja, resultante de processos fortemente controlados

pelo ambiente deposicional. é caracterizado pelo revestimento dos grãos por película

ferrugrnosa nas fáctes ârenosas dos s¡stemas deposicionais de ambiente subaéreo. Neste

estágio, provavelmente sob condições de soterramento pouco efetivo, teria ocorrido o

sobrecrescimento de feldspatos alcalinos e silicificacão dos carbonatos e de eventuais

evaporitos.

o estágio de mesodiagênese, que envolve processos desenvolvidos pelo

soterramento efetivo das rochas, costuma ser caracter¡zado por compactação mecânica

(estágios rniciais de mesodiagênese) e química (estágios f inais). A compactaçäo mecânica

da fácies arenosas, de um modo geral, parece ter sido ¡ntensa, gerando contatos

intergranulares do tipo planares a côncavo-convexos ' Feições indicativas de compactação

química foram verificadas principalmente nas fácies flúvio-eólicas do intervalo inferior da

formagão, onde a porosidade primária foi bastante reduzida e verificou-se

sobrecrescimento de quartzo por dissolução por pressão e cimentação de calcedônia.

A porosidade inter e intragranulaf e corrosão de feldspatos foram analisadas com

certa cautela pois podem ter s¡do mascaradas pelo intemperismo químico atual. Mesmo

assim, identificou-se fase de geração de porosidade secundária posterior à compactação

quimica, quando os espaços vazios foram então preenchidos por cimento carbonático

poiquilotópico tardio.

As caulinitas encontradas nos arenitos e pelitos constituem produtos de

intemperismo superficial resultante da alteração tanto de feldspatos quanto de esmect¡tas

e micas/illitas.

Nos arenitos do Grupo ltararé, FRANÇA & POTTER (1989) verificaram evento de

geração de porosidade secundária que teria se processado no estágio mesod¡agenético

maturo, no qual feldspatos, fragmentos de rochas e cimentos precoces teriam sido

dissolvidos. Estes autores associaram este estágio à fragmentacão do supercontinente

Gondvana, no Eocretáceo, quando anomalias térmicas ligadas à abertura do Oceano

Atlântico teriam desencadeado a formacão e disseminação de ácidos orgânicos,

responsáveis pela lixiviação de silicatos e carbonatos do pacote sed¡mentar soterrado.

Após esta fase de dissolucão, o autor reconheceu importante fase de cimentacäo dos
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poros remanescentes por calc¡ta, anidrita e dolomita ferrífera. Acredita-se ser esta fase de

c¡mentacäo tardia similar àquela reconhecida na Formação Aquidauana.

Embora a Formação Aquidauana apresente feiçöes de revestimento dos grãos por

película ferruginosa, de ocorrência mais restrita às fácies de exposição subaérea, a

coloraçäo avermelhada tanto dos sedimentos psamlticos quanto pelíticos não parece ser

primária. Acredita-se gue o processo de rubefação das rochas seia bem antigo, anterior à

compactação qufmica, equivalente à fase de cimentação argilosa ocorrida após estágio de

compactação mecânica efetiva.

O hiato sedimentar existente entre a Formação Aquidauana e a Formação Botucatu

em MS sugere que a porção oc¡dental da Bacia do Paraná sofreu soerguimento e erosão

em algum momento entre o Permiano e o final do Jurássico. As unidades neopermianas e

eotriássicas podem não ter sido depositadas nesta porção da bacia ou então foram

completamente eliminadas por erosão, De qualquer forma, as condições de exumação pré-

Botucatu a que o pacote sedimentar glacial esteve submet¡do, no oeste da bacia, podem

ter favorecido o influxo de águas meteóricas e conseqüente rubefação dos sedimentos,

caracterizando fase telod¡agenét¡ca anterior ao soterramento promovido pelo espesso

pacote basáltico da Formação Serra Geral.

O,uadro 6.1 - Principais processos d¡agenéticos reconhecìdos através da análise das rochas
psamfticas da Formacão Aquidauana
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Gnpíruuo 7 - Cot¡cuusÖrs: EvoluçÃo Tecro¡¡o-
SeolrueHrRn

7.1 Sistemas Deposicionais e Paleogeografia
AseqüênciasedimentardaFormaçãoAquidauananaáreadeestudospodeser

atribuída ao desenvolvimento de sistemas deposicionais continentais, transicionals e

subaquáticos pouco profundos, cuia sucessão e disposicão espacial foi direta e

indiretamente controlada por oscilacões glác¡o-clim átic as dentro do evento maior de

glacracäo global neoPaleozóica.

o intervalo inferior da formação caracteriza trato de sistemas essencialmente

continentais, desenvolvidos numa planície aluvial, onde coex¡stiram os sistemas aluvial e

fluvial entrelaçado (migrando de NE para SW) com construçöes eólicas subordinadas,

lateralmente a ambiente subaquático ¡aso lshoreface) com retrabalhamentos por

tempestades. os avanços de geleiras podem ser inferidos neste intervalo devido à grande

carga sedimentar que foi submetida a processos de ressedimentacão ' tanto em condições

subaéreas quanto subaquáticas, transicionando para dentro do corpo aquoso' O caráter

confinado da ressedimentação subaquática permite inferir o desenvolv¡mento de braid

deltas,queteriamsidoalimentadospordescargasdedegeloquandoasgeleiras
encontravam-se ainda próximas da área de sedimentacäo. A transição das fácies de

ressedimentação confinada para condições desconfinadas, aponta para a tendência

ascendente do nfvei d'água do corpo aquoso já no topo deste ¡ntervalo, quando teve

espaco deposicão de baixa energia (turbiditos distais de baixa densidade e lam¡fos com

dropstones\, desenvolvida numa profundidade imune à qualquer influência de correntes

trativas (zona de offshorel, como ondas normais ou de tempestade e marés'

No intervalo médio, a ocorrência de depósitos essencialmente pelíticos aponta para

a elevação do nível d'água do corpo aquoso de forma generalizada' quando praticamente

toda a área sedimentar esteve sujeita à deposigão subaquática de baixa energia (zona de

offshorel. Este episódio de afogamento na Formação Aquidauana possivelmente reflete

estágio interglacial da glaciacão neopaleozóica na Bâcia do Paraná' A melhoria das

condições cl¡máticas teria pefmitìdo o recuo das áreas permanentemente fecobertas por

gelo para os polos e hightands, provocando aumento significativo do nível relativo dos

mares ou lagos e favorecido a proliferação de organismos bentônicos. No topo do intervalo

médio,oregistrosedimentarmostrasina¡sdeumambienteprogressivamentemaisraso'

submetido a retra balhame ntos por marés.
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O início da deposicão do intervalo superior' caracterizado por intensa

ressedimentação e retrabalhamento dos ritmltos pfev¡amente depositados, revela

importante mudança no quadro paleoambientaì da Formação Aquidauana' precursor de

novo ciclo sedimentar, marcado pela retomada de novos âvanços glaciais à bacia' Os

processos de ressedimentação se desenvoìveram subaquaticam ente r num primeiro

momento, e foram sucedidos por sistemas subaquático raso (zona de shoreface assolada

por tempestades) e progradacional (avanço de braid deltas\, que culminaram com a

retração do nível d'água do corpo aquoso e ampliacão das áreas de exposicão subaérea. o

avanço e a proximidade das geleiras à bacia foi essencial na retomada da sedimentação

por fluxos gravitacionais, tanto em ambiente subaquático quanto subaéreo' No primeiro

caso, haveria condições de formação de superfícies endurecidas precocemente e, no

segundo, o congelamento do leito em exposicäo subaérea, sobre os quais ficaram

registrados, pref erencialm ente, a at¡vidade erosiva das geleiras (superfícies estriadas e

sulcadas) em avanço sobre o sítio deposicional.

Ascondiçõespaleocl¡mát¡casinferidasparaointerValosuperiorsãobastante

severas: frias e de acentuada aridez. O desenvolvimento de sistema fluvial entrelaçado e

dos processos de ressedimentação devem ter ocorrido com a proximidade das geleiras,

d¡retamente alimentados pelas correntes de degelo, num provável cenário de planlcie

aluvial de lavagem proglacial loutwash ptainl. Porém, com o recuo dos glaciares. a aridez

prevalescente e os ventos constantes teriam possibilitado o ¡ntenso retrabalhamento eólico

dos depósitos expostos e a geração de dunas de porte médio e lençóis de areia.

Ambiente árido similar aparentemente permaneceu e predominou após o final do

ciclo sedimentar glacial. Na área de estudos, o pós-glacial (equivalente à associaçäp As6) é

caracterizado por sistema deposicional eólico, onde coexistiram amplas áreas de deposicão

de lencóis de areia e campo de dunas de médio porte subordinado. Nas áreas marginais,

num provável contexto de sabkha, teria ocorrido deposição folhelhos, camadas de calcário

oolftico e prováveis evaPoritos.

A paleogeografia e evolucão sedimentar encontram-se sumarizadas na figura 7 1'

o pacote pós-glacial na área de estudos, mapeado anteriormente como Formação

Botucatu, é aqui associado tentativamente à Formação Dourados (MlLANl et al. 19941,

principalmente pelo contexto estratigráfico, proven¡ência de sedimetnos e similaridades

litológicas com esta unidade. Embora as relacões de contato deste pacote com a Formação

Aquidauana, depositada sob influência glacial, não tenham s¡do reconhecidas em campo,

não se acredita que esta passagem tenha representado hiato sedimentar significativo,

principalmente levando-se em conta que não houve mudança drástica no cenário

paleoambiental, exceto pelo estabelecimento de um provável clìma ma¡s quente'
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As condicões de aridez climática na Formação Aquidauana e do pacote pós-glacial

revelam cenários paleog eográficos singulares, se comparados aos domínios oriental e

meridional da Bacia do Paraná, onde condições climáticas severas säo mais típicas da

deposicão do Grupo Passa Dois, A porÇão ocidental da bacia, posicionada bem no ¡nterior

dopaleocontinente,parecetertidomaiorafinidadepaleoclimática-emtermosde
ctrculação atmosfér¡ca - com as bacias subandinas da BolÍvia e Argentina, que registfam

sucessões sedimentares influenciadas por climas ¿Íridos desde o Neocarbonífero até o final

dO PETMiANO (LÓPEZ-GAMUNDI EI AI. 1992, LIMARINO & SPALETTI 1986 E HELWIG

1g72). Nestas bacias, os padrões de paleocirculacão eólica foram de ventos provenientes

de oeste e sudoeste (LIMARINO & SPALETTI 1986), num padrão bem semelhante ao

reconhec¡do para o topo da Formação Aquidauana e para o pacote pós-glacial'

7.1.2 Efeitos da gtaciação continental Neopaleozóica na deposição da

Formação Aquidauana
Aproximidadedasgeleirasaosítiosed¡mentardaFormaçäoAquidauanasemprefoi

ponto de controvérsia entre os trabalhos sobre o Grupo ltararé, que se posicionafam ora

defendendo a ocorrência de depósitos geneticômente ligados às geleiras (tilitos) ora

descartando completamente qualquer influênc¡a direta do gelo na sedimentação da

un¡dade. Neste trabalho, acredita-se que o cenário sedimentar da Formacão Aquidauana

configuroucomoáreamarginaldazonaglaciadanoGondvanaocidental,quesomente

seria atingida pelo avanço das massas de gelo cont¡nental durante os picos de glaciação

lstadial maxima) (GESICKI ef ai. 1996). Devido à condição marginal da área e ao caráter

pulsat¡vodosavangos,ofrontdegeleirasseriarapidamenterecuadoe,apesardeter

deixado vestígios de sua ação erosiva, os depósitos glaciais s.s. teriam sido submetidos a

longos períodos de remobilizacão. Reforcando o que já foi admitido em vários trabalhos

anteriores, as geleiras assumem importante e {undamental papel de agentes de transporte

e suprimento de carga sedimentar detrítica rudácea à bacia sedimentar'

Entende-seporressedimentaçãoosdepós¡tosresultantesdefluxosgravitacionais

de sedimentos que efetivamente remobilizaram a carga sedimentar depositada diretamente

pelas gele¡ras. Para isto, utilizou-se como critério o reconhecimento de feicões de

deformação da estrutura ìnterna dos sedimentos, desde slumps' depósitÔs com

intraclastos, convoluções ou feições de fluidificação. lsto significa que, analisando o

conjunto sed¡mentar, a presença destas feições praticamente descarta qualquer

possib¡l¡dade de preservacão de depósitos glaciais s.s. os arenitos ou lam¡tos com clastos

e diam¡ctitos da Formacão Aquidauana säo, em sua maioria, depósitos glaciais s s'

ressed¡mentados.Estaremobilizaçãoteriasedadoprimordialmenteporocasiãoda
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prox¡midade das geleiras (ressedime ntaç ão conf inada subaérea e transicional)' ou mesmo

durante o seu recuo, quando eventuais oscilações do nivel d'água propiciariam o

afogamentoparcialdasáleasemersaseconseqüentereSsedimentaqäoSUbaquática

desconfinada.

Váriaspodemserascausasdainstabilìdadenocenáriodeposicionalqueresultaram

nodesenvolvimentodediferentestiposdefluxosgravitacionaisededeformacãosin-

sedimentar nos intervalos inf erior e superior da Formação Aquidauana DOTT (1 965) e

NARDIN et at. 11979) destacam vários fatores: tectônica sin-sedimentar' glaciotectônica 
'

liqüefacão espontânea da carga sedimentar, sobrecarga de sedimentos, bioturbação e ação

de marés e ondas. Nestes intefvalos, mais de um mecanismo pode ter sido envolvido:

a) a sobrecarga de sedimentos pode ter sido causada pela própria proximidade das

massas de gelo, responsáVeis por periódicas e significativas descargas de detritos

transportadas por correntes de degelo;

b) episódios de afogamento de depósitos recém-sedimentados pelas geleiras podem ter

criado condicões de liqÜe{ação espontânea devido à infiltração e saturação dos sedimentos

inconsolidados e desencadeado ressedimentaçäo não confinada (à semelhança dos

mecanismos de remotding identificados por GAMA JR. et at. 1 992 para o Grupo ltararé};

c) a hipótese de tectôn¡ca sin-sedimentar não pôde ser claramente traçada' pois as

feicõesdedeformação|slumps,convoluções.fluidif¡caçäo)foramencontradas
exclusivamente nas fácies de ressedimentação, mas não é descartada tendo em vista a

presença de diques clást¡cos no pacote superior pós-glacial'

AsevidênciasdeavançodegeleifassobreossedimentosdaFormaçãoAquidauana

nabaciadespertamanecessidadederevisaroquadropaleogeográficodaglaciação

neopaleozóica no Gondvana Ocidental. As indicações de paleofluxo do gelo aqui

apresentados - de ssE para NNW - são concordantes com o rumo geral reconhecldo para o

Grupo ltararé na borda leste da bacia (v'g' GRAVENOR & ROCHA-CAMPOS 1983'

SANTOS et at. 1gg2l. Os dados levantados indicam que as áreas-fonte de sedimentos e

de geleiras da Formacão Aquidauana estavam a leste e sudeste, ou seja, provâvelmente

vieram das mesmas áreas-fonte que supfiram a sedimentacão do Grupo ltararé no sudeste

da bacia. lsto ¡mpl¡ca em:

- as geleiras, provenientes do sudoeste africano, atingiram também as porções mais

marginais da bacia durante os picos de glaciacäo;

.aâreadaBaciadoParanárecobertapelogeloneopaleozóicofoimuitoma¡or{estima-

se em 1,4 milhões de km2) do que até então admitido;
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- näo se tem nenhum ¡ndício que reforce que um suposto centro dispersor de geleiras

sobre o Arco de Assuncão tenha alimentado a sedimentacão da Formacão Aquidauana

na Bacia do Paraná.

A manifestação do Arco de Assunção como área-fonte de sedimentos para a

FormacãoAquidauanaparecetersidopraticamenteexclusivanosdepósitosdoss¡stemas

eólicos.Somenteapósofinaldaglaciacão(deposiçãodaFormaçãoDourados},estaregião

podeseratribuidacomoimportanteárea-fontedefluxoscanalizados,migrandoparaSE

subordinadamente ao sistema eólico'

7.2 Tectonismo deformador
A evolução tectônica pós-paleozóica da porcão ocidental da Bacia do Paraná na

áreadeestudos,emespecialasdeformaçõesassociadasàsfasesneotectônicas,podeser

abordadanoprópr¡ocontextodaevolucãogeotectônicadabordaoestedaAméricadoSul

e os reflexos desta no interior do continente'

ALMEIDA (1948), sustentado nos dados geológ¡cos disponíveis à época e valendo-

sedeumraciocíniogeomorfológicobemembasado.traçoudoisestágiosdeevoluÇão

geomórficadosestadosdeMatoGrossoeGoiás:umprimeiro'remontantedofinaldo

Cretáceo,corresponderiaaosoerguimentodeumasuperffciepeneplanizada(cuiociclo

erosivo viria se desenvolvendo desde o Jurássico), que teria constituído um grande divisor

das bacia hidrográficas dos paleo-rios Amazonas e Paraná, onde hoje encontra-se a planície

do pantanal Matogrossense. com o desenvolvimento do ciclo orogênico andino e elevaçäo

dacordilheriahomônima,queesteaUtorsupôsterocorridoentreoTerciárioeo
pleistoceno, afundamentos de grandes blocos teriam ocorrido ao longo de falhas

submeridionais (direção NNE), gerando, então' as bacias Chaco-Pampeana e do Pantanal'

pfovavelmentenointervalodetempoentreoMiocenoeoPleistoceno.Comoconseqiiêncla

destesabatimentos,osprocessoserosivosintensos,deflagradosnasáreaselevadas,

promoveriamarápidaprogressãodabaciahidrográficadopaleo-rioParaguai,cujotracado

teria sido também controlado por estruturas principais NNE' associadas a falhas'

AinstalaçãodedistintosregimestectônicosduranteoCenozóiconabordaocidental

da Bacia do paraná têm s¡do sugerida através de abordagens diferenciadas, sejam elas de

cunho geomorfológico ou decorrente de investigações geológicas e geofísicas' Em vários

locais estas linhas de ìnterpretação são convergentes, por exemplo em atribuir as

manifestações tectônicas como um reflexo do regime compressivo da borda oeste do

cont¡nente sul americano, que promoveria a reativação, de tempos em tempos'

pref erencialme nte ao longo de descontinuidade s mais antigas'
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Dos regimes tectônicos reconhecidos neste estudo' os de caráter neotectôn¡co

(fases3,4e5)parecemestarintimamenteassociadosaosprocessosqueresultaramna

geracãodoPantanalMatogrossenseeconfiguracãogeomórficaatualdabordaocidentalda

Bac¡a do Paraná. As fases de compressão E-W (fase 3) e NE-SW (fase 4) poderiam

eVentualmentefepfesentareVentosdesoefguimentogeneralizado,decorrentesdedistintos

regrmes tectônlcos, que se desenvolveram possivelmente entre o Neógeno e o Ouaternário'

Na fase 5, a lnstatacão de estruturas N-S essencialmente extensionais (extensão segundo

a direção E.W), refletiria a fase de abatimentos generalizados, nas quais se instalou a Bacia

Sedimentar do Pantanal, já no Ouaternár¡o (Pleistoceno)'

Embora a Bacra do Paraná esteia inserida num contexto intraplaca, onde a

sismicidade é muito baixa (ASSUMPÇÃO 1992), alguns dados revelam serem as

deformacöes neotectônicas consistentes com o estado de tensões verificada na borda

oesre da placa sul americana (ASSUMPÇÃO 1992). ASSUMPÇÃO {1992) reconheceu que

o estado de tensões intraplaca da porção oeste da Bacia do Paraná {figura 7.2), embora

sustentado em dados isolados de mecanismos focais, são concordantes com a compressão

regional E-w verificada na borda oeste da América do sul durante todo o ouãternário.

contudo, uma eventual redução na taxa de subsidência da Placa de Nazca sob a Placa sul

Americana poderia ter promovido, durante o Pleistoceno, a modificação do campo de

tensões, desenvolvendo-se uma compressäo N-S'

lnvestigaçõesaolongodelinhassísmicasemMatoGrossoeMatoGrossodoSul,

uma delas localizada na porção norte do Pantanal, permitiram que MILANI et a/. (1 990)

reconhecessemfalhasreversas.deprováveldireçãoNW-SE,afetandoacobertura

sedimentar da Bacia do Pantanal, que os autores julgaram datar do Terciário. Entretanto,

se a deposicão da Bacia do Pantanal for considerada pleistocênica, estes dados podem

revelarumaaproximacãomaisgrosseiradadisposiçãodoeixodemáximacompressåo,

aproximadamente E-W, associado ao campo de tensões mais novo e ainda atuante, ligado

à tectônica compressiva andina reconhecido por ASSUMPÇÃO (1 992)'
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