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Tlna atividad.e vulcânica ¡nuito inportante, seguida de

intrusões graníticas, atingiu luna área de talvez 8.000 }oz no

centro-sul do estado do Rio Gnande do Sul, durante rrn l-ongo tem-

po geológico. Esta atividade não encontra paralelos no país na

vaniedade dos pr.odutos de erupçã0.

Dur.ante côrca de oito meses, entre os anos d.e ISSB e

1960, m grupo de geólogos do Depantarnento Nacional da Produção

[ltineral e do United States Geological Survey (ôstes sob os â.trs-

pícios d.o Ponto IV, International Cooperation X.dninistration)fi

zeram r-rn mapa de r.econhecinento de una ár'ea de côrca de 3.600 hnZ.

0 autor participou dos trabalhos na qualidade de geólogo contrata-

ðc '¡oJ ^ Il.,l\T P"ilJ.

&na grande guantid.ade de dados geolôgicos utilizados

no presente estud.o, bem como a maior parte d.o mapa geológico ane

xo (fig. ? ) resultam clo trabalho dôste grupo e, em especialrd,o

eng. Geral-do C. Melcher e do geólogo Robert F. Johnson.

0 autor propõe-se a clescnever os ignimbritos, lavas e

tufos riolíticos.r âs lavas e tufos anclesíticos e os granitos da

I INTRODUÇÃO

região. Esta descrição ê apresentada em caráter d.e reconhecimento,

äa mesma forma como os d.ados geológicos em gue ela se baseia.

Tr.abalhos* aplg$gl9l - Desde os primeiros estudos na região, hou-

ve consid.eráveis nodificações nas rorr"upiõu, estratigráficas. De-

y€-sê a Paulino F. de Canvalho (1932) a prineira descrição publi-

cada da geologia ,ða região de Caçapava-Iawas. Anteriormente vá-

rios autores já havian feito observações geoldgicas, aliás, geral



-2-

meate liuitaôas âs jaziöas de cobre e ouro.

. Carvalho estabeleceu a sucessão de arqueano, algon-

guiano, anclesitos e sedimentos (sénie Canaquã). ReEorùeaeu clis:

cor'ðância entre essâs nochas e a série Tubarão.

(1941) gue apresentarda rm mapa geológico na esoq,la de 1:200'00

e rm,a descnição ûais pormenorizada. Ao contrário do trabalho ðe

Garvalho acina citaclo, êsses autores limitaram seu estuðo à re-

gião cte Caçapava-I¿yras. Criaram a série ìdanicá e reconheceran

a. significação. d.e vuloanimo ácido (iá nencionado, aliás, Por-

Leins (1989, p, 206.).. A sucessão estnatigráfica de'Leinz e Bar-

bosa compreende: arqueano, algonguiano, incluinüo a naioria das

nochas xistosas ao redor e a noroeste ôo stock granítico de CaCa-

pa1a¡ bem como os xistos a oeste e su1 de Lawas; fornação-Maricá,

vulcanismo niolítico, sér,íe Canaquã, mlcanismo anilesítico, ninera

liøação cte cobre e ouro e, após hiato, a série Tubarão. Ilna tO"-

nação iooal, ð conglmeratlo Seival, seria posterion â mi'neraliza-
¿-

ção, mas de idarle deseonheoiilar ' ¡

Estão em fage final cte preparação dois t¡'ahalhof cft-

preendendo a oontribuição do eæF tÌe geólogos tlo D.N'P-M. ê U.S.

G.S. ao conheci¡ento tla geologia e recursos minerais ða regiäo ilq

Seguiu-se o i¡portante tnabalho cle tei.nz e'Barbssa

Caçapava-I¿was. Ih resìfiIo ðos

guiridos na negião foi ðado Por

compara as diversas concepções estratigráficas gitactas acima.

ABrradgc,i#enjgg : 0s nossos melhores agradecimentos d{igen-se ao

F¡,of. Dr. Viktor Leinz, catetlrático de Geologia ða llniversi'

dad.e cle São Paulo, gue nos orientou descle os prirneiros paõSog

socss conheci¡entos geológicos a!

Mel-cher e Lhu (1960). A tabela L
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c^nn ge61^go i aô 0rrgr ïrnack C. dn ,\naral, da Divisã. de F^men-

t" da prcdução.ldinsral dn D.N.P.ì.,[., cuja ço"psraçã^ perroitiu ôg

te,r' estudo; a.o €ïlgr Gerald" C. Melcher que .rient.u Õ ppn jstn

Delo Jad.o d-" D.li.P.l.,{,, e nÕs iniciou na gcolngia da região e a

gr-rêm ôste trabalho rnu-ito d.eve; a" nr.,J. l'{"acyr V. Soutin}:o da

Universidadc de Sã. Paulo, pel" generôs^ auxíli^ na i,arte petr:

gráf ica; ao Þ.r . Clareuce S. Ros s 
. 

d ^ U.S.çsnf ngical Survey en

''.l',lashington, pela 
"rT.ssa 

de vali^sas f^t^micrografias d.e ignim-

britos cnmentad.as pn¡ âle; a^s dernai s côlegas da Universidade de

Sãn Pau.lor LI,S.Geolrgical .sunvey e Departament^ l'Taci"na1 da Pn^-

duçãn ì¡lineral. Ägrailecemos ainda a gentil colaboraqãn da Cm -

panhia Brasileira dn C"bne e d.o Cursn de Genlngia d-a Univorsida-

de do R,in Grande ôc Su], nas pessoas, respcctivamente, fln eng.

Theodorico Sessa e dos pr^fs. Irajá D. Pinto e Arthur \T.Schneider.
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rT - GEOtOGil, GERAL E MAPA GEOLÚGICO

po de geólogos

0 embasamento ða região ê constituíd.o por rochas íg
neas e metamórf icas (pré-canrbriann inferinr a nédio ?) incluin

=...
do gnanitosr gn?issesrbem como cspôssas_sucessõer +. guartzitos,

)rreril a_n^roeste do ffipâr
em direçãg u sã" Gabriel, a sudoeste en dineçãn a Bagé e a leste,
en direção a Encruzilhada (fig. I). parte dessas "nrtu, talvez
constitua a sórie Porongnsn cnnsideracla algonquiana.. Nas prese!

tes consideragñes nã^ nns ôcuparenôs espeeialnente ilo 'enbas&rr€[-

to antig.. _ -

Sôbre ^s gnaisses e \istos antig^s encnntramr,s a sé-

rie Marioá (pr6-canbriano supenion ?) copp"..odendo grauvaõas,

fr-'lhelhos e conglome"u{"s ricns em detritos vulcânicos, bem cono

lavas anôesíticas e riolíticag. Apnesenta rma espessura cle mui-

tas centenas cle metr.s e acha-se bastante ilobracla.

Seguiu-se ula épnoa ës intensn rnrlcanismo_dn gual re-
sultanam_extensos depósitos anjfecfticos na base e rinlític.s 

-o:
tôpo. Gonstituen a chanad.a Seqllência Vu1cânica (prg-camlniano sg

perior ou cambriann inferi^r ?) côm una espessupa ao necl^r de 800

u na serna de Santa Barbri¡ha e que parece armentar â nedida que

se caninb¿ para o sul. cæpneengr u Fonmção Andesítica na base,

constituída_de layas, _roehas .ptrocLâ.sticas e cnnglonerades vulc{
nicos e a Fnrmaçäo Rinlítica, gnnstitu-ída de ignimbritosr tuf^s

Danemcs aqui rnn apanhado flas principais unidades

da região, segunfo os estudos efetuad^s pelo

clo Ð,ll.P.L{. e ôo U.S.G.S. '

-4;
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Javas ri^l_íticas. t {
J*lnaw

u
&a'

Uma intcnsa fase diastrÁfica
...,f^îi"¡"W.'^Lløw'L<1 "'h'a¡æ'i¡^*;"Ju4''série ].-raricá" enmn--me*.a:nnr+ås-

mq-Ïoc

Lavras e de Caçapava.

Discordantemente ,àoou as r^rrru, mais velhas acha-se

a série Camaguã (cambrl"n" superinr ?) cnnstituída de siltitnsr
aFenitns e conglomerados, cuja espessura choga a alcançar Z.7OO

IIlr Intercaladus em sedirnentos da base d-a stírie, encontpâft-sê

tufos e lavas and.esíticas com espessuras de algumas d.ezenas de

metros, ilo náxjmo

- ÄpÁs_a deposição da série Camaquã h¡uve ainð_a r¡na fg

se de d¡l¡ramgnto de intensidade mnderada, acnmpanhada po¡ falha

mentos en bloco (ri-g, li).
A região de Caçapava-Lavras apresenta nurflerlsas ôcr^r-

f't
a colocação em anticlinÁriosr dos granit"santiclinór io sr

-5-

rôncias de cobre e nurô, havcndo du-as minas em operaçãn, ambas

para cobre: Carnaquã e Seival. A öÌigeü d.a mineralizaçãn nãn

t'6' clara, mas parece relacicnar-se às intrusões graníticas da

glao.

de

_ _F"i feita uma determinaçã" de idade ne1^ mét"d" flo p:
,t.^tássio-argnnio côm a bintita ¿n granit^ de caçapava, d.ando b06

nTilhões de anos (R.F. J^hnson, c^municaçã. escrita). Bmb^ra ,;
centemcs cnm uma d.eterninaçãn, cânsideranos tentativamente n *rg
nito Caçapava de idade cambriana superior, a série Camaquã, tal-
vez cambriana sunerinn, a sórie Maricá pré=carnbriana superior e

a Segllôncia Vulcânica, prê-cambriana sureri^r nu *.r*^ cambriana

es

re
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infer ior.

I¡lapa_gcológicg na escala dg 1:200.Q00 (f ig. 2) acomoanha,o pr.9

sente trabaLho. A bas.e topográfica é constituída por fotngraf!

as aéneas d.o

de 1:37.500.-

pel; nolrrrr..
þ

reduqa0.

Serviço Ge,rgráfic; do Exércitn, c,\n a escala média

As fctognafias aéreas foram montadas sem contrÂle,

re?s. A presente.versão do mapa_rnlttitui r¡na prineira apntiximg

çãn e inclui trechos com rnuito pouco contnôle (indicaðos por }i-
nhas tracejadas).

A netade setentrional do mapa f^i nbrâr principalmen-

te, de G.C. l,{elchcr, enquant" que a mainr parte da netade meridio

naL foi feita por R,F, ¡n¡¡rsôn¡ 0 auton trabalhou especialnente

de tniangulação radial.- Poster"iormente, fêz-se a

0 napeamento geológico foi feito nas fotografias aê-

no

te

cantr_norôeste da fôIha,

do stock d.e Caçapava.

na serra de Santa Barbrinha e a les-



processôs semelhantes âs nuvens ar.dentes(ttnuées ardentest' ) ;apr9

sentam estrutwa_eutaxftica, especialmente Prdx_lno â sua base,

ond.e n: fragmentos que os constitueur são seldados uns,aos outPosr

em maior ou mencr graur dando ao ignimbrito tm aspecto de lava;

graôualmente, para ciml, i Aepósito t^Fna-se mais pornso e menos

coenenter_menôs soldados os seus constituintes, tomancl. ì.lln aspec-

to de tufo.

0 tôruro foi criado por Marshall (fggZ) a mrtf do 19

tim ignis (fogo) e i¡rb_eT (chuva) (lijefnqvist, 1956r P'3). Na li
teratuna, encontran=se outt'os tôrmos para designar o mesn" tipo

de d.epósi1o, tais oomo tufo soldado ("welded tuff"), d.errame ðe

areia ("sand, f].mt'), d.erra¡ne de cinza ("ggh f]nw"), tufo fr¡ndi-

do ("schnelztuff"), etc' p^" 
"á*int *"tlo"t, t

@ as outras designaçãsg propostas a natu:reza

sìrirgeneris do ðepósito.

.0s têruos incluindo a palavra tilerramet falsificarn

f¿¡¡fo as pondições de transporte como as de d.epesição cla nocha,

A nuée não é rm líguidn e seu depÁsito tem f^nma tabular (Cook,

195?, p. 19?) , A inclusão cl^_cnnceit" de gnãn em rarciat oU 
-

toinza, ,rã^ serve nenhum prop6si¡.' útil, iá gue existem nìxnerô-'

sos ignirrbritos de grã variável-. 0 têrno rs3!fl¿flot po¡ o¿f,pn

lad.o, sô se pode aplicar tiquelas partes d.os i.gninbnitos que säo

III . IGNI}{BRITOS

A. Ignimbnitos en gera]

1) Definição

São dep6sitos piroclásticos tabulares formaclos por

-7-



efetiva¡nente snld.adas e nãn a um depàsito inteistr-cuja parte

superior teria de ser alescrita justamente como 'não goldadatf

(Mackin, 1960) r

Ignimbrito é rma designaçfio gen6tica-estrutural e,

por issor 
-deve 

ser seguida do tôrno lifo]6gico, assirn, p, sxrr

ignirnbrito riolítico
M?"shall (fgSS) enpnegou igntunbrito nn {uqlo sentido

de tipo de rocha e de unidadg-rogþa. t..oia vantai:tn restringir

o têrn" a apenas ôste sentidn (Cook, 1957, p. 197). Segundo

classificagão d.ual das unidades estratignáf icas, rmr igninbrito

seria r:rna unidacle-rocha, mapeável, distinta-e identificável pop

crit6r'ios físicos objetivos e obsenváveis no campo e em estudos

ðe sub-supenfície (Schenk e Mullerr 1941)

2) Origen

A origem dos igninbritos ainda nãc está bem-estabe-

lecida, nas acreditg''se que ôlus tenha¡r sido depositados por

-B-

e

erupçoes

tilhas,

¿¡liJogas âs nuvens ardentes descritas das Pequenas An-

ðo Japão e alhures. 
-

A evidôncia mais forte neste sentid.o é o fato de se

,n.ont"upen tôd.as as passagens entre rochas resistentes, semelhan

tes a lavasre tufos não cnnsolidaclos. Alén clisso, os depósitos

apresentam forrna tabular e cobrem una grande área (Martin, 1959y

pr 395). De qualguer moilor os igninbritos eonstituen un grupo

heterogôneo e "nã^ se Þode mais ðuviðar_que entre lavas verila-

deiras e clerrames de emulsão de gas e p6 ôe vidpo haia todas ag

passagens*(Wiiliarns, 1941r p' 2?9) "



tos cleve-se

ir viscoso
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A estrutuna laninaclar pseuclo-fluirlal, clos ignirnbri-

â conpressãn tlas rnchas sobrejacentes e nãq an f,].g

da_rocha¡ A1iásra falta de lineaçãn-indica gue a 'la
.dminação se produ"ãiu ap6s a cessação do movimento cla massa.

A nuvem ard.ente, conforme observacla, seria devida â

fon¡naçäo cle esprma'no râ,gma da gual resultasse ura massa rte_gáe

quentq oaSnçgada d.e_prfoice pulveriz*$ol nais pesada clo que o ar,
quq escnfrQ ç@ velocid.ade de furacão, 

. 
Essa nassa aqSee iita u"

r.ubro tem um oøportamentn semelhante ao lu * líquid.o, Sua

baixa viscosi{ade clever-se-ia â subclivisã" da l¿va en paftfculas

que são rocleadas e suopensas em tma atnosfera gasosa altanente

oonplÍmitla, causacla especialnente pel-a u*ir"ã¿ du gases pnr pâp-

te das prÁunias partículas-(Perret, Ig?S* pi B¿).

Recentemente, cnm o concurso cle experiâncias, Mc Tag-

gart (1960) pnopôs rma outra teonia sâbre o mnvi:nento'ìf¿i.rnuiulr

artlentes. Re¡rnolds (f954) sugeriu gue a nobiliclacle ilas t'nuée6,'

senia devicla ao fato de serem elas "fluidiøádast," i.sto é, as pag

tículas seniam rtrr€gadas em suspênsão pgr unn jato cle gás, pFo -
gessô ',ttilizaüo Tu,inctústr,ia, Aeontece, porém, gue..o escape cle

gases necluzinia lpgo de muito a fluidåzação, ppocesso que é alta
mente ef iciente ilentro cle r.m can^ tìlr Îm tubor mas não êo rlp¡ - Mc

Taggart sugqre gue a parte inferinr, quelåe; relativameñ,te .@ :
pacta da nuvem arclenter. na sua clesei¡ila r.1a sôùrr ar fnio, englo

banclo-o e aprisionancto-o n.¡nentâneamente. Assjm, a parte f¡noa -
tal da nuver seria constantemente fluidiza{g pôn nrryos eupnimen-

tos d.e an 9uêr ao se-aqueter, expancle-se ppÕgressivane,,.êxplosiva

mente â mñita gue tFte pela ndssa d. noorm'. A parte portroino
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d.esta, uenos eficientenent: fluidizad.a, deposita rm.a eanada d,e

material- clástico quente ¿o fnpg6 fln ragtno da nuvem arôente

(Mc Taggart, 1960, p.o 380-391¡.

A avalanche incandescente gue clesce peLos deelives

é acmpanhada Por tma grancle nuvem escÌrpa que sobe e se êxpâD-

ôe nàpidamente. Esta nuvem é que vai depositar o material sô!

to, tufáceor gue costuna constituir o tôpo das unidatles ile ig-

nimbr ito . 
-

As nuvens arclentes conhecidas de tenpos históqicos

cliferen e¡n muitos aspectos clas gue .terian siclo responsáo9il pe-

Ios gigantescos depósitos de igninbritos conheciil^s en tod.os os

continentes, d.esde q pré-cambr.iano até o pleistocêtro.

Â naioria das nuvens anilentes obser.vadas saiu do cra

tenas : deu.a.påsitos de conpnsição andesítica, geralmente 
"ä;

soldaðos; p^r nutro 1ado, a-maioria d.os igninbritos saiu..ôe fig
suras, deu origem a dep6sit^s onde ns fnagmentos de vicþ'o esta-

vy solclados entne li, especialmgnte prÁxim'"l ri base e enam cle

rlacito. Cirrhurr-ru entretanto, p.1;compcsrçao en,
ri ..

menos unûa nuvem ardente gue oniginou um clepósito ðe ignÍmbrito

soldado: é a nuvem ardentg du Agatsama, no vuleão Asamâ¡ no Ja-

pão (erupção de 17Bg) (Cook, 1959, p. 5).

is não constituen nm mcAssi:nras nuvens ardentes..atuais não consti. 
'_

dêto das erupções que no passaclo protluziram igninbritos, senclo

muito menores, e possìvelnente até diferentes (l,lackin, 1960,

p: &).- Por outro-lado, é provável que haja mais,de rm-noo"uu

t.
60 responsavel pelos nunerôsos tipos-de igninbritos j6, obseryq

dos e ðescritos na lítenatura.
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il Ca¡aeterfstlcas dos ign-lnbrltos

0s igni.nbrltos apresentarn caraeterlstleas próprias

que pern:iten diferençá-1.os, no canpo e no laboratór1o, de óü-

t¡9,F depdsitos ÍfuQs, seja:n lavas ou tufos. lvfarshall (Lg75)

(citado por Vlodav retzl L957), Weyl (]:|g5q' pr 16) e outros au-

tores procuraram estabelecer critérios para a id.entificação de

lgn:inbritos.
0s ignlnbritos d.lferen dos tufos ¿

l-poro.ue tên textura uniforme, normal-mente fina

Z-pela ausêneia de estratifleação verd.adeira -,e:

5-pe1a ausålçla d'e classificação granulomêto*,ca segnnd.o o afas-

tamento da orlgem do.,nnaterial

l¿-pela disjunçäo colunar bem desenvol-vida

-A;-pela coerêneia e solid,ez d.as rocbas

6-pela distribuição no terreno, seguindo apenas'os vales

J-pela estrutura pseud,o-fluidal en lânina delgada, d.evida ao

verga.mento dos fragmentos plásticos de vldro ao redor dos

tais prá-formad.os.

Dlferen d.e lavas 3

^.-I-pela ausência de bordas vltreas .. .

/-pela falta d,e una superffcie escoriácea
r..

J-pelo baixo pâso espeefflco

h-pela freqtlente presença d9 urna delgada camada de cLnza vftrea

nr hase do ign:i¡brito prðprianqnte dito

)-pelo aunento gradual do p6so especlfieo'e d,o

meqto de cima para baixor em cad.a un:idade de--..
,-1.o-pera ausencla de lineação e outras evidências

êIl+

ertrs*'

grau de solda-
--

ign:inbrito

d.e fh¡xo em
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nas sa

7-pof serem compostos de fragrnentos de vidro solðaðos em naior

cu menor grau

8-pela sua grande extensã^ lateral

9-pe1a raridade gm qle se nod. determinar o aparelno vulcâni-

cô de onigen do..depósitô.

_ Entre*os caracteres megascópicos mais evidentes d.os

igninbritos estão os seguintes¡spentículas-corpos dise6ides ali
nhad.os paralelanente â base ð; igninbritn, fregllentemente ,;-
bnilho

lut eur

os-e se

vftreo. Apresentam. forma de Jente ou chama quando vis-

secção. GenaLmente são constituídos por lapi11i prmíce

encontrarn com inainr freq{iôncia e mais ben aur.nu^loi¿],

próximo a' base dos depósitos. 
_

b) fragrnentos de rochas pré-existentes, vulcânicas ou

4

não, costumam existir ernbora nã"

) os cristais que a rocha encerra são geyaLnente fnag

¡rentos e raramente cônservam suas fonmas cristalitrâg.

4) Terminol"*ru enpregada

t.l_ti.gþq-(vi rle aeima )-( italian^r. russo-f iamme; francês, 
_ 
inglôs :

lenticles, lenticules). P¡dern sen nítneas, nochosas,

porosas ou cristalinas: lão interpretaôas cono 3"*g
nento! lític^s achataðos ôu intensa enistali zação 19

cal n'r t.rf: (Martin, 1959, p, 405).
{.ëI Soldanento- a l..i.prûssão f ci usada por Zirkel_ e¡n 1876 t p3o fô-

dings, em 1899 que,notarT o fenômeno em "niólitnstt

ðo oeste d.ns Bstad^s Unidos. .O solda*unto seria

,u;u* *ãã**r or geral.
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'' 1q ìrt'ì '^r ".ul*au-Éi*"t*r,rAi a. ¡naterial 
"noor¡acente,

|guanto gue os Gacos ðe vidno eonetituintes da

nocha ainda estivessem em estailo paeto6o. Pode ha

ver ai-nd.a ura influência en nai^o-^o rrrrlo gnuo al
agão pnomatolítica de gases rnrlcânioos (Fennen,

\.

193?r p. ZSZ). Ao'misrosc6nio, pocle-se avaliar o

Blau de soldamento pela reentr'ância que os estilha-

ços d,e vidro sofrem, onde foran atingidn, nio frag

rrrrto, cle rocha ou cristais, nuito pouco compressí-

Cacos de

estilhaços, lagcas; inglês-sharcl; francâs-écharde),

São lascas ðe,viilro bicúspides ou tricúspidesr com

formas de ï, originalmente vltneas, hoje clevitrifi-
caclas. Iþata-se de parteg-ôe paredes de vesículag

pnoduziclas pela expansão dos gases do magna o post!

r.iormente quebnacla¡. Constituem a textwa vitro -
clástica (Pirsson, 1915, p. 194), estrutura de o"ro,

ou fascas, etc. (ttshard stnuctunêt').

8.. Os..ignþbrit-oå-do $,,io Gra.nde, do Sgl

1) General-idad.es

longa d.ata se conhecem 
"o"t", 

lnr1cânieas no Rio

Grand.e dn Sul,. Dentre estas, as chanarlas lat''as rioLíticas oou

pavam logy puo"*i*unte, reuniilas rob a cLesignação genaf ae 
a

quartao-pónfiros (Leinz, 1939, p. 2O6),

vel_s o
Y.

vidro corn bor{gq_qfoca''reÊ (tanbén fnagm.entos, farnapos,

_ Prrdqot d.enonstrrAr

tre nc rnr1 eanitos ácidos cÌesta

a existtnoia ðe ignÍmbriton êr-

região (Mau, 1959). Reoonhêce-
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ro, a, ssguintes canacterísticas:

a-Inegascópicas

Aspecto de lava e canáten fnagmentar, ,

tentículas irregulanes cle forma disooiclal e brilho fnegllen

temente vítneo
.

Fragmentos de nochas antenioros

Di¿cLasamento golunan proeminente
'-^

Pêso específico baixo

b.':nôcrosc6picas

Natureza cIástica de tôda a.massa fundamental- rla poeha

Soldanento naion ou menor öos fragnentos ða nassa entre si

e nos fragmentos e cristais inclusos

Cristais quase senpre fnagnentll'¿s

Iduitas ocorrôncias de ignimbnitos pudenam sen reconhe
.-" 

- 
a .cirlas na região, graças à identifioação de diversos ûos caracte-

r€s acina. Outros critérios citaðos na literatura oono canaòtç:

nfstioos cte ignÍmbnitos não pucleram sen aplicados âs roohas cles-

ta_r,egião. A elevad.a idatle (presrmívelnente pré-cambniana supe-

rior) e 3, vicissiturles sofr.iclas pÊ4 oegião neite 1;*g; t*po.-,-
decorrido, dificultam bastante-o reconheúìrnento de ¡nuitas fsições

consi¿leraclas característieas ilos igninbritos. Assim, a reeristû

Lizaçã,o fl¿s I'ochas masçara nuitos aspoctos; intrusões posteriores,

qlteração_hictrotgt*al ou- intgnpérica-contnibuem¡ dobmnentos _ e

fa1ìamentosr. recobrimento por forngqões-r1tt recentes e longo

tenpo de q¡posi;ão â erosäo, conpLetan.o guadro-

Entr.e característicae que Uo too* æeont¡nadas ;
Rio G¡ancle do SuI erùñqiÊt''be!$¡åstest' .



¿'Dlstribuição no tarreno seguinlo,apenas os vales

Não foi esclar'êeida a paleotopografia,

b-Arr¡êncb f,e bordas vltfeas e Éupenfíeie oscoridóe¿

_ Êste fator não pôôe ser empregeðtii já que rsia¡nent: tt
conseguiran recor¡hecen as superffeics pninïtivas åessoe. ilepósi;

tog,

o*Presença freq{lente ôe ma 'il,elgada ca¡nsda de êínùa vftrea

n¿ base do ignÍmbrito 
J

Êst,e_çariter nËo fot ÒbåËrvado por vánios auto¡ss, lllê8-

g depdsitos t*i: r'ecenteü ê sa. exibtisse¡ talvez eseapessemo

ila obsenvação devido aog -fatos citailos n: i'.tem ûoÍma¿

ð-Armento g¡adual do pôso especifioo d.þ cÍm¿ para tei*i Ën

cada uniclatte ðe igninbnito

Foi observada apenas sm caôós isolados. As uniclaclAg

são freqrÏenteßiente ctescúntfnuae, 
_ 
suaE exposições perüurbaclae

tect6aiqanente, invalittantlo a amottsagen em segtlâneiar 0 pâso

eÈpeoífico é aind.a suleito ¿ ¡¡¿ôrcs estranhes¡ tais oøo o grau

-15¿

c[ã' reeristalizeção '
e-Grande enrtensão l*teral

extensão atuatr ó relativgnentg linitaôan iri ç¡c s6_

nop apresesta¡e remanEsdenteF .i[e enosão. . lfiËsmo 9'rtqapaiando-

a área original pa¡e.Ínelyin tia* 1 área entre os aflor-qe¡-

ge

ry
tos

flos

extnemos visfveiç_hû!e, s,'frsp6si.to fiearia aincla auito a$¡&

grandes ignino-rîtos ilescleitog ne llteratul''ae

f-Rarameste potte-se-¿letelmimr o apefelho. v'trlcânieo gff
e ct -deu onigtm ao ðePósito

Não coagqgniæñ,cleterui¡ar aprel.ho Yu1aâniso nals-
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ciona¿lo a_ôsses clepósitos, aa: devitlo aos fatôres já expostosr

tambén não conse-guinos no caso de outnag rochag rruleânieas tla

reg].ao,

icneclitamos entnetanto, que os critérios que puclemos

apliear identifig* ou depósitos como ignimbri¡osr ainða guêr em

oentos-casosr não esclareçam suficiente¡nente suas caractenígti-

cas e origem.

con depdsitos de outras regiães-e iilattes. Para oitar s6 os d,ois

exemplos pré-canbnianos gue. vinos_na literatura, 0s ignimbnitos

ile-Caçapa:a garecern-s€ nuito rT o: de Tiouine, no Marrocos

(Bouladon, Jou¡avsky, 1954) e com os de Dalarnar trâ Suécia Cen-

tral (ttjelnqvist, 1956). _ _

Na interpnetação das estrutunas tlos ignimbnitosr grau

de soldanento . qr recristalizaçã,or_ utilizanos con gnande pnovei

to ? nagnlfica cole.ção,d.e. fotomicroglafias feitas e comentadas

pelo tln. Clarence S, Ross. Êsse autorr trabalhando com ,""iõ.,
inteiras cle rocb¿s cenozóicas pôdg interpretan a natureza ê sê-

g{lência

thantes nos ignimbrilot-d.o Rio Granile 90 Sulf mesmo sem ten-re-

laçõss de campo-nuito_conpletas, foir¡os possíve1 explicar o 
-gue

vlanos por_analogia com as fotos do {. Boss. .Para eûnparação e

intenpretação de estgutwas, utilizamos ainrla os trabalhos cle

dgt acovltssimentos. lendo encont¡'arlo estrutunas Bernê -

Oilbert (fOSe¡, Isester.vekl (1948), Iltreyl (teS+¡, Errlowe (1955),

Vlorlavretz (f9SZ¡ e ldartin (tgsg).
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2) Área de ocorrância e voh¡me dos igninbnitoe

Na região mapeada, os ignfunbritos ocòrron no p1anal-

to da Ranada e na serra d.e Santa Barbninha. A prinoina área ne-

presenta cêrca ðe 280 lrlnZ e a segunda, cônca d.e 5 h2. Atlnitin-

d,o una espessura n6dia d.e 40 n para a secção de igninbnitôs, ôb-

temos un total de rrais de 11 ]@3, talvez ao reclor ðe 35 1ot3.

Estas oconnônoias constituem apenas renânescentes äo

enosão, nas 6 prováveI que a extensão oniginal d.e igninbritos

fôsse superior a 2000 kn2. Adnitinôo uma espessura nádia de 4fu,

teníamos um voltme ao reclor de B0 h3, que colooaria êsse ilistni-
to eni¡o ls pêqrcnc:.distritos de ignímbr.ito do nunðo (tabele 2)'.

3) Fisiognafia e estrutura

Constitui rma área elevada, cle cônca cle 30 lm po¡' 10

h, situada na parte noroeste do napa (f ig , 2), LÍmita-se por

.toðos os lados por escarpas nais ou menos íngrenes, rnedind.o.entno

30 e ?0'n de altunar A supenfície ôo planalto é nuito pouco aci-

d.entað-a, te* una d.renagen deficiente e são raro6 os afloranentss

de r.ocha.

güê, nas b^:d.a.s, apresentam mergulhos centrípetos: ao sul, 15"

para NE e a norclester 40o - 509.panâ S, No interior, papece gue

há consideráveis variações nos mergulhosn nrovâvelmente devid.o

a pertrrrbagões tectônioâs r Por''conseguinte, o planalto lnão ó

'.rr llaraibi estrutural, pnóxÍmo da horizontal,
d*;

0 planalto é quase toclo constituídor pon ignimbnitoe

Alén dos ignirrbnitos, ocorneqpelo menos tffi granðes
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stoch de ¡,ióLito *o*oflrico e, estratigrâf icanente abai*o Ui,
prineinosr mancbas inregulares de conglonenailos lnrlcânícos cla

Fornação anrlesítiea.

A cêrca de 4 hn cla-borrla su1 ð9 planalto , hâ, 1p gpg

ben constituído po¡ ignirrbnitosr orientaðos N z0$-s ?0"8, oon

rm comprimento ðe côr'ca cle 13 h e largura rle algrmas oentenag

cle metros,

2) L serra ðe Santa Barbninha

_ Constitui rm espigão abnupto de tôpo nais ou nenos

regular" orientado cârca de N 30o E, paralelanente a0 surso clo

arroio santa Bánbara, na ¡nrte oentno-setentrional do napa

(f ig. 2). Ten cêrca de 30 h ile comprirnento e ó constituíao

guase exclusivamente por rochas resistentes da Fo¡,¡¿çäo niorÍ
-

tisa

Para suðoeste, a serra passa para a chamada coxílha

da Árvorer que é rm clivisor de águas de reLêvo'rouor, recortaclo

Por afluenËes clos arnoios Carnaquã-mánica e Santa Bár-bar.a. Con

preende_riólitos, arenitos e oongltuer.ados da sér,ie Canaguã s

anclesitos da negião cla mina Seival.

" ¡. serra cte santa Barbrinh¿ tem ma altura que osei,-

la entre 250 e 300 m. apnesenta uma escartrE abnupta pana suctqg

te e rma face Pou"n 
fnprê¡re para noroe6te.

.o oonstituída, de baixo paTa cima e cle nonóeste_para

qucteste, pon lavasn pinoclás ,fue congtomeraclÖs tuleâaison"ra--
qoarneção, And,eeítie4r' kere.tôfiròsr ignimìritos e piroclástlaas

da Itomação Riolítica. Est¿g úItinas rochas são responsáveis

pela faae oniental abrupta. 0s kenatófiros constituen grenile
'



parte ito fôpo, 0

clo, ccm ner.gulhos

600,

A história vulcânica d.esta área parece sen nsls ctu-
pl-icada Ao que a cla Ranada. ïli naion movimentação teotônioa e

é maïs freqüente encontramos agui soppos vulcânicos lenticula-

res tle extensão latenal Umitadar constituintlö rma pi1Ïa råonplera.
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conjunto Inrece ser rm bloeo cle falha baseula-

geralmente dirigiitos para sudegte, entre trO" a

ferentes entre si e neconlecíveis por seus caracteneg mega- e

microscópicos. As secçõss acham-se,

elo siðo conservaclas de pnefer,ôncia as

e necristalizaclas. 0s membros po¿so

ignimbritos só apaneoem oncle houve um

nais resistentês.

Conhecemos aêr.ca de 15 ooorrências ile igninbnif,os Ai

4) Secgõss G€ofðgicas

Vanos ]imitan-nog a_clescrever algrmas socções inctru-

inclo igqinbritôsr procedendo poo áre.as ðe oeomêneia e riistln ;
guintto a base do tôpo i[o ¡xacote. A tabela 3 resrne as seeçõee

tlescritas.

a) Planalto da Ranacla: Base da sucessão ðe igninbnitos

base está elposf¿ em vários pontos' Descneveo*ou
i.

secçõsg p*5xi-o å estânc-ia Vist¿ Clara, de proprieilade ilo rBF¡

Dalniro Teixeira, ,[e. I¿was;.no Côrro Partiilor na eetância elas

Condilheiras, tlo s4r, Valðrio Teixeira, de l¿wasi na escartrE

norcleste ilo planalto e no graben, ¿o ,of ao nemoi c m ccntno,

pnóxino ao marco de tniangulação.

en geral, inconpletas, ten

porções nais ben soldadas

solclad.os ou tufáceos ilo¡

reeobrimento por nochas



Destaca¡r-se pelo menos três sucessões (fig. 5): na

base, brechas ácidas (as piroclásticas são descritas no 9apítg

1o IVt abaixo); no meior igninbrito moderadamente soldado e tg

fo; no tôpo, ignirnbritos passando de bastante a intensamente,

soldados e necristalizados.

. Na base está uma brecha ácida com vaga estrati$icação,

fragmentos centimétricos nol.9 selecionados e raras LentícuLas.

Â nedida gue se sobe na secção, a estratificação torna-se_ nais

distinta. A brecha é castanha-avennellud? s9nd.o_nuitos dos frag,

mentos verdes ou. esvencleados. Ao microscópio, nota-se que a naig

ria dos fnagmentos da brecha são constituídos de prfoice, necrista

lizado em maior ou menor grau; ocorrem ainda fragnnentos de gran6-

firo, riólito e tufo. 0 teor de cristais na rocha não é nruito

elevado¡ e torna-se mais alto â medida que se sobe na secção. he

doninarn fragmentos de cristais de guartzo, ortoclásio e raro pla-

estrada l¿vnas-estância Vista Clara (fie Õrj).
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gioclásio sódico. Encontram-se ainda clorita, ealeedônia, musco-

vita e magnetita, todos bastante raros

_ A brecha parece terninar .por r:ma superfície de enosão

sub-h.o¡i zo:¿ta]- sôbre a qual se depositou woa ca¡nada decirnétrica

d.e tufo retrabalhador bem estnatificad.o e selecionad.o. A grã

ria desde centínetro até décimo de nilírnetror parecendo haver

certa gradação gue se nepete 2-3 vêzes.

No meio d.a secção ocorne rxn igninbrito noderad.amente

soldado. guer para cÍmarpÐssa-a tufáceo, .Apresenta

crene-ró;ea eon lentículas longas e delgadas, negrâas,

baço, constituídas d.e prfoiice comprimido, terminando en

vg

una

ì.una massa

de brilho

fiapos.
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0s cristais são ranos; o guartzo, quebrado e cheio de concavi-

daðes e o ortoclásio em fragmentos inregularês. Encontnanos T3

ros seixos ðe grauvaca e granófiro. 0s cacos de vidro-estão ben

preservaclos e nota-se a recristalizaçfio pectinada, cQn os cnistai

zinhos prismáticos crescenclo perpendisula¡msdo-âs paredes das 1ag

cas, fenôroeno observado po" vários autores em outros igninbnitos.

Para cima, a rocha passa para rm tufo ponoso, de côr

roxâr nesistente ao nartelo, cfu raras lentículas escuras. Os

cacos de vifuo estão nal preservaclos. São raros os cristais cle

guantzo e feldspato.

soldad.os e recnistalizadosr . 
.fo"ru 

o degrau ðo planaltor logo

ao su1 da estância Vista Clara. Tem aspecto de lava, _âppes€r-

tando ba''âas roïas ? creüe, secunclárias. A roeha ê pobre em

cristais e fragmentos líticos, sênilo raras as lentícu1as prmf-

ceas, longas e delgaðas. As-lascas de vidrû_agresentam formas

ngito ben pneservaclas., con soldamento intenso rmas âs outras e

aos cristais inclusos, ocor.rem con certa fregllância pequenos

nódulns cle guartzo, alongados paralelamênte às camadas, quo se

não descritos abaixo.

É provável que a erosão t:4u renovido pelo menos a

partc lãn sel.iad.a. öo ignimbrito do tôpo da ,ruião,

Seoçãoj? : 9ârno, . 
Parlido

ca

Observa-se tm igninbnito alaranjaðo elaro, com oên

de 3? n de espèssura, õÌescansar sôbre rma es¡âssa seoçäo de

congi:uenai^s ruleânicos cla Formação Anôesítica. (f ig.5¡5 ).



- Apresenta-se ,*o
en gnãos quebnarlos de guartzo e pertita, com ra'as lentíeulas
ma1 pneservad.as, raros seixos estnanhos de anðesito . 

"ndósi"
e excelente disjunção oolunar.

EnEuanto gue a base da secção ê constituída por rmr

ignimbrito con aspecto de 1ar¡a fruid.al, banileacla, ä nedida gue

se sobe no_cêr,ro, e na secção, encontram-se rochas menos recris
talizaclas onde as bandas ainda não são contínuas. próxÍmo 

.ao
tôpo do côrror-notan-se lentículas extensas, aglutinaclas, cons-

tituind'o horizontes persistentes, intnieadamente dobrados(fig.6 t1l.
Ao microscðpio, nota-se pnóxiTo â base, a completa

destruição da estnutwa dé oacos de vidro e recris tar]zaçãp nui :

to adiantada. As lentículas só são representadas_pol ,,fantas-

mastt resultantes da reproðução grosseira dos sonf,opnos clas mes-

mas por uma recristalizaçfio graúda, 0 sorcramentor onde pode sér,

visto, é intenso, vánias das band.as mais espôssas apresentam

intencresoimentos granof lricos.
Subindo-se na secção, encontram-se roehas onfle ainda

se neconhecsm 1entículas u *.r*o, localnente, cacos de viclro,

Já as granðes lentículas dobradas <to tãpo au ,..60 nevelam-se

com aspecto ðe ôobnas plásticas, cQm espessamentos zana-s

axiais e afinamentos n?r francos. Abaixo d,os "fenoenistais",
estas lentículas rrcQmpostas" apresenta4 ðepnessões e acina iÊ
l-es, abaulamentos.

¡ fft pav^^J '
A d.ensid.ade passa ðe 2r44)par¡a 2r4g .-*l+ç ZrSQau-.h""

Respgclivamente I r,g r 4rs h a nonôeste eto cênr'o

Partido há outrôs testenunhôs ilo igninbnito da Ramaûa. são ,"
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nelhantes às nochas aajsa clesoritas só que se observa melhor,,

especia}nente no prineiro ðêles (densiilad.e 2155) ¡ a estrutura

cle cacos e lentículas prmíceas en forua de ehana, A eôr elês-

tes igninbnitos é verrnelha a alaranjada, podentlo tanbén ser ne

gra. e sua öensid.ad.e chega a 2155. .'
Secção 3: escanpa norðeste ða Ramada

0 ignimbrito negro a castanlo ave¡melhaåo repousa

sôbre ',nrûa sucessão de grauvacas. cla série l,{anicá, bnech¿ áeicta,

rióIito, tufo e Lava andesítica. 0s tnôs últimos pacotes tân

espessuras da ordem cle rm metro catla un, e o igninbrito d.a oP-

ilen de 50 n. (f ig. 5 ), As atitudes do igni-mbrito são rm tanto

variáveis com mergulhos ao reclor de 40n a 50o para o sul.

Litolôgicanente,'ôste igninbrito assemelha-se bas-

tante ao cla região do C6rno Pantid.o. Tem aspecto de lava, ê

bancleaðo, rico em cnistais cle quartzo, ortoclásio e PætÍtÊ,.;

raros seixos de andesilo. Reconhece-se tliaclasarnrnTããlo- .

Ao microscópio, nota-se que â neâicla que se sobe na

secção, as bandas vão se mostrando constitu-ídas de fnagmentos tle

vidno, hoje recristalizados e acbam-se fr.eqllenternente subsiituí-

das por intercrescimentos gráficos. Êstes últi.mos mostram nÍti-
damente o agrupamento cla nassa gnanoflrica ao nedor dos cristais

preexistêntes do ignimbnito..

soldansnto foi intenso (fig.

: 
-Ocome,m aqoi quatro tipos de igninbnitos'associa''

d.os a un folhelho amannotado de côr venile-oliva, presrmívelnen

Secçao

Oncle'

g).

4zo

se pode

/

gnaben ao sul do planalto

obsbrvá-lo, ; gr*o a,



te pertencente à@å+*.
a, ro.r"rão entne os diverso, ignimbritos entne si " "o* 

o fo-

thelhoO

0 prineiro igninbrito te¡n aspecto d,e lava fitada,
^.cõr negra, rico ém.cristais de guartzo e ontoclásio, raros sei-

xoc de andesito, com diaclørao"nto ,orlrrru" proeminente. Asseme-

tha-se bastante aos ðescritos acima nas ,""çãrr,2 e 3. Ao nicros

cópin, ndta-se o intenso grau de recristalizagão e solclanento;_rg

ramente po|.-sê poconhecer a estrutur.a d.e ""ro, guer entretantl,

apafecen localmente formanclo as bandas por_coalesoimento. Algrnas
:

cle tais bantlas fornam agregaclos granofÍnicos (fig. 9).

/Irir,;" l4ÅÅ^;¿
44-

ttão puaenoe esela¡e¿er

a* .ot
creme, rica em cristais de guantzo e ortoclásio. Apresenta tan -
bén aspecto-de lava: Ao microscópior'os caoos de vidno preténitos

estão bem conservarlos e_as lentículas são constituíAas de inter -
';,

crescimentos gnanof írieos. Notamos raros seixos d.e folhelho ver-

' îssas lentículas castanhas em umâ *rrâ A" côr
'.

granoes e esp(

0 segundo tipo tle igninbrito é rma rocha pouco solcla-

cle e anclesito (fi-g. 10).

0 terceiro tipo ôe ignimbnito

aaao,

to.

tufáceo, nuito rico en fragnentos ôe

As lentícul-as são curtas, vercles ou negras, em una massa nóseo

castanha. Ao microscôpior.notam-se zonas onde a estrutuna ðè qg

cos es!á bem presenvacla, nostrand.o-soldamento apenas incipiente.

Cristais de pentita e quantzo fragnentanes são abundantes.

tertas zonas da nocha parecem fitadas, aparentemente

oo"t.scôncia do, 
"""os 

ele viano .

ih guarto tipo de igninbrito apnesenta-so com as mes

"pfrsenta-se 
pouco sol-

folhelho vertle e areni

ileviôo â
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aas características oêgs- . *iroor.åpi"u, do igninbrito néaio

da secção 1 (Vista Clara).

Pranalto da Ranada: tôpo au ,,rr"rrão d. ignimbritos

serião s: lfianco da Ranada

Na escarpa norte e no centr" d; planalto, p"åri*; ";
gnand.e narco ile triangulação netálic; da Rarnada, ocorye uma sü -
cessao de ignimbritos Foxo-êscuros com grancles lentícu]as cas -
tanho-avermelhaclas, A rocha tem aspecto de lava, å r.ica ry euil!
bø g pobre em ortoclásio. 0correm seiros esparsos ðe granófiro,

quartzit ot 
-&rd.ósia 

e igninbrito. Acha-se bastante perturbada, a-

presentando mergulhos até 9ff, localmente. A espessura ðo pacote
t.e superior a 70 m.

do grau de recristalização (esferulitica ou maculosâ- yr iten 6,

abaixo) gue poupou, entretantor. áreas com estruturas de cacos bån

preservada. 
_São nutrerosou,o: nódulos de_quartzo (descritos no

itel 
.6 

abaixo): onðe êIes ocomem, fica obliteratu u estnutura de

cacos. As grandes l-entículas são constituíd.as pon punjce compri-

x.o microscópio, nota-se intenso soldanento e ad.ianta-

mido, Àlém d.e quantzo e ortoclásio, reconhecêül-sê raros plagio -

c1ásios e clorita.

Tão se -notou_diferença_de pêso

de aspecto ao microscópio, entre roehas d.a

ção e rochas da pante superior,

e

específico (zreo) ou

parte basa] ða sec -
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a) Ser.na de Santa Barbrinha

Foram feitas obsrrvoiõr, en vár,iob pontos da serra,

tendo sido encontnaclos seis ignimbnitos de aspecto" extensão e

espessura diversosr Dâ mesma posição estratigráfica, isto 6, no

tôpo da Fonnação Riolítíca. Ào oontrário ðo planalto da Ranaôa,

a intervenção de corpos de intnusivas e de rochas pir.oclásticas

separa os corpos de ignimbritole perturba a correlação.

A Fornação Riolítica inicía-se agui com um pacote de

tufos ácidos, com cârca ðe 40 m de espessura, d.escansanclo sôbne

conglomerados vúcânicos da Forr¡ação Lnde'sítica. Una sucessão

de ignimbr.itos 
"orn 

côrca de 20 n de espessura acha-se assentada

sôbre êssu, trrfor, e exposta numa pequena área oval, con dlâme-

tros de 500 n por 300 n. Acham-se bastante perturbados por fa-

thamento em bloco, o que veio dificultar o esclarecimento d.a su

cessã0. Para cima, ignimbritos soldados passam a nochas não sol

dadas que continuam para norôeste até constituir a escarpa orieS

tal da serra cle Santa Barbrinha.

Megascôpicamente, o igninbrito é bandeatlo, violeta

Secção 6: estância Gaspar Teixeira

claro com band.as longas e delgadas ðe côr creme; as lentículas

são róseas a creme. Cnistais fragnentares de quartzo e pertita

são abundantes, d-o mesna forma gue seixos rte anð.esito, grauvaca,

siltito, folhelho e riólito, nessa orclem. A densidad.e var.ía de

2136 a 2r5!, sen relação com o grau de solclamento.

Microscôpicamente, notuds, que as lentículas, ori-



ginalmente

ou con, tertr.rras dictitaxlticas, deixand? *" eaviðaðe'alongarla

aberta no centro. Tal estrutuna ó responsável pela baixa clensi-

ilade que apresentam incLusive rochas bem soldailas da secção.

a Inassa fundamental çcrmpõe-se de cacos de vitlro_re-..

cristalizaclos, sol,åados em naior ou menor grau uls aos outros e

aos fnagmentos de cristais inclusos. tocalmente, de p{eferôn -

cia_nas roehas_nais bem soJ-ðadas, nota-se o alnpecinento cle nu-

merosos tn6dulost de guantzo (descnitos abaixo, no iten 6), D:g

tre os minerais, salleutåm-se quartuoZ;;.tlr*, raramente plagio-
r, . , . ^ .^::clásio ácido e piroxênio, A rnassa tôða acha-se permeada pon poe!

ra henatítica (fig. 11 7 L?).

pum].ceas,
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são recristalizadas em banðas esferulíticas

Com g,peri8u-pequenas diferenças litológicas, encontna-se ês-

te igninbrito ao longo de câr'ca de 5 to ða crista sucleste d,a se3

ra d.e Sta. Barbrinha, sempre acima cle lavas keratofíricas, que

constituem agui a base aa fonnaçA" niofítica. iø" f.í deter.ning

cto o linite desta unictacle para nonrleste. 0 corpo tem direção ôe

côrca ðe N 309 E e mergul.hos ao reclon de .25" para SE. A espes :
sura total da secção pocte ultnapassar 100 m, send.o geralmente ao

reâor de 25 m. . :

0 igninbrito apresenta-se sempre pouco soldailo com

grandes: lentíoul.as azul-clanas ê Foxo-azuladas ggt Wu massa fun

d.anental vermelha a chocolate. 0 teor de cristai.s varia rte al-

to a mocleroaclo, As roehas' á.presentam aspecto tufáceo, poroso (fig.L3).

escar oriental tla serra de Sta,Banbrinha

( sr¡1)
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ao mlurosaópio, observa-se excelente preservação rta
L

estnutura cle cacos, com recrïstalização ðestnutiva apenas local.

As lentículas são senpne prmÍeeas, ben olrrrr"oudas e .ir 
"rpu"tl

ilesabado. 0e minerais encontraclos incluen quartzo, pertita e po

eira henatítica. 0s fragnentos estnanno, ,o*no.enclem anðesita,
apumlce,

Sesção 8.: Côrro das .Fqlnas

sãt"u t."utårioo, a* base aa romacao niof ítica en-i-

contr.a-se rra ignirrbrito, con cêrca ðe 36 n cle espessüpa, inelin8

ðo de 40" a 6Uo para su¿leste (},Íau, 1959, p. 18). .A fig, D ilqg,

tra a estratigrafia,

Megascôpicamente o igninbrito apresenta nrmerosas 1eg

tículas negras_com brilho vítneorem-una nassa funclamental creme a

trósea, com rap os cristais rle quartzo e pertita. Seixos de tliver-

sos tipos texturair g. andesitos são abundantes, ben cûmo fragnen

tos de grauvacas. Nota-se rm diaclasanento colunar bem narcailo.

tufo, igninbrito, folhelho, e quartzo.

Microscôpicam.ente, o grau de necristalizaçi'o 6 eleva

do, destruindo com freq{lência a estrutr:r? d. cacos; as lentfcu -
las prrniceas achaæse recristalizadas grosseiramente; as laseas

ðe viðro antigas apresentan ðevitrificação do tipo pectinaclo.

A}ém-rto guartzo e pertita, encontra-sê pâPâttrente, plagioclásio

áciilo (fig" 14).

Seoção 9: nordesüêi, ða serPa

sãu". ravas

Foma$o Andesítica,

espessura e nergulho

cla

de

andesfticas

encontra-se

de cârca cle

e conglomerado wlcânioo

rm pacote com mais tle L5 n

45" pam SE.



-29-

Ì,{egascåpicamente, o ignunbrito nostra grandes lentf-
culas castanho-âvêpßolhad.as em uma matriz castanho escura. A

rocha tem aspecto do lava com abundantes cristais de ortoclásiq

pentita e quartzo. São abundantes os seixos de anclesitos, cle d!

versas texturas, bem como de grauvaca, tufor- folhelho, apresentan

do ðiâ¡netro até 3 cil.¡

Micnoscôpicamente, nota-se soLðamento de fraco até

intoneor com recristalização adiantad.e, esferulítica e granoff-

rica vermicular, destruindo quase por tôda parte os fragmentos

ðe vidro pninitivos. As ]entículas são constituíd.as de púnice

filænentoso co,mprinido. AIén d.e ortoclásio o quar tzo, observam

se plagioclásio ácido e clonita.

Surqão 10: a extremidade ôa serra

0s 3 h terninais da serra de Sta, Barbrinha constl-

tuem morroies bajxos, já separados pela erosão" Ocorre aí rmr ig-

nÍmbrito com agpecto e mesmo, i :nimeira vista, textuna de lava,

con lentlculas filanentosas porlco proeinine;ile¡ .Le côr' cLnza, nuito

nico em cristais de quart zo e ortoolásio, com pequencs seixos es-

parsos d.e anctesito, tufo e púnice. Tem espessura ile cêrca de 20 n

e mergulho de 40o-50o para SE (Mau, 1959).

Ao nicroscópio, nota-se soldanento de moderado a in-

tenso, com recristalização adiantada, em que esferulitos destroem

grandes extensões de cacos prinitivos. Êstes, onde se conserva -

nam, apresentam as neJhores textunas que se encontnaram ns. região

(Mat, 1959, figs. lrZ). Predorninam entne os cristais, ortocl-ásio

e quar tzo, seguidos por clorita e calcita" n ovâ*elmente substi -
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tuindo m mineral náfieo, zincão e hematita pulvurul-enta.(fig. 15).

5) Cornelação rlos igninbnitos

0s ignirnbritos constituen unidades estratigr'áficas

guase ideais: apresentan extensão lateral considerável, superfl-

cie superior aproximaôanente plana quando de sua deposição, foram

fornaåos em um só instante ðo tenpo geológico e possuem numerosos

caracteres que penniten indiviðualizá-los, 'ailmitindo ürâ corPe-

Iação segura (Mackin, 1960, p' 104).

Entre os caracteres öos'igninbritos que poden

,ì correlação estão a côr, o grau cle soldamento, o teor de

tais ou fragmentos, or ambas as coisas, êß relação ao de

a natureza e abundância dos fragmentos estranhos, o tipo

qllôncia ita.dfr'fwrçñb,'ool,uiaa¡ .eùe. (Cook, 1957) .

Á, cor.relação entre os ignimbritos em nossa área pro"

culãou basear-se nesses critérios, tanto mega- oomo misroscôPica-

mente. Várias uniðades não encontraram correspondente, seia PoP-

gue nunca o tiversmr seja porgu€ tivesse sido erodiûor coberto

por nochas mais necentes, ðeslocado tectônicamønte ou nodificado

por recristal ização, a ponto de pender as caracterfsitcas que o

iðentif icassem.

posição dos igninbritos parecem ter siclo normais e as correlações

-- - e --ç - para distâneias de até 15 hn, nâ serra ale Sta, Bar8ao posslve]-s

brinha tal não acontece, Nesta serra houve intenso tectonimo

e as unidad.es parecem ser lenticulares e cle pouca persistência
-qlateral, Não se cûtrseguiu estabelecer correlações a nais de 5-6

þ: 'ls iistâ.:.cia.

servtr

cn is

rølriz,
e fre

Enquanto que no planalto da Ramad.a as contlições de dg
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5-6 h de distância.

Apnesenta dificuldades espeeiaiÈ a coruelação ile lg-
ninbnitos d.a Ranada com outros da serra Santa Banb¡'inha. Não há

continuirtarle física: as cluas áneas estão separailas por lacunas de

erosão e dennames d.e riólito que talvez representom os ígnimbni-

tos, mas não pernitem conclusões seguras.

ã', Planalto cla Ranada

Podemos aorrelacionar os ignimbritos pnetos oll veFÍIê-

rioos em fnagnentos de cniEtaisr gue apnesentan banilas ile

de vidno coalescirlos. Ocorrem nas ,uriõ. s 2r 3 g 4"

Ihos,

cacos

Cornelaoionanos tanbén cts ignimbritos porosoÉ, ûe oôn

cpome-Fósea, oom longas lenticulas, cle côr preta e brilho baç0,

encontrados no centro au s.rcão L e n* ,.rião 4 (quarto tipo)'"

São tanbån oonparáveis os igninbritos bem soS.tlailoo,

pobres em cristais e fnagmentos estnanhos, com raras lentfculas

e abundantes nódulos de quartzo oomo o ðo tôpo da secção I e os

da secção 5.

Sabemos, portanto, que temos préxfuno'à base da suceg

são ile igninbnitos d,a Ramaclar â-êspâssa sucessão de breohasi b-
ttniólito bancleadott þreto ou-vermelho, riao em cristais cle guartzo

e feklspato. .Sabemos que o gnaben ao sul ila Ranaða ôeve pertenoer 
I

à base da secção, atê,, no náxino o meio (embora não conhêÇamos â, 
\

suceçsão pþecisa). Pareoe não haver outras unitlades-ettre o gue

obserÊmos na secção I e na secção 5. . i

ilos ignimbritos da Ramaða, tomand.o cêroa de 50 n cla secção

Poile-ser por oonseguinte, estinar a egpessnra totaL

1e
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nais ðe 70 n cla secção. 5, com provável repetição ða unidacle-Éirã- i

v€o Estinanos rm.a espessura total de cêrsa ,de 100 metros,
:

ð) Serra ôe Santa Barbrinha

Poilemos comparar os ignimbritos pouco soldados do tq

po da secção 6 (grancles lenticulas azuJ- clanas e roxo azuladas e¡n

massa fund.arnental vemelha a chocolate, soldarrento inclpiente, ca

eos bgm preservados) com os que constituem a secção ?. Esta cor¡

nelação se fez por cê"ca de 6lsr de distância, ao longo da serra.

É possíve1 correlacionar entre si, pela sua posição

estratigráfica (sôure a Fornação Andesítica e sôbne os keratófi:

nos) as secções ?, B, 9 e 10, faltando, entretantor caracter'ísti

cas litológicas comparáveis.

Q,uanto â comnparagão entre a secção da Ranada e a da

serra de Santa Barbrinha, o que podemos dizer no momento, é que

tanbrán estas,secções ocupan posições estnatigráficas equivalentes,

isto é, sôbre a série lrhricá e a Fornação Andesítica.

6) Fenômenos de recristalização

Comrmente, observa-se nos igninbritos intensa gort -
pactação e soldamento, especialnente pr,óxino â sua base (Gilbert,

1938; Tfesterveld, \942; Enlms, 1955, entre outros)¡ Igualuente

eomuffi e 
. 
inportantes são os proceseos ðe devitrificação e re.eribta-

!i-zaçã.o, gue afetan pnätieanente tôdas as rocbas antigas ricas em

viâro. Finalmente, ê contm os ignimbnitos se apresentarem sili -

cificados.

No Rio @d'e d,o Sul tivemos oportunidaûe ðe obsêr -
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var freqllentemente nochas bem soldadas, já que estas são as que

nelhor r.esistem â erosã0. Por outro lado, prâticamente toilos os

igni-nbritos acham-se devitr.ificaclos, recnistalizados e silicifi-
cados em ¡naior ou menor grau. A necristalização pode ir ainrla rln

passo aIân, dando origen a pseudo-riólitos, como veremos no capí-

1o V.

a-cavidades alongadas

são fregllentes ao longo das bandas dos igninbnitos

naÌs bem soldad.os e recristallzados, Apresentâû-so com compri-

mentos de até 2-3 cn e larguras de fração ðe nilínetro até alguns

trm3 fbl cavidade pod,e estar atapetada por cristais bem formaclos,

geralmente de feldspato, estando o centro vazio ou preenchido par

oialnente por quartzo. É provável que parte destas cavidailes, eg

pecialmente as de forTnas nais regulares, se jan primánias e c.onsti.

tr¡am r¡na textura dictitaxítica (constituída por nrmeposas peque

nas cavidades angulares com a for¡na ðos interstícios entne pris -
nas de feldspato de orientagões quaisquer (Ifillians, 1gs4, p. 24).

As bandas lateralnente mais persistentes, apr€sentanclo cavida,ôes,

resultam provâveLnente de recristal ização, por vôzes granofírica,

coln o concurso de ,olnçdur. Estas estruturas são nesponsáveis pe

l-a baixa densidade, justanente das nochas mais bem sold.adas e re-

cristalizaclas.

b-¡tnódu1os guartzosostt

São corpos esfer.oidais de quartza, com diânetno da oI

dern de décimo de nilínetro, por vôzes com forma de pera e ligeira
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mente achatados paralelamente â pseu.do-fluidez. Associam-se fre

q{lentemente aos horizontes mais bem soldados de ignimbnitor Idôn

ticas estru.turas foram descritas nos ignirnbritos pré-canbrianos

d-e Tiouine, tro ll,arrocos (Bouladon e Jouravsky, 1954, p. 44). Êg

ses autores acham que se trata do preenchimento de veslculas apr!

sionadas.na rocha quando d.e sua formação. Poder-se-ía, êil nosso

caso, tratar da recristalização do quar tzo a partir de numerosos

centros Àentro da massa da rocha. lrlota-se bem que a ocorrência

de nôdulos coincide com uma cornpleta destruição da estrutura de

oacos da rocha.(fig. L6).
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W - LÄ.VÄS E TUFOS f.CrOOS

Ð6n_do: igninbritosr ocorrem na região estudada ou;

tras rochas de coroposição semelhante e aspecto, seja de lava, se

ja de rochas piroclásticas, Dirtinguem-se entre as primei"urrpoo

seus caracteres mega e microscópicosr ri6litos, vitrófiros e kera

tófiros; entre as segundas, tufos e brechas.

Á.. R,iólitos e vitrófiros

cas d.e

t inguem-se,

s€or sendo

cor

ar -r . .:". .Ïlegascdpicamente, os riólitos são rochas porfiríti-
rosa-claro até tijoto, afanítica até fanerltica. Dis-

Sâ¡

Foram examinadas côrca de 30 lâninas delgadas clessas

rochas. ..A.presentam textura_porfirítica, com fenocristais de guar!-

¿o rnal formados, corroldos ou fragnentários e feldspato, tanbé¡t

já " ôlUo no? fenoçpistais de quartzo e feldspato rg

variáve1 a proporção de cristais entre si e com a mas

com freq{lôncia quebrados. Os feldspatos mais comuns são ortoclá

sio e pertita. Ocasionalmenter encontran-,oe albita e plagioclá-

sio de composição de oligoclásio a andesina. 0s minerais colori

dos são raros e não foram observaåos como fenocristais,

A massa fundamentaÌ apresenta composição uniforme: Rg

conhecem-se quartzo, ortoclásio, linonita: €, naramente plagiocld

sio ácido, muscovita, calcedônia. Entre os mi.nerais coloridos,

sempre taros, estão_clorita, epídoto, biotita, e em um caso, rie

beckita. ]¡linerais opacos, prorråvelmente nagnetita, e uma fina.

poeira translúcida de limonita e henatita, permeiam todas as ro-

'f,lni,til
2¡2
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chas, sendo responsáveis por sua coloração negascópiea.. Dentre

os acessórios, encontraraa-se zt.ycã.o, âpatita e rutílio.
/t granulação du ryórtur. varia de alguns microns até

uns 2 mm, compreendendo diversas texturas (vide descnição abaixo).

Vitrófinos aind.a ricos em vidro foram encontrad-os prg

ximo â jazida de cobre d.e Crespos, na serra de Santa Barbrinha (i-einz

(Leinz e Barbosa, 1941, pr 20). São constituídos ôe uma massa ne

gra vítrea ond.e se acham alguns cristais d.e quartzo e feldspato.

B. Keratófiros

Megascôpicamente são rochas compactas, de côr verrne-

tho-arroxeada a chocolate ou mesmo rosa-clara, com fenocristais

de feldspato côr de carne, esparsamente distribuíd.os. Ocorrem

fregllentemente em grand-es lages exibindo nagníficas estruturas

fluidais( fig. rT ).
I¿icroscôpicamente, foram examinadas cêrea de 15 lârn!

nas delgadas. Notarnos uma textura porfirítica em que feno.riutl

is de albita, amiúde substituíd.os por ortoc]ásio, e raramente plg

gioclásio ácið0, estão imersos em uma massa fundamental roicropoi:
.- r..quil ít ica, ou s imple snent e nicrolít ica ,

A nassa fundamental ó constituíða por feldspato de íg

dice ae refração in-ferior ao do bálsarno do Canadá, guartzo, peqry

nos grãos de clorita, epídoto?, apatita, titanita e zircão, alén

da poeira de linonita e henatita, em menor ou maior quantidaðe.

fncluímos estas rochas entre os keratófiros, devid.o

fì sua composição nineralógica, guartzo, albita e ortoclásio âs-

sociad.os em proporções variáveis e inversas e quantidades meno-
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res de clorita, biotita, leucoxånio e zircão. Não hd fenocris-
tais de quartzo, que ocorre, entretantor tr& rtrassa fundaraental

(Battey, 1955, p. 104). Á. principal característica dos kerató-

firos ê gue a guantidade de ninerais coloriðos e seus produtos

de alteração é rnínirna, parecendo ser rochas altarnente leucocrá-

ticas (Loewinson-Lessing, 1gz8, citado por Johannsen ïrr, lggz;
p. 48). Suas texturas reliquiares ligaur-msaos riólitos de que

se distinguem nitidamente por sua mineralogia de baixa tenperatu

ra (Battey, 1955, p. 123).

.4. origem dos keratófiros ó explicada de vánios mo¿os.

Certos autores propugnam ì:lt mâgma sódico, outros fala¡n era intr"odu

ção de áÌcalis do rneio para a roeha em processo ðe consolidação

(Twner e verhoogetrr 1960, p. 267-269). Trabalhando nos lugares

cIássicos de ocorrôncia de keratófiros, Battey (rgs5, p. rz2,) acrg

dita que o teor de áIcalis na nocha é constante, não sendo nom mui

to elevado, nem adicionado a partir do meio. Ocorre a redistnibui

ção dos álca1is dentno de cada derrame de lava, o que é apoiado p;

la constância da soma dos teones cle álcalis e pel,û,s estrutwas etÌ:!

contradas, especialnente substituição de fenocristais de albita.
0s minerais d.essas rochas são de baixa temperatura, formados em

condições de grande ativid.ade nigratória dos álcalis e da sílica,
. t f¡ . ¡já no estado sóIid.o.

C. Teltgrgs g.alteração d.as lavas.

As lavas apresentam-se geralnente eon textuna porfi-

nítiea, com fenocristais de quartzo e feldspato numa massa de

granulação variáve1. Trata-se de rochas originabnente nuito ri-
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cas en vid.ro, ho je recristalizado. Examinemos alguns dos as

pectos com que se apresentam a6 massas fundamentais devitrifica-
das:

a) textura criptocristal-ina Consiste em agregad.os felsíti
cosr com baixo índice de nefração, presumìveLnente compostos por

quartzo e ortoclásio. A exata natureza e os lj¡nites dos grãos

são difíceis cl.e distinguin, dad.o seu pequeno tamanho.

b) textura sacaróid., : É composta pon grãos desorientados,

equid.imensionais, de quartzo, or.tocLásio e pequena quantid.ade ð.e

minerais acessónios. A granulação varia desde alguns mierons (og

d.e assurne o aspecto criþüocristalino, mencionado acima) at6 1-2 ¡nm,

No easo dôste tipo de recristalização, não se observa nenhuma es-

trutura original da rocha. 0 que pôr'ventura tenha existid.o, foi
destnuído na devitrificaçã0.

culoso: ao girar-se a platina do

c ) textwa micropo iguilítica

d.os, alternam-se de claro a escuro numerosos campos em que se di-
vide a massa fundamental. As nßáculas são devidas â inclusão de

nicnólitos de ortoclásio em nassas irregulares de quartøo (Bascon,

1893, p. 814). 0 mosaico tem r:m aspecto grosseiramente granofí -

rico, devido rì extinção simultânea d.e muitas m¿iculas. Freg{lente -
pente notam-se entre nísois paralelos, estruturas não destruídas

no processo d.e recristali zação. Battey (1955, p. 114) observou

gue tipos microlíticos formam as nar gens dos derrames cujos intg

riores são raicropoiquilíticos,

d) textura granofírica - É ¡rruito comum e consiste no inter

Confere â rocha ur aspecto mg

nicroscópio entre níoois crüzâ,-
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crescimento nais ou menos regular, de massas de quartzo e orto-
clásio. Raramente atinge a perfeição geonétrica dos nicropegna-

titos. Êstes intercrescimentos são observad.os em grãos con diâ-
metros desde alguns microns até 2 nm, Genalnente as estrutunas

originais da rocha são destruídas pon esta recristalizaçã0.

Pertence a êste tipo textural r:m intercrescinento em

que o feldspato se apresenta em grossos filamentos ramificad.os em

fundo de quar tzo,

e) textwa esferulltica : Os esferulitos são constituídos de

quartzo, ortoclásio ou ambos, send.o que o segundo caso Ðarece ser

o mais comum. seu tamanho varia desde peguena fnação de

tro até rneio centlmetro. São guase $enpre secundários,

troem as estruturas primárias das rochas,

Distribuêil-sê pela massa fundamental, por vêzes irue-

gulanmente, outras vôzesr. seguindo eertos níveis, Ileste caso, as

camadas ricas em esferuliltos apresentam aspecto aveludailo, colori

d.o pelo óxido de f erro,

f ) textura band.ead,a - Dá â rocha un aspecto fitado.

As bandas são freqilentemente irregulares, parecendo fluidais. Ês-

te aspecto será discutido abaixo (Cap. V).

Em luz polarizada, ¡1ot¿lir que as faixas são constituí

clas, seja por agregados granoffricos, seja por níveis de esferuli-

tos. Parte destas rochas parecem provir d.a recristalizaçã,o cornplg

ta de ignimbritos.

Altergção - além da devitrtf,iøfu, observa-se com freqtlên

cia a alteração hid.roterrnal das lavas ácidas, eomo a1iás tanbén

ilII1IIIê-

já que des
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das rochas piroclásticas. 0 fenômeno mais conum é a silicifica-
ção, que pode atingir grand.es volumes de rocha. 0 Drocesso p€ðo

sulta provàvehoenter sêja do final da fase de nrlcanismo ácido,

seja de atividað-e ígnea posterior. Ocasionabnente notam-se a cao

linização e sericitização dos feldspatos e clorit ização da biotita.

De acôrdo com a nomenclatura geralnente aceita, bre-

chas são as nochas piroclásticas cujos componentes têm mais ðe

32 r¡mr de diârnetro, e estão imersos em lrma matniz mais fina, tufá-

cea¡. Tufos são rochas constituídas de fragmentos vulcânicos com

diâmetros menores de 4 *X (ilovuell, 1957).

Pode¡nos reconhecer nesta região tufos e brechas ví -
treos, líticos e de cristais, sendo os dois primeiros os mais co-

muns.

Geralinente as rochas piroclásticas não estão estrati-
ficadas e sua verd.adeira natureza só se revela quand.o as partícu-

las são visíveis a ôUto r1l. Apresentam fneqllentemente consistôn-

cia de lava, embora se possam encontrar tufos con aspecto poroso e

ðensidade baixa.

E¡n lâmina delgada, especialmente nos tufos vítreos, dig

tingue-se aniûd.e a textuna vitroclástica, guê consiste em uma râs-

sa de cacos d.e vidro bi- e tr.i-cuspidatos, com bordas côncavas.

D. Tufos e. brechas piroclást.lcas ácidas

0s tufos líticos apresentam maior ou menor teor de frag

mentos de nochas arrancad-as do conduto vulcânico, em uma matriz gue

pode ser vltrea,

Tu-fos d.e cristais são muito raros. 0 que se verifica,
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ern geral, é gue as rochas piroclásticas contên viðro, fragmentos

de nocha e tanbén cristaio,

0s fragrnentos estranhos ma,is comuns nos tufos e bre-

chas são: anclesitos de d.iversos tipos textunais, vários tipos ðe

ignimbritos, grauvacas, ardrísias, rié1itos e granófiros. 0 co$s-

tituinte mais abundante das rochas pinoclásticas da região é o pÉ

nice, güê predomina na maior parte das bnechas.

Tanto o prinice como os cacos de vidro achan-se recris
talizados, genalmente em lrma massa felsítica fina.

0s cristais mais fregtlentes nessas rochas são o guantzo,

ortoclásio, pertita, e plagioclásios. 0corr€û nais raramente nieas

(muscovita, cl-orita), henatita, limonita e zircão.

E. Distribuicão das lavas

Ocorrem rochas pinoclåsticas e

cida : il)anteriomente ou contemporâneamente

2) na Forroação Riolítica da Seqliônoia

,Ð Vulcanitos ácidos da série l,taricá ou anteriores

Sabemos de sua existância pela freg{iente ocorrôncia

ð.e seixos nos conglomerados ila sárie Maricá, mas não podemos apog

tar nerùum corpo de rocha quo pertença seguramente a esta cstego-

ria. Identificamos seixos de nidlitoS ignimbrito quartzo-Iatítl-

co e tufo. Isso indica que as condições vulcânicas da época te -
riam sid.o bastante senelhantes âs que reinaram nais tarcle, ao tern

po da Seqllência Vulcânica.

no Èenogo

iroclásticas ácidas no

lavas de composição 8.-

â sér.ie lfaricá

Vulcânica
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2) Formação Riolítica da Seg{lência Vulcânica

Encontram-se aí l-avas, ignimbritos, tufos e bnechas

plroclásticas, apresentanclo rma composição bastante constantermas

e8truturas e texturas bem diversiSfriatla.

Distribuem-se em guatno granðes áreas de oeorrância:

û-Serra de Santa Barbrinha

ü;-Planalto da Ranada

C-Testemunhos entre o arroio Pecegueiros e o Passo dos Maehaôos
t, ,t

f-Stock a nordeste de Lavras

Existem corpos menores, especialmente constituídos por

riólitos e tufos em diversas partes da regiã0.

S- Serra de Santa Banbrinha

0correm tufos, brechas, igninbritos e lavas. ftn una

extensão d.e côrca de 16 }an, conhecem-se keratófiros na escarpa Qe

niental da serra. Constituem d.errames que estão sôbre a Fomação

ar . I . t 1 'And.esítica e abaixo dos ignimbritos d.a á.rea.

Þ- Planafto d.a Ramada

Encontnaü-se

dos e sacaróide, al-ém de

¡.s rochas mais abund.antes

f,,os r

Corrhecem-se pelo menos dois stocks de granófiro, gpos-

seiro e regular. Âpnesenta uma textura porfirítica religuiar, con

fenocristais de felôsPato

granofírica de granulação

especial¡nente riótitos dos tipor Ïnnd*
corpos de granófiro oom aspecto ae'stockl'

no planalto sã0, entretanto, os igninbri

e quartzo mergulhados em tma mesóstase

ligeiramente inferior. Diques de grane
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fíro, .or orientação ao redor de ll 60 B e comprimentos de at6

5 Is'n cortam a série }ilaricá.

Tufos e brechas parecem mais abund.antes na base do

pacote, como se nota nas escarpas sul, norte e nordeste do pla-

nalto.

ü. Testemunhos entre

dos

Constituem o prolongamento da Ramada para nordeste e

são compostos de riólitos holocristalinos, porfiróides, geralnen

te grosseiros e com aepecto de lava. Trata-se de conpos tabula-

res falhad-os em bl-oco.

_tirli[- Stock a nord.este de lawag

],{erece menção o pequeno stock iso}ado, a !2 hm a nor

deste de Lavras, constituído de granófiro. Trata-se de rrra área

conplexarnente falhada, localizada entre andesitos, rochas piroclás

ticas e a série Camaquã, onde 'e difísil esclarecer a sucessão cpo-
q, ânológica. Êste corpo pode até nesmo ser intrusivo na série Cana -

quã (R.F. Johnson, i-nfonnnação verbal).

06 a,moios Pecegueiros e Passo d-os lliacha



obliterar tod.os os traços de textunas clánticas, dando,â rocha

ìm aspecüo banôeado, ttfluiaal" ou mesmo granular, felsítico a mi

orognanffico. 0 prineiro caso ê o das rocha.s @om aparôneia rte

lava, côres negras a vermelhas, aspeoto fitado, teor el,evaclo cle

cnistais quebnados, (eecções 2, .B e 4), Êstes fragnentos ile orig
tals pfofocá,m o ðesvio claô banðas ao reilor rtê]-es, contnibuindo pa

v - IB,ANSIçOES DE IGNITTßRI1ÐS pap,a RIotIrcs

0 ptocesso de recnistalização d.os igninbnitos

þa a inpressãb de flu¡o viscôso, com irregul.dflttades Locais que su

gêrem â pas3agem de fh:xo laminar para fluxo tunbilhsrâp¡, 0 søSrS

O.. eto tipo de rocha reórigtallzada é porfirítico, con fenocristais ¿le
rl
-Ì guartzo, e ortocTásio en wra ûassa fundanental variando cte afaníti

N ca a fanerítica (con gr.ãos até 2 m) eôr ðe tijolo. Foi possível

obsenvan o gue nos pareoeram ser passagens gnaduais entre ignimbni

-4ilú

tos nÌtidamente cIásticos .e tais rochas. _

Na secção 2 (Côrno Partido) observamos honizontes ilo-

bmdos, parecentlo constituídos de lentículas aglutinaclas. A ori-

pocle

gen rlessas dobras é obscura. Conhecendo-sê o hábito ttos fannapos

d.e vidro tlos igninbritos, parece que 3 maion parte ilo comprineato

tlessas dobras connesponcle à posição cle antigos fragnentos ou len-

trculas.

A correlação entne às dobnas e a estr.utura ila eaoos

inpõe-se especialmente em vista rlo compontamento lùas t'ilobrastt 
d,o

igninbrito

onistaltt.

ninbritos

ðo tôpo do Cêrro Particlo, nas pnoxiniclatles ile un "feno-

Há precisamente a clepnessão que

não tão r.ecristalizaclos, devicto â

se pode obserqan ee ig

quedá ôç \S fbagnento



¡.45:

sólidor pouco compresslvel, sôbre material ainda não oonsolida:

do. A única diferença ê gue os abaul-amentos abaixo e acima dos

cristais de quartzo e feldspato acham-se unidos a toda a faixa ig
trincadamente dobrada, contínua por vários centímetnos. Bsta fai
Xa parece seguir essencialnente as posições dos antigos far.rapos

e lentículas de vidro ou púmice, só saindo das forrnas dôstes para

estabel-ecer conexões com outros fragmentos das proxi¡nidades (fig.
6,7\'

Sugere-se a possibilidade de que tenha havido mobili-

zaçã.o do material de certos honizontes com una deterninada compo-

sição, segundo un graôiente tal como, por exemplo, da redistribui

ção de ál-calis na rocha (Battey, 1955). Tul redistribuição pode-

ria seguir urn trajeto de menor resistôncia, que coincidiria com a

posição dos antigos fragmentos de vidro: ôai o aspecto de d.obr.a

ptigmática dessas faixas, sugerindo que a recristalização "salta"

de ür ;o.o o ortro dos antigos cacos ou lentícuIas, TaI hipótese

parece ser reforçada pela verificação de Vl-odav.r,étz(fgSg) de rma

diferença de composição entre as ientículas (niodacíticas) e a

ma,ssâ (Ãeaítì.ea) Ae lm ignimbrito ("]ava tufácea" de Seniatch.insk,

TT.R.S,S.).

Uma demonstração cabal ð.e que não houve interferênoia

ôe fenômenos tectônicos para a forr:nação dessas dobras é a ausên-

cia ôe vsstígios de esfonços nos cristais de quartzo e feldspato

inclusos na rnassa dobnad.a. Aliás, no campo, não se achou evid.ôn

cia de tectonismo algun correspondente a tais estruturas.

Esta ocoruância é talvez a nelhor para mostran u na.l

sâgù.u. l- :'^ch' eon caracteres de piroclástica para o "rió1ito
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fluidalttraincla que os pormenores do processo não este jam escla-

rec idos

Na secção 4 (graben ao sul da Ranada), dentro ôe um

raio de 30 n do terceiro tipo de igninrbrito descrito acima, aflo-

rarr riólitos porfiríticos, granulares, côr de tijolo, incluindo

seixos estranhos, inclusive granito e l-entes recristalizadas, com

aspecto de folhelho, de côr verde{trig.,18} 0s fenocristais são de

quartzo e ortoclásio, A zona ðo riólito nais próxina ao ignirnbri

to apresenta maior número de lentlculas verd.es do que nais para

1onge, onde a rocha apresenta aspecto homogôneo. Recorda-se que

r:rn folhelho semelhante âs ]entes ocorre nas proxiilidailes. A ðeg

sidade desta rocha ó ae Zlr+0, mais próxima de ignimbritos que de

¡ 2¡ t trtolrto s.

Em determinadas zonas dêste mesmo igninbrito observou-

se uriia recristalização en pequena escal-a. A rocha nÌtiðamente clág

tica, com numerosos fragnoentos 1íticos e cacos de vidro recristali-

zados, passa bruscamente para uma zona com aspecto de t'riôlito flu!

daltt em que bandas escuras aLternan com outras mais claras, süâvê-

mente onduladas em secção. Dentro das bandas escuras, ricas en lå

nonita, vôem-se, aqui e ali, PeStos de cacos de vid.ro, dand.o l inr

pressão de não se tratar. de un oôntacto mas de uma transfornação

dentro do corpo da rocha.

0 fenômeno po{Aeria cen devido â re.ristalização e oi.
'-

mentação por parte de Iilronita. Seu caráter Jocal talvez se d.eYa

a 1tma fonte de fluidos e caLon l,ocalizada, como, Por exemplo, leâ

fenda.

Na secção 3, rm ignimbrito bandead-o ("riólito fitaâot)
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semel-hante aos das secções 2 e l+¡ apresenta lntercalações local-
mente espêssas de granófiro. Pode-se observar era lâmina o desa-

parecimento progressivo dos antlgos farrapos de vldro por recris-
talização. P,econhece-se, também, eomo a masse fund.amental grano-

flrica se agrupa ao redor dos antlgos tffenocristaisrr d.o lgnlmbrito.
Assirn, está lndicado erfer nesta região, rnu-i-tas rochas

corn aspecto de riólitos fluid.als orlglnam-s€ r nâc cle uma intrusão

d,e magma viseoso, mas de um ignirnbrito, piroclástlco, A textura
rrfl-uidalrr de muitos d.ôsses riólitos não thes terla sid.o impressa

pelo fluxo fa¡,rj-nar d.e r¡l llquido altamente viscoso e as irregula-
rid.ades de tal- te:ltura não representaria-m urn fii¡xo localmente tr:¡-
bilhonar. A textura foi impressa n'¿ma rocha que nunca teve un f1g

xo viscoso e que resulta, provàvelmenter de recristali-zação, a pa¡

tir <ie u¡na refusäo en rnaior ou menor escalar cla rocha pirosclástlca

original. 0 aspecto fluidalr por sua vez, é clevido apenas à com-

pactação.

É possfvet que em certos ignlmbritos se nantenha 1o-

calmente uma temperatura suflclentemente al-ta para efetuar ì-ünâ. r€-
fusão eri presença Ce fluid.os e reações exotérmlcas, A importância

de tais reaçôes é il-ustrade por Fenner (L950) quc mostra a possi-

bilidad.e de um relaxa¡rento d.e pressão pern:itir o escape clos cons-

tituintes voláteis d.o rnagma, coru evolução c1e calor suflciente para

assimiiar grand.es quantloacies c1e rochas báslcas.

Formar-se-ia-n¡ a partir dos ignimbritos, prinielro: os

Itrlólitos flui<laistt e finalmente, os granóf1ros. e r1ól-itos grossei-

ros do tipo mlcrogranito e granito-pórfiro.

Erirbora adnitindo uria origem a partir de um rn¿gilâ frrn-

dido, Demay J953) mostrou que certos microgranltos teria¡n resultado

c1e devitrificação e recrlstaiizações sucessivas no estado sól-ido,
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..
a, textr:ra fl.u.iclll - é objeto ile nuitas oonjeturas"açr,., 

de há longo tenpo, especiaLnente nas chamaðas lavas áciilas., Não

é fáoi1 compt'e.encler o''bancleamentc, por vêzes clelicaclo, de centos

riólitos. Iddings (raez¡ cprocurando explican o fenômeno, suge-

riu ser o bandeanento devido ao movimento parâ1e10 ao'substnato

au pooiõuu de fluido, contenðo diferentes pnoponções ou tipos ile
componentes . Dentne âstes, estaríam esferulitos, triquÌltos,

orólitos, etc., gue se teriam espalhado en planos graças ao

xo. Iddings apela aqui para .os gases nineralizaclores absorviðoe.

pelas diveùsas cam.aclae, para explioan as difenengas cle consietân
ebia e de fàses de cþistalizaçãor

Fuller {teZl, pr 5?Z) atribuiu a laninação ao ms*in-en' ¡.+

to relativo cle d.uas canaelas'acl jacentes cle 1ava, Considerou â Ío-
tação clos fenocristais o fator. responsávetr nelo amassamento das caî.
maclas sobroejacentes. Tal rotação terla siclo causacla pelo movimen:

to diferencial ao Ïongo dos'planos fluiôais.
:

.Ambas estas hipöieses parec€ü se? sobnepujadas pela

idéia ð-e grsr certos nióIitos pelo *rror, ter.iam si.ðo tnansfor-

¡naclos por recristalização a partin tle ignimbritoe, e as texturas

observarlas en tais rió]itos atestam eqsa origen, Isso explicania

tanbén a fregllência e a abunctância de ímportantes depósitos äe Ia

vas

ðes

cIe

ácidas¡ tro passâdo. Êsses riólitos, pon vêzes ocupanðo gran-

áreas, estão en flagnante contraclição cgn a elevacla viioosiita-

do nagma ácido e a rarirlacle com que se observam hoje en dia Ia-

til
flul

C .-vas ácidas. Efetivanente, 'úenhrm clos 50 rruIoões que estão ou es...

tivenam

ticas ou

ativos en períodos hís.tdricos- teniam foruaclo lavas riolí-
atraquíticas (Gèze, 195?r .p. #B), enbora várïos dêles p
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tivessem feito ainda no pì.eistoceno (von \¡lolff , IgZg e 1931).

A discussão, entretanto, ainda prossegue. Há autores

como Bondet (1958) qre afirrnan que un elevado teor de água permi-

tiria reduzir considerâvelmente a viscosidade do nagma riolltico,
permitind.o-l-he cobrir grandes áreas. Por outro lado, autones co-

mo Vlodav'etz (1gSZ) e Grange (fgSZ) são de opinião que os igninr-
- .¡ è e/

britos são depositados por lavas em condições especiais, Lnvertfh

ðo, Dor conseguinte, o problema.



São nunerosos os corpos de rochas intermediárias na

região, constituindo especial-nente ð.errames e pequenas intrusões.

É tanbém notável a persistência no tempo das manifestações de tal

vulcanismo, que se estende desd.e a época da sed.irnentação da série

l¿aricá ou iresno antes, até o coneqo da ð.eposição da série Camaquã.

A - P*r_oe.r.ali3

i,iegasc.ôpicamente, os andesitos são rochas gerahoente

compactas, densas, ,le côr n.g"a, qu.ando frescas. Podem ser maci-

Çâsr afaníticas ou nìtidarnente porfiríticas. Tambén as estruturas

var.ù,am bastante. Temos rochas uniformes, escoriáoeas, vesicularest

amigdalóides, freqlientemente passand.o de ua a outro tipo dentro do

nesmo derrame. Ðevem-se citar as estruturas fluidais, reoresenta-

das pelo aliniramento de cristais de feldspato ou pela ð-istorsão cLe

anlgdalas , São freqllentes as l-avas aglomeráticas, 0s'oecialnente

no grande corpo andesítico dos arredores da mina Seival (Leinz e

Barbosa, 1941, pr 25) '
A quantidLade e persistência das estruturas é gerahnen

te insuficiente para a elucidaqão das atitudes dos grandes corpos

d.e andesito¡ corì1o o que ocot're ao norte e a ]este de Lavras do Sul.

As rochas ern questão apresentam uma r.raneira caracterís

tica de alteraqã0. Tomam um aspecto maciç0, cortaclas por diácla-

ses pouco .rpuiudus em várias direções, com côres castanho-aver

melhadas a amarela. Lpresentan tendência para o desenvolvimento

de drs Junçao esferoid-al, ocorrendo a d-esagregação de escalnas ceg

timétricas da rocha.. 0 solo formado sôbre os andesitos é argilo

VI - AJ']DESITOS

-50-
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sor escuro, sendo bem reconhecível de longe no campo ou, ocasio-

nalmente, êü fotografia aérea.

0 capáten básico dos plagioclásios e a riqueza en n!
. 2 ¡.nerais rnáficos colocam estas rochas entre os andesitos e os ba

saltos (Leinz e Barbosa, 1941, p. 24). Conservamos a designação

geral de andesitos, embora se pudesse colocar algtmas delas entre

os basaltos.

A distintão entre andesitos e basaltos não éra1iás,

fácil e os crit6rios propostos variam bastante de urn autor para

outro, Citamos como exernplo, un tratadista. !ïi1liams (1954,

p.43, ;:lnmpnÂ¿ o limite de 52/" de sflica, abaixo d'o qual as

rochas seriam basaltos e acima do qual seriam andesitos. Êsse

autor não considera diagnóstica a p"urrnn" de olivina ou a tex-

tura ofíùica, embora ambas sojam mais freqllentemente encontradas

em basaltos (1954, p. 43, 93). 0 índice de côr seria superior a

40/" nos basaltos (1954, p. 43).

rr ausôncia de análises quími.cas não permitiu una clas

r,sificação segundo a porcentagem de sí1ica. 0s plagioclásios foram

d.cL;;";"ìnâÂna -arqlmeìLt€ em fenOcfiStaiS, emp¡"egandO apenas O métO-

do da raedição dos ângulos de extinção simétrica dos geminados se -

gundo a lei da albita, na zona pernenð-icnlar a (010) (Tabelas em

fpoeger, 1956r p. 99-111). 0 pequeno tamanho e elevado grau de a!

+eração dos minerais da massa fund.arnental dificultaran muito a ðg

t;*-,- -^^ã^. c^ie Äos plagioclásios, seja do índice d.e côr.

0 teor náximo de anortita nos plagioclásios vistos

pel-o autor é de apenas 56/ ,, e isso em. fenocristais. 0 índice

de côn não ul-trapassa em geral os 50í.

q

E
fiti
\1
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Por conseguinte, colocamos todas as rochag aqui rt€r-

cionadas entre os andesitos. Estudos mais particulares dos andg

sitos, especiahnente da região da mina Seival, deven-se a lGrrl

îfalther (fgfZ) e Alceu F. Barbosa (1958, inédito).

Foram examinaclas côrra de 100 lâminas delgadas d.e an-

desitos, inclusive alguns dacitos.

0s minerais nais comuns são:

1-plagioclásio , muitas vêzes zonado, comttgfitas" de vidro e

nunerosas inclusões. Éstá freqllentemente caolinizado ou serici-

tizado, podendo estar substituído por calcedônia, clorita, ou mais

;,,.ï::',:::]]1,;,.1 .ri-.:ï,;.'.'ffïnte 
rnais rreq{rente' ""' /'

Z-g1.lg*ênto é o mais comurn dentre os minerais máficos prinrí-

rios. Apresenta-se incolor, monoclínico, freqüentemente xonad'o ou

gerninado. Está o nais dar vêz.s parcial ou totalnente altenad.o em

cloritas, carbonatos, epídoto e magnetit'a. Trata-se de un nineral

ð.o grupo do diopsídio.

3-outros minerais máficos prinários: olivina, rara e altera-

da para se¡nentina, clorita e magnetita; hornblenda, rara tanbéni;

biotita, com pleocroismo intenso, é pouco freqllente.

 -Cþritag são abund.antes e sãc poucas as rochas que não as

apresentani. Constituern produ.to de alteraqão de piroxênio, anfi-

¡óIio ou biotita, podendo tarnbtím substituir plagioclásios' llão

se tentou distinguir entre os componentes d-ôste grupo' Àparecem

en vônulas e arnígda1as.

da alteração de minerais riráf icos e de plagioclásios.

5-Carbonatos são tambéra freqilentes e abundantes, re suLtando

lfão f oran
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determinados os tipos de carbonatos pnesentes.

6-]l!'agnetita-henatita-].imonita constituem o grupo dos óxidos

de ferro, um d.os quais se acha sempre presente nos and.esitos. Cha

l.

manos gen<iricamente d.e magnetita os minerais equidfunensionais, rg

ticula0os ou arborescentes que são opacos e apresentan côr negra

em luz refletida; êstes minerais são acessórios comuns das rochas.

Chamamos de limonita as nassas irregulares amarelas ou castanho-

averrnelhadas, gue por vãzes substituem tod.a a massa fundamental.

Ocasionalnente, podem reconhecer-se cristais vermelhos de henati-

ta.

?-Calcedônia e quartzo aparecem por vâzes na massa fundamen-

tal-, en peguenas quantidad-es, send-o de origen secundária. A cal-

cedônia é freqilente em vônulas e arnígdalas, bem como substituindo
\,plaglocl-a s ros ,

g-4!gÞE verde, prismática, de comprimentos até vários déci

mos de rnilímetro¡r é o acessório mais comum, d-epois da nagnetita.

9-Iid"o: em algumas rochas ainda se encontram restos de vidro

intersticial, escüpor com lndice de refração bern mais alto que o

bál-samo d.o Canadá,

É grande a variedade de texturas encontradas nos andg

sitos da região. Destacam-se as texturas pilotaxítica, traquíti-

cà, intersertal- e subofítica. Foram observadas raramente rochas

com texturas ofíticas e intergranular. J\ granulação das rochas va

ria mui-to, desde grosseira com aspecto de gabro até afaníticas, fL

níssimas, mesmo ao microscépio. 0s plagioclásios medem desde 2 cm

de comprimento até alguns centésimos de inilímetro.



;${r

Alteragflo rlos an¿lesitos
.:

A maionia das rochas internerliárias na região encon-
.

tra-se bastante alteraða, não apenas por intenpenismo como tanb'!fih

e principalmentei por efeitos hidroternais, deutéricos ou nßsil&o"

bem posteriones â consoliclação ilas roehas. .4. alteração hiclroter-

nal mais importante é a

rle minenais da rocha original por clorita, carbonatos, epítloto,

quartzo secundário, nagnetita e ocasionalmente, albita. 0 nais og

mlm é a propilitização alterar conpLetamente os minerais ráficos

ila r.ocha, poupando os plagiocLásios, que penûaneoem bastante fres-

cos ou são albitizactos.

A alteração propitítica não parese estar relacio*lu_

com a ocor â.ncia cle vieiros hirlroteruais metallferos e tanbén oeol

rê em áreas onde aquêles são desconhecidos.

É fregüente a substituição pseuilonórfica ile minerais

náfieos por clorita e cæbonatos. Permanecendo constante o volu-

Bê¡ os minerais lixiviaclos en pante ðe una rocha deyenão ser Aepg

sitailos 1lhures. Daí o apareoinento ðe clorita e sarbonatos, en-

tre outnos, em anígd.alas e vênu1as (rnrilshine, 1959, p. 1Og).

A propilitåzação potleria ser causarilai a- por soluções

hiilroternais ligadas âs ú:.tinas fases'ilo mlcanismo andesíticor'

qì¡e proiluziu a r-ocha alterada em questão; b- por sotuções rela-

propiLitização. Consiste na substituição

I
4

1

I

l']

I
II
l

-.ì

cionailas con m4 fase cle minenalização; a larga ttistribuigão, hg

rizontal e vertical¡ da alteração propilÍtica torna inverossínil

esta hipétese; c- Ipr soluções relacionaclas â intnusão clos gnani

tos, hip6tese gue nos parece a mais provável.

É aseaz cor¡hecido o fato tle gue rochas anrlesíticas,

l,



especialnente as

PoT outno 1ado,

d,rotermais poden

xo, de ¡rocessos

p, 105).
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d.e gr'ã f ina, são nuito susceptíveis â alteração,

efeitos semelhantes aos produzidos por soluçàes hi

resultar ðe um metamorfismo regional de grau bai-

diagenéticos e de intemperismo ('ntilshire, 1959,

Podernos classificar as rochas anclesíticas em quatno

grandes grupos segundo sua idade.

tr-anteriores ou eontemporâneas ä série lvlaricá

E-pertencentes â Formação Andesítica da Seqllência Vulcânica

E-contemporâneas â base da série Camaquã

4-distinção de rochas da série são Bento (;urássico ?)

Nem sempre ê fácil ou rnesmo possível, determinar a qual

dâstes quatro grupos uma determinada rocha pertence, mesmo contan-

clo-se com suas relações de carnpo. Assim, existem na série ldaricá

rochas semelhantes âs da Seq{lência Vulcânica; algumas rochas desta

são, por sua vez, semelhantes aos anð-esitos da base da série C"ry-

quã. For outro lado, digues de composição basáltica da s6rie São

Bento são semelhantes a algrmas rochas de outras idades e dados prg

cisos são necessários para colocar com segurança un dique nessa sé-

rie,
1,- Andesitos anteriores ou contenporâneos â série }ilaricá

Encontramos diversos tipos de rochas nesta categonia,

a saber: 8- lavas; là- sedinentos vulcanógenos encontrad.os na sé-

rie e ã- and.esitos rnetamonfizados, comelacionáveis' â série ]¡faricá¡
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ü- I¿vaÊ
:

Dois graniles eorpos rle anelesito, incluinrlo tufos, es*

tão ttentro cla séEie l,farieá na po¿loyia BÌ,-3?rtm no ponto"3. e outr.o,

ao ponto 2 (fig, 3). É prováve} que ha ja outros antlesitos desta

iôade

to da

taeto

e gue não tenhan sido ictentific¿clos cleviclo ao_elesconheeryrg

estnutura da série ùÍarieá, Rochas desta cmposição em con-

con sed.imentos lhricá são considerad.os como pertencentes â

Seq{lência Vu1eânica. , t:---';'-,' @r;;h^ w e p*&;L. y,,n^L a. h**GÆ ß,h,Ð.
/rffu,QtrTr- +úlq ô-c, vttn d¡tu¿ efi^, o¿htu û,r_ 6l</; e en^a'¡'^4 1xt eoo i A*' E- Sedimentot ry %*,t'*c^aixà* ,^ i,*^r,.-

série Manieá Farece ser eonstituícla en granile pæ te

por sedimentos de onigen w1cânica. Êstes sedinentos eomppeenden

especialrnente ar"enitos tu$oess, graurasas e eongtroneraclos. Quåt

to aos folhelbos tla s6rie, 6 aifícil afiruap-s€ algo sôbre a o,ri-

gen de seus constituintes.

0s congloneratlos são sempre nuito ricos em n¿trizreons

tituindo gnauvaeas ou ¡61¡slhos com seitos. Êstes são gera}nente

caracterizad.os por seu eÍcelente arreclondamento e alto.grau tle es-

f,ericidarle. Contam-se entre os seixos d,os col8loneraâoÉ, granitoe"

gnaisses, guartzitos, bem como andesitos e ridlitos. 0s anðeÈitos

parecem-se bastante aos ile outras id.atles e procedências, tle mew.

forma eomo os riólitosn ðescritos no Crip. IV, acina.

mente mais cla netaile clo total de roehas da sóPie lvlarieá

ond,e ela não.foi netanorfïzada. Apresentam-se em leitos tleofuó-

trieos trnrsistentesr, alternantto-se nuitas uâ¿es con leltos de

folhelho chocolate, C\rtras oegrrências são constitufdas por e8ò

pâssas sucessões de rochas rle gnanulação n6dia, se,m intenoalaçõeå

os

A

cla

- - L. a 

-

s grauvacas e arenitos tufáceos constituen provàvel-

en ¿åreae



inportantes de folheLho.

Megascôpicamente, esta s

geiro tom arroxeaclo. São nuito bern

bem dos anenitos Canaquã que ocorrem na região, tanto pelo grau ile

cfunentação como pela côr.

*+e+*'*¡"+t¡,rra^Ès estruturas sedimentares observadas ne stas rocbas

compreenden alternância de leitos de grauvacase folhelho, Goin âs-

pecto reseclinentado, estr.atificação cruzada, marcas de oncla, âc8-

mamento regular e persistente e, raramente,ttacamamento grad,ualtt

("gradeô beðding"),

l¡ficroscòpicamente, foram examinailas cênca d.e 30 lân!

nas delgadas de rochas clásticas de granulação nédia, procedentee

rlas diversas regiões d.e afloranento da série Ìíaricá na ârea_ðo rg

p?. Alén disso, foi examjnada r¡¡na lânina prooedente do aflorameg

to Budó, 50 }m ao sul de lavnas ¿o Su1, na estracla para Bagé.

Trata-se de rochas com gnau ðe seleção de médio a ba!

xo, arredondamento dos grãos geralnente baixo. 0s cûmponentes rng

is funportantes são: quantzo, plagioclásio, fragraentos de lavæin-

ternediárias, óxidos de fer.ro e clonita, Á. poreentagem de natriz

6 fneqllentemente importante, sendo eonstituída por um ou mais <los

rochas tôn côr' æeme¡ con li-
consoliðaclas, distinguindo-ae

.?;
-ð7r

seguintes : clorita, calcita,

0s grãos de lavas, supostamente andesítieas, estão nul

to alteraðos, distinguindo-se apenas a textura pilotaxítica ou t¡nq

guítica, graças å disposição ðe feldspatos alterados em una $assa

funðamental hmonití gglda.

0correm gínda cacos de vidro com formas sôncavas, bæ

como quantzo em lascas que sugerem curto tnansporte e origen vul-

- -Â .caLcedônia e caolim?
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cânica. Ocasionalmente, puðenûos reconhecer grãos ðe lavas áci-
ðas e arciósias \

A classificação d.estas rochas apresenta duas grandes

dificuldades: em prineiro lugar, verificam-se transições entre ro

chas cujos grãos são preðoninantemente vulcânicos, com muito polr-

co tnansporte e rooüås onde tais grãos sof,reran-traqsporte nais ou

menos prolongado e nistura con grãos não rrulcanfigenos. A clistin -'
çäo que estabelecemos entne arenitos tufáceos e grauvacas

conseguinte, conpletanente artificial. h segundo lugar,

têrno grauvaca tem l.ido usado com acepções as nais divers&sr Di-

fenentes autores procunam fixan deterninadas porcentagens ð.e ma -
triz e constituintes para distinguir tipos diversos öe rochas aIós

ticas de grã n6dia. Da naioria.de tais sistemas d,e classificação

resulta,gu€r nurna mesnâ, sucessão, devido a algrnra pequena ðiferen-

ça

sa

dos

na

de

porcentagem-de natriz ou feld.spato, por exenplo, a rocha pas

ìm grupo a outno, Tais grupos são freqllentemente consitlena-

aroósios e grauvacas.

0 inconveniente acima mencionado é evitado po" classi.!

ficações naturais gue distinguem as rochas segundo seu rmbiente d.e

'origem, só então passando a elassificá-Ias, Paclrhwn (fg54) sugene

o uso de estnuturas seclimentares para-deterninar se um ðetgr3inaôo

anenito foi depositado egr água rasa por conrentes ôe tração ûu eb.

águas profundas 
- 
por correntes de tunvação (t' tr:rbidity currents'),

No prineiro caso, terfanos arenitos (sensu strictu) e no segundo,

grauvacas. Êstes dois grupos podem ser então, mais subdivididos.

Con efeito, julgamos que as rochas en guestão tôn nais

_como representand.o anbientes'nuito tliversos, como é o caso ile

ter Por-

o velho
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caracteres que as aproxi:nam dos depósitos de correntes de turveçãô

ção ðo que dos depósitos de correntes de tnagão; consequentemen-

te, solooamo-las entre as grauvacas (packham, 
_19s4, p.' 46?).. ppe-

cisamos reconhecer que, erlbora seja a mais pnovåvel, esta classt¡

ficação não á realrnente satisfat6riar.dado o núner.o insuficiente

de estrutwas concordantes entre as rochas examinailas e os depósi

tos de correntes de turvação, especialmente a raridade da estrati
ficação gradual.

_ As rochas clásticas de grã niédia da sério Maricá seriam

-
então grauvacas, provâveknente depositadas en águas pnofund.as por

coruentes de turvação. Poderiam ser chamadas graunacas Iábeis¡ sêgo

PacÏùam, d.ada a grande porcentagem de grãos instáveisr_espesial -
nente de feldspato e fragnentos de rocha. Segund.o Crook (1oOo¡

poðeriam ser subdivididas ainda, em grauvacas litofeldspáticas e

feldspatolíticas, conforme pnedomine ôste ou aquê1e constituinte

na rocha. ambos os tipos foram constatados na série Manicá.

Ocorre¡n na região estudada diversos conpos de rocha

com itm gray de_metanorfisno baixo a méd-io, con_fácies de xisto ver

de a anfibólito, segundo Eskola. Pareco-ros possível distinguir

êsses metamorfitos gue seriar¡ correl-acionáveis cûm a série ìdarioá

(Melcher, hof 1960) de una outra sucessão metamórfica nais antlga,

pertencente ao embasamento cristalino antigo.

Efetivamente, podem-se distinguir. duas sucer:õgs d.is-

tintas d.e rochas metamórficas na região. i.o redor e a noroeste

t- Andesito s Ëetamorfizados

¡f l,

do stock de Caçapava ocorrem predoninantenente clorita-xistos, fi
litos, anfibólitos e hornfel-s básicos . lá na rod.ovia BR-37, para

-^_



ðer$te clas oeo'rênaias de anclogito e grauvaoarq, há wr g'aíssg eo-

curor e actíante, en direção a São Gabrie1, xistos antigös. ?as-

bén entre Caça¡nva e Engruzilhad.a, logo a leste clos últiuos ter-
te¡unhos d,a sårre canaquã, ,aflonan os xistos antlgo's. 0 &€sno s€

veriflea a åudoeste de I¿was ilo SuL. Ertas roobas compreendem
a

seeções aparentemente muito espâssas, constituídas predominantmeS

te por quartzitos, muscovita-xistos e nármores.

Passamos a clescneven algr.mas rochas metamórfioas, p€F-

tencentes â prineira sucessão, possÍvêhentåe comelaoionåvei6 €,on

a sénÍe Maricá. Vamos ileter-nos apenâs con ruehas que a¡ressutam

üexturas religuiares tilomoastnando tenem siclo rocbas cle conpoeisÉi

intarneeliária a básíca, antes do netamonfisno.

Na estracla cai*pava-nina conagrü (ponto g, fig. Bloeon

ne rm, gnancle oorpo espeoialmente eonstituído por hornfels básioo,

apresenta em un caso, textura blastomigdalóide e una messâ gr.Ênu-

lan constituída por piroxênio, carbonato e restos nuito a1€era¿os'

cle. fel-ds¡ato. As.anígetalas eontfo calaoðônla, guartzo e oarbona*

to; Noutro caso, notmos textura blastofftica, com albita, acti-
noliùar, quartzo, eJ-çriüa'.0 epfôoto:.. ïha terceÍra nochs' nostroù

textuna blastoplXotaxítiae, eom plagioclásio sôdico, hornblenils a

e o'¡'ita. Essas roahâs sã¡ Ae granul,ação fina a néöia.: ìner,gre* g.

cg&ente, apresentan gnanele pesistâacia ao qhoqus clo neFtelo e dp.:':
verde sujo,

Na rottovi. !ft-B?¡ (ponto 4, f ig.'B) ocorre ïm anritesiþ;

aql aspecto cataclástico que trnpece estar grailualmente passando pe

rê' uß slorita-xisto. Apresenta textura blastoporfÍnÍti* eæ f:€-

nocristaie retr-iguiares ðe andesiua em una ma,ssa gra&ular'de' ear.bø-
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nato, epfdotoi clorita, senicita, quar.tzo e magnetita. 0utra no

oba cla mesrna área, certamente rm tufo, apresenta delicado banflea

mento, gnanuLação vaniáveI e dobras con aspecto p1ástico. Foi

apenas ligeiranente recristalizada e apresenta côr verrle. Local-

mente, encontFâ-se ì.roa rooha básica metanórfica, granoblástica

gr.osseira, aspecto

blend.a grosseiras

tita.
Nas jazidas de cobre de Andr.adas e Primavera a suflo å

este de caçapava, i. Guimarães (in car.valho, rgzg, pe b1) desere-

veu andesitos cisalhaclos.

A noroeste de Caçapava, (ponto S, fig, B) r.m anflbó-

lito apresenta textura blastoporfirítica com grandes cristaie re-

liquiares ðe oligloclásio-andesina e fônico transfor.mado en horn-

blenda e epídoto; a nassa ê constituída d.e pinita, quartzo, anfi-

bdlio, feldspato e apatita.

de hornfels. 'il constituída de and.esina e horg

com guartzo, piroxênio, epidoto, magnetita-e atrp

fibólitoÌr
poderiam ser derivaclos de and.esitos ou grauvacasr

Ocorrem ainda na região numerosos clorita-xistos e an

sem texturas reliquiares, parte dos quais, pelo nenos,

ê- Correlação das rochas metamdr.fioas com a sério Manïcá

0s argr.mentos que nos levam a cornelacionar.es.tas ro-

chas netayoórficas com a série },[aricá são de três ordens:

F sucessão estratigráfica

- pâssâgofì.s graduais

- natu¡eza d.ag rochas

-Sueeesãõ estratignáfica - Tanto as noohas clásticas
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da séríe ]Íaricá como as metanórficas em questão descansam sôbre

rochas cristalinas d.o embasamento e são recobertas oorn discorð.ân

. À ^ -- - ^cía angular por lavas e tufos da Sequênci-a Vulcâniea. Onde esta

falta, tanto as clásticas como as metanórficas poderi ser cobertas

pelas rochas da série Camaquã.

Efetivamente, âo norte de Lavras (ponto 6, fig. 3)

grauvacas da série ][aricá assentam com contacto frio sôbre grani-

tos do embasamento. De mesma forma, râ rodovia BR-37 (ponto 7)

xistos verdes estão sôbre gnaisses escuros do embasamento.

Rochas clásticas da série },{aricá são cobertas pela Se-

quência Vulcânica ao norte de Lavras, na Ramad.a, no vale d.o arroio

Pecegueiros de mesma forma como o são os filitos na rodovia Caçapa

va-l¿vras (ponto B) e na estrada Caçapava-São Sepé (ponto 9, fig.

3).

Tanto as rochas cIásticas como as metamónficas são

cortadas pelos granitos de Lavras e de Cuiuput",

,Passagens graduais - Conhecêû-s€ na região transj.-

ções de sedinentos para rochas xistosas, filitos e xistos vertles.

1) llo ponto 10 (fig. S) na nova rod.ovia Caçapava-Pelotas

aflora um espesso pacote de siltitos chocolate com intercalações
1,.,c-ûJ-ã

de grauvaca. Caminhand.o-se para ææte-ste, obs€rvâ-sê a passagem

dos siltitos para un leito de conglomerado, um siltito calcánio

com intercalações de cJorita-xisto e, finalmente, o corpo princi-

pal dêste. A xistosidade concorda com a estratificagão dos sedi-

mentos pouco para suð,este e não notarnos evidôncia d.e perturbação

tectônica.
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2) No ponto 11, t&â .sucessão tle oonglomeratlo, grauyêoa e få

lfto apr.esenta-se oontlmra oom a grancle faixa ae tititos logo 19

ra norcleste. 0 conglomeraclo e a grauvaca só se apresontaû oisa.'

lhados; os menbros pais finos da sucessão: sofrernam tm metamor.fis
':

no branrlo e fo.r.am transfom"Fr en filito.

3) ao longo ôa roðovia BR-37 (ponto 4, fig, 3) rma larga fai

xa ile andesitos passa gradualnente a clonita-ristos. ,Diques ile 
-

granito oortam o ebnjunto. Ioda a faixa acha-se c'onslrtenàvelnee-

te enriquecida em felClspato, cheganðo a for¡nar.-se 1ss¿lme'nte rn

ho¡,nlèÈn gj"r*ïo, constituído principalnente ðe plagioclásio e 
^

anfibólio.

aionatlos cqm a série Maricá são constituíðos cle rochss alástieao

e vulcânicas básico-internectiárias, gue sofreram rm netanorfisno

de intensitlaile baixa a ¡nédia'

tos, " *r, ral'amente,Á,s clásticas constituen fili
:

uusoovita e biotita-xistos, 0s vulcanitos estão ne¡rresentailos'

pon elorita-xistos, anfibólitos e hornfels básicosr
.^

Examina¡nos "6rr" de 40 1âninas delgaelas e constataqos

a existênoia ile texturas religuiares, e con-tr)osïção inclieanilo'tter!
':

vagão'cle ro'chas lgneas básicas ou intermeðiáriàs;'outnas roobas,
e-.

mostranan textura blastopoanitica e blastoesffítica, podentlo sen

o cl or. i ta -ri s' clonita-ilsdegcnitascomoc1orita.xistosifina1mente,nmeroEos

tos e anfibólitos úão nostraram texturas r*igfus, podenilo ter

siilo derivailgs tanto cle rqohas ígneas bá'sico-interuecliárias ou

gratnracas como cle calcários impuros. . 0s f ïlitos ôrlgüaËæeË'de
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grandes quantiðades de seili¡rentos argilosos e apresentam freqllen-

temente discrepância entre seus planos de estratificação e de xis

tosidade. Nota-se, pois, que ê semelhante a assooiagão d.e rocbas,

ora metamorfizaclasrc@ aa rar.i'eèades encontnaclas na série ìfiarieá.

Di.sgussão - Vimos que se pod-e estabelecer uma analo-

gia estratigráfica e litológica entre a série rnetanónfica em ques

tão e a série L.{aricá. A1érn disso, constataram-se passagens gra-

ðuais de Maricá sedimentar ou vulcânico para netanórfico. Pop ou

tro lado, há que oonsiderar que se observaram iliversos contactos

por falhamento ou por intencal-ação de corpos ígneos. Menoiollârê-

mos urna estrutu.ra que 'ooderia sugerir r¡na discondância, bem como

o problena dos mármores.

Con efeito, ern vários pontos notamos eontactos tectô-

nicos ou lgneos entre rochas netanórficas e cIásticas da série trlg

ricá. ldo ponto 12 (fig.3) bem como no ponto 13, xistos e folhe-

thos apresentam-se concorðantes, sem transição visível e a pouca

distânoia wr do outro. And.esitos ou riólitos com espessuras de a1

grmas d.ezenas de metros são encontrados em vários pontos. h 14

r.m riólito felsítico separa tma grauvaca com seixos esparsos ê vâ-

niados de uin filito com seixos ligeiranente estirad.os. No ponto

15, estrada de Cuiupulru I Cachoeira, um derrame de andesito está

entre xistos verd.es e grauvacas.

Ai$ða nn rodovia BR-3? (ponto 16) encontnamos um coll-

tacto de um folhelho claro com un anfibólito, send.o a estratifi-

cação do prineiro coincidente com a xistosiðade do segundo. Na

ausência d.e evidências de falha, deve tratar-se de rm contacto

ðeposicional. O anfibólito, por conseguinte, iá estaria metamor-
J



fizado ouanclo da¿

Resta mencionar o pnoblena dos nármones, Entne og

xistos gue ocorrem ao reclor do "stocknd.e Caçapavar ocor.r.em cliver-

Bas lentes d.e mánmores ímpuro, ni.co em-silicatos de cálcio e mag-
, . t+nésio ^(Leinz e Barbosa, 1941, p. 13-L4) , Na série trfarioá, por ou,-

tro lado, não se tem notícia ainda de sedinentos cal-cánios.

Como se vô, o problema cla cornelação entne as rsch,as

metanórficas ao redor e a noroeste de Caçapava com a série }fania¿{'

näo está ainda resolvid.o, devendo esperar levantamentos nais pop-

menorizailos.

Ainda recentemente J.F. Robertson teria achado provas

de que estas nochas netanónficas são nais antigas que a sénie ìda-

ria'â, pontanto, não correlacionáveis com ela (infornação venbal).

Neste caso, os netamorfitos em guestão, derivados em grande puoi,

de rochas interned.iárias ou básicas, deverão ser consideraðos pag

te ða série Ponongos.

b- A.qüesito¡ pgrtenc,entes â Fornação ¡indesítica da Seq{Iância

Vulcânica

Consisten ùe lavas, brechas pinoclásticas, tufos e

conglomeraðos vulcânicos e poden atingir várias centenas ðe metros

de espessura.

Na região em estudo, distinguQrn-s€ d.ois corpos princi-

pais de nochas anclesÍticas. 0 pnineino constitui r¡na grancle massa,

incluindo Lavas compactas, anigdalóides e aglomeráticas ben eo*
rochas piroclásticas.. ]iflora ao nonte e a leste de I¿.was do Sul.

0 segundo 
_corpo 

d.e andesitos acha-se bem desenvolvido na falda oci

doposição do folhelho.

o65.



tlental tla serua de Santa Barbrinha e ao sul

cla. Arrultan aí os congLomerados, senclo as

subordinailaE.

llão se conseguiu determinar rma diferença sensfvel ilo

textwa ou cle composição, seja entre as nochas das ðuas pnlncipais

áneas de ocoruôneia, seja entre as lavas por un lado e os ntneno-

sos cliques por outno, lais digues tlevem ser', pelo menos em trnrte,

alinentad.ones dos derra¡nes encontrados na negião.

São

ðe fragnentos cle

Tufos e brechas pinoclásticas anilesítleos

do planalto tla Raaa-

lavas e piroolásticag

teradas e cuja massa fundanental está linonitizada. 0s fragnon- .

tos pertencen a divensos tipos textunais de anðesitos, senilo aig

cl.a abundantes os gr.ãos de plagioclásio, clonita e óxiclos cle fer'
ro. 0 arredondamento e a esfenicictaiÌe dos grãos, bem somo o grau

rle seleção variam muito. fu pr'âtioanente toilos os ca€os observ'-

se tm.a nistwa rlo materiaL nîticlanente pinoclástico con naterial

c1ástico comum. fu nuitos tufos é certo que tenha havido netra'

balhanento, altenanôo ain&a ¡nais a composição, seieção.e oütras

pnopr.ieclades da rocba.

fneqtlentes na região e oonsisten essencialnente

rochas porfiríticasr güe estão mais ou menos al-

-66-

iligitados
r^yulcanrcas ae difíoiI individualização'

o. Conglonenados vulcânicos anclesíticos

No canpor os depósitos piroclástioos âGha$-sê inter-

com lavas de cornposígão semel,hante, constituinclo pilba.e

Constituerxû r¡ilr espêsso pacote podenûo chegar" 1ocaL'
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Bent€ a,mais d.e 100 n. Apresentam má seleção, estratifioação ln-

etisti.nta, teor cle seixos 2-3 vêzes inferior ao de natrig. 0s seå

ros säo constituídos precloninantemente de and.esitos" tle êirersoe

tipos textunaiFr ocorrenclo ainda seixos ile granito, gnaissêr quarS

zito, r,iôlito, ets. 0 anredondamento doe seixos é baixo a regular.

As côr-es são castanho-aremelhatlas e esvercleaclaÊ'.

Vários Oanactenes destas rochas parecem apontar para

u¡na origem ðe "Iahar", têrno intlonésio que ðesigna brechas vulcâ'

nicas transportatlas pon torrentes ðe lana (van Benmel-enr 1949,

p. 1g1). Êsse autor enrmera ðivensas Batlsâ$pa:pa torrentee ile 1g

rEâ: chwas pesad.as cainclo sôbre material sôlto em una região vtll-

oâniea, aeompanhaclas ou não pgn temem.otos, gue tanbés potlen Câü'

sar a movir,entação cle gnandes nassas em eguilíbnio'instável; enr!
e - a . r I 1-

ções nrloânicas através. de lagos ðe oratera; erupçõee provocanilo

o degôlo tte neve e gâto¡

kisten vários criténioe para reconheeer-se rm cleter-

ni-naðo conglomeratlo vr]-cânioo len origen ile lahar. É pneciso ùo-

når em eonjr:nto cliversos ðâstes para poöer iôentíficar o processo.

Senian característicos: a falta cle seleção; a falta de aoamamentot

devid,s â falta ðe capaeiilade de seleção clo lahan; a nelacãe tnans!

eional do contaoto iàferior do conglonerado eom as rochas subia -

centes (ngter.ial sôlto pode ser i.nconporaðo pelo lahar); a 'âhl-
?eza heterolítioa rlas brechas: sua cürposição'varía com a tlo rnrL-

cão, do subst'ato e tlo tesreno em volla; o arretlonilamento iliferen

te rle rm d.epósito para outro, já gue labans con diferentes teores

de água, mesmo que tenha¡o peroorriðo tlistânoias iguais, potleU

apresentar itepósitos com a*eðonilanento ðifenentei os.grãos ðe
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ni¡enais, espeoialmente plagioolásio e pinoxônio, em ðifenentes

graus ðe alteraçã0, fato que não senia de espeaar-se rt : nate:

rÍaI proviesse ilo mesmo magna (Fisher, 1960, p. 130-1S1)r

0s conglomerados rnrlcânicos são portanto oriunðos d.o

nápido desgaste de uma negião rulcânica provâvelmente ativa na

ocasião,i6,queseencontram1avasandesíticasentreW

3Þ andesitos contemporâneos â base da série Camaquã

São conhecidos vários corpos de anðesito vesioular

ðentro d.a s6rie Canaquã. Acham-se próxÍmos à sua base e apre-

sentam no náxino algumas d.ezenas de metros de espessüPâe

Essas lavas tên côr castanho-avermelhada e, râs Po-

chas que examinamos, há menos carbonato que nos anilesitos n¿is

antigos. Panece que estas rochas fonam mmos afetað.as pela pro-

pilitização.

Entre outros pontos, ocorrem na Coxilha ða -[rvore, a

leste da mina Seival; no vale do arroio Seival (ponto 17, tig.3);

a leste de Caiuputu do SuI; pouoo a su.deste do ponto 3, na estra-

ða para a mina Canaquã; na estrada ða mina Caloaquã para o passo

do tação, a uns 2 h a sudeste da nina; nos arreclores de Côrro dos

Martins.

Foi nesta últina localiðade

pela primeira vez constatou o and.esito

e recobrindo r.ochas da série Canaquã. Esta observação, que pucle'

mos corroborar, levou Leinz a considerar"os andesitos posteriores
¡ ' ' ^ uã, ao contrário de Carvalho (1932), que os consicle-a serle uanaq'

r.ou anteriores.

gue Leinz (1939, pr 205)

perfurando, metamorf izanilo



:: .4, eonposição

não nos 'autoniøau a usar

fioação estratigráfisa de

Leinq e Barbosa (1941, p. 2?) citan a ocornência de

¿iques de diabásio cuja oomposição guínica e nineraltigiea &888-

meLha-se nuito aoe ôigues ðe ûiabdsio conhecitlos em outnas par-

teo do sul tto Bnasil e países limítnofeg.' Perteneeria¡n â sénie

ê)
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e textuna tlas amostnas que eraminanos

apenas êstes clois critêrios na iôentl-

rm andesito desta negião. I :

Distinção ðo roch¿s da s6rie Sã,o Bento (¡r:rássieo?)

São Bento.

Uma naneir,a segura cle ðatar tais tliques seria rleter'

minan pontos em gue êles cortam nochas de itlade oonheciða. É m

caso excepcional, que realmente ocorreu, o tlo dique que atravessa

La clo sn'n' Zic stnaüa {ueo tilito, pnóximo â estância ðo stLr¡ ?'ico Felixr na er

vai â jazirta d.e cobne de Bon Jarttim (oco*ência descoberta por

Leinz, Barbosa, 1941) r

fu outros casos, tem sido verifioaðo que as rochas- tle

ðiques jurássieos säo nui,to pouco alteraclas, apresentantlo ' todlos os

seus ninerais frôgeos. Fnbora tal possa acontecer, nui ranameate'

em roshas aais antigaer Qne tanbén pod'en chegar a ter rpa conposi'

ção algo. semelhante å ðos iliabásios, tnataose de rm erït6r'ie bas-
)

tante neguro. :



0conren na negião vários oEfpos

oentes que o enbasamento cnistalino antigo.

A-0granitoCaçapava

ornå rlm "stoek'alongaclo na direção norte-sulr GoB

cêrca de 25 h tle oomprimento e 10 h d.e lægura' eæ nétlia.

Megascdpicamente, o gnanito" ten eôr r6seo clara, acþ

se foliaflo em totta a nassar h ceftos pontos, notarse nassas gfg

nítioas ile oôr sinsa.

Mieroseâpicamente, o granito róseo apreseata úextura

hípidionorfa gnanularr c@ aspecto nais ou menos oataoláetioo.

Consiste ð.e 49l," tle quantzo, 44fr ùe onfoolásio, ú de olígootrisio

e 4% tlç,ninerais cdloriôos. 0 granito cinza apnesenta 39É ite

quartzo, 40/, de ontoclâsio, 'l% d,e oligoclásiO e 14% tle ninerais

ooloridos,

0s plagioelásios, especialnente clo gnanito escuro, pg

ôem sen zonaclosr 0 guartzo apresenta-se seupre cø extinção odg

lante. São fneqüêntes os intencrescimentos nirÞequlticos' !ß.iæ9-

e1ínio e pentita ocorrem por vêzes, e fora^n inoluíttos na por,eantg,-

gen clo ortoclásio. Entre os minerais escupo$, nota$-se, no g,F4n1-

to róseo, biotita e rnagnetita e no granito aiaza, biotita, cloritat

allanitar. titanita, apatita e nagnetita. 0casionalnente atrtarece

rnuscovita.

TTI - GRANITOS

rle granito nai.s re'

-?qþ

0 gnanito apnesenta

taða entne norte-suI e l{ 30o Et

rm.a onientação pì6 .:Eolspúèuf€rte

ooncorilante, en graniles tnagosreqh
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a xistosi¿acle clas rochas encaixantes¡ lh.a "ilha" d.e granito está

situada a sudeste ðo stock, separada aêIe pðr .rma estreita faixa

¡isfosa o

Nas proxinid.ades ðo gnanito, observa-se nos ristos lna

auréola connubianítica (Leinz e Barbosa, l:94] , p. 14);

0 sontacto não é nítiåo e entre o stock e os xistos eg

caixantes fica u¡na z,orLa de transição com largura variável de al$r-

nâs centenas de metnos até um krn. Observa-se gue caminhanðo tlo gna

nito para os xistos, aparecem lentes cada vez mais possantes dêste,

separad.as por sorpos oada vez uais delgados de gnanito. Graclual-

mente, penetra-se na massa do xisto encaixante e ostttliquesttcle

granito vão rareando; ternina assim a zona cle contactos. A ðireção

d.as inclusões ile xisto e dos corpos tabulares de granito varfa eu'-

tne N 20o - 30o E, sendo os mergulhos vaniáveis cle 0o a 90o. A

diregão 6 aproxinadamente a regional dos xistos.

Não se notou ðirninuição da grã do granito nas proxi¡ni

ðades do contacto.

. 0 padnão de afloramento dos xistos e da série Maricá

sugere que o granito se tenha introðuzido em un grande anticlinó;

rio durante a fase diastrófica. Nota-se que o stock é parcialnenr

te ooncorilante, seja porque se tenha orientaðo segund.o a àireção

d.e conpressão predoninante, seja por ten sido injetatto em zonas Ae

fraqueza dos xistos;

Tambén neste caso, o problema cla origen e mise'en-pJaGo

d.o granito adnite nais de lma solução.

Diversos fatores falam a favor de ma origen naga.{ti'.
.:

câr A estrutwa, interpretada como fluidal, primária, consituinilo
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um ilomoi os aontactos gradacionais e a abundâneia tle cliques invg

dlindo a encaixante, interpretaclos como influâacia eleeressente il'o
.:

gnanito no sentido naðial¡ a textura cataclás lica, atribuíila ao

movínento viscoso d.o gnanito guase consolicLaclo i a Gircunstâneía

ôe gue os eixos ct¿s tlobras no xisto são nais íngremep iunto ao

oontacto ðo granito do que nais longe &ê1e. Isso índioania que

o granito amnrotou 
.sua 

encaixante, criantÌo assin, lugar para Si

(Buddington, 1959' p. 69?)r

Por outro laclo, sugerem ura orígem pon transfornaçäO

a conoordância genaL ða clineção de foliação tto gnanito cø a tla

Bnoai*ante, bem como os contactos graðuais; a ausônòia ite climi-

nuição üa grã èo gnanito junto ao contacto com rma eneaixante pre

srmivelnente ¡nais fria; a feldspatização ctos ristosi â íntercalá'-

ção ooncorrlante de rna faixa de gfanito e'souro no granito róseo

foliador Bâ saída oeste ôe Caçapava para a estratla ðos Lanceiros;

isso inðicaria possívelmente tnansforuagão de leitos cte xistos eqts

oomposigões cliferentes. Eneontæanos aincla, allanita zonatla, itlio-

morfa, tanto nos xistos tLa região oomo no gnanito escurot com o meg

mo aspecto.

Infeliznente, nenhtm clos inctícios u"'i* tlescritose o¡¡'^'

o seu conjunto, esclanecefm a çuestão tla origen clo gnanltor

: ' "

Oiqqe, a 4orüutt" 4e. 03ç ' Ðois cligues ao norte ila. ponte ila

rodovia àôbfe o arrbio Sta; Barba'a cortam 
'ocbas 

ða s6rie lbrlqrí

e apareatenente tanbén da Seqllôncia Vulcânica. Apresentan textw

ra hipiitimorfa granular, cataclástica, lembnaniÌo o aspoeüt'' ilo

granito caça1ava. são constituittos tle quartzo lcon extinção on+g
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lante) nicroclínio, oligoclásio; ortoclásio, muscovita e biotita;

Outro dique'corta andesitos cisalhaðos na BR-37, PoE-

to4(fig.5 ).

B'- 0 pranito l¿tras

Constitrii rm {stock naproxinadarente equiôinensional;'

com wn diânetro néaio d'e 1o h.
É ,f¡yr*¡¡aä* 

_ 
de granitq tendend'o a alaskito (Leinz

e Barbosa, 1941, p; 14); porfiróið.' oom ura diferenciação Brâ-

noðiorítica formando rm arco ao norte do naoiço(R'F' JOhnson' in

fornação venbal).

a textura porfiróide cleve-se a nfenocristaistr cle or-

toclásio ôe ató 3 c,n rte comprimento, fneqllentemente envolviðos por

lma capa d.e albita-oligOclásio, ilando ao conjunto rm contôrno elip-

soidal. A a¿,ssa granular, 6 constituíôa por guantzo, ortoclásio,

ptr-agioclásio sóðico, biotita. ¡nssando a oLorita e hornblenda'

.clêstegranitosugereausêneiaoupouca
Tod.o o as¡ncto

intensidacte ðe noðificações, As zonas ðe cisalha¡nento são raras

e as próprias ðiáelases são es¡nçadas'

DamesnamaneiracomoemCaçapava,ogranitopenetnou

em ìraâ estnutura dômicar conpreenilenclo ôe dentro para fóra' a så-

rie Mar icá., os anclesitos ða Segllênoia Vulcâniea e a série Canaçã¡

para sul e suôoeste do stock, ocorrem xistos, gnaisses e gnanitoc

do embasamento cristalino antigot

to, as

gnanito

conô Lzente com o aspecto pouoo .novímentaclo 
do grani-

encaixantes não nostrae ¡nuito tectonismo' No contacto ðo

com grauvacas e arenitos t'fáceos öa série Maricá, na eg-



tf4ata gue ,ii a¿ lawas com rumo sucleste, 
.6boerva-sð 

lh¿ f¿lia

de alguns cleclnetros intensamente seriaitiza¿.a, dando å rocl¡r¡'æ

asBecto cozido. 0s sedi¡nentos não ap'esent'n ¡nofinentaçãO usier¿

No sontACto com a grantle maÉsa cle andesltos parA nörr

te e nordêste do',stoekj há iuna auréola de algurnas sentenas ae nes

a de l¿*fadiBoS üe espessura ûe hornfels; Nesta áfea' na estrað¡

ío Souza, per'å:o ða ia'zidc ðe outre Ú þq*

bre ðe Volta Gnende, observarân-sê dois- ðiques de *ifasel']ito*pðrr

firo go¡tanðo o anriesito. Neste' Fþnter a gúlcaixargtê'epreldeffia

enistais de guartzo: e ortoalásio' certttaçnte ileYïdbs 'i qd+ ôÐ gPþ

nito.0hornfels,pertodocontactoqonogranitÓ'apresental'sg

ben gou.pae.tô¡ oom-, þrtufa blastoporfirft.trea.. FerregtrÍsta'ie iç]Ll ¡

guiar"u clc, labna¿orita serieTtT sada e ðiopsídío substittíilo por
-¡
her-nbrencta rla margemrsão ðerineados por3 pequenog gFänul-os'nero-f-Õ.r.

maiîos' ¿s, þiotitar, bornb-lenda, mgnetlfa'o a1#*ta¡ Sarfu' re$r&g

f;o, proYàvelmente int'roðuzitlo i ,cabsrú"
Norrtros porrtoc¡ nsta-s€ "¡i*þ@, cloü mlnesais fâ]

' rìs hem como I aIËnaþ'Y€S,;a|sus. originais, bem aomo dos p$egioc'trisius¡' re'stantk

tfgios, d.os eontôr.nos ôêsses nineraÏs. &'æ¡rsa ê gtr,1nülattt' aoÉ*É*

ehðendo hornbtrend.ar' biot'iüa, magnetîär: apÍdttþ, guartiro c aþtåên

I#ealbente, sbservarir-se gp*nðes sri aía' de ãlUit'* e perbig' ffiË

tituinds plagidolásio eálsiçor

0 contaato gnanito con andesito está nagnífïearrclita

erposto n'm barranqo ðe sal€a a eêrca åe 500 n a sr¡doesge ilo çeís

nüvo, na ororrËrroie de ouro e esbne âe Volta Grallile' 'A' enÊai1*n-

te,achs¡se stravessada Bor veios granfticos ðe¡d,e 30 æ atË sJ- *

g¡ins ¡nÍiliuetros de esPessuiiar

,fæ



a iclaâe. absol-uta dosgranito caçapaTa foi tteterainstla

como 506 nilhões cle anos, oom o enprâgo cto nétocto ilo pot'áSbio-ar'

gônio, na biotita ôo U*uor*o. O trutafno foi exeoutaclo 
-nos 

labg

natórios do Massachussetts Institute of Technologl¡ elr Canbsiilget

*rr'., ,r*uflos Unido, (**. Johnson, înformação escrita).

0s laboratórios ðe deterninação de idatles aclniteu.

êrros de até 5/. na deteruinação e ailverten os geólogos sôbpe a ng

cessiðatle cle. confrontar os resultaclos com tma determinação feita

por um outno nétod.o. Ïsso ainda não pôde ser feito, cle noðo que

o resultaðo aci-m deve ser encarad'o cmo rma primeira aproxímação'

A tend.ência atual tr)arece ser a cle armentar a tlunação

clas eras. geológicas a partir clo paleozó1co. Segunðo tlatlos rêco[-

tes d.e KuIp, o colllego tlo cambniano e, consegüentemente, ilo paLeo-

zóico, situar-se-la a cêrca ile @0 nilhões ile anos atráe (¡r¡oruan

r,ião o""baI). Isso colooaria o granito Caçapava no

cambriano supenior, aproximedamente'

o.granito de l¿was é cert¿mente posterior, tanüo â' 
ì

série Maricá como aos andesitos da seqltância vulcânioa. 0 s'anrto 
)

' ' '|ocleian' Se consliÌenamos
Caçapava ê intrusivo nos xistos que o r

os xistos ao neclor e a noloeste clo "stocktl eomo co'reJ-aoionâVeià à

s6r.ie Maricá, o gnanito tleverá ser então, as 6{ni¡o, mais neoente

que essa série. Poðeria ou não ser mais recente tambén, tlo gue a

Seqllênoia Vu1eãnica.

rtaclaeailo e0 fato de o granito Caçatrnva achan-se aa

o granito lawae ' upru*rntar-se inalterado não proya necessària-

c-r-4eð@
-?5-
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mente una idade menor para âste ú]tino, embora sugira tal' Está

em curso uma determinação da idade absoluta do granito l'avras'

que deve esclarecer melhor o p¡ob1ena. Senia aconselháve1 pro-

ceder-se a outra determinação ð-e idade, a saber d-e rrn dos grani-

tos do chanado ombasamento cristalino. Isso perrni-tiria ðefinir

ainda melhor o assunto.

Como não há contactos entre granitos e a Seq{lência

Vulcânica na serra de Santa Barbrinha (salvo os dois diques de

gnanito acjma Inencionaðos, du posição estnatigráf ica incerta) há

umâ possibilid.ade de que a seqllância vulcânica tenha outra idade

nessa região d.o que a dos arreðlores de Lawas ð.o Sul. Assim,

Formação Riolítica poderia até ser mais jovem quo o granito Caça-

pava. Faltam evid.âncias para melhor enquadra:nento das fonnações

na coluna estratigráfica.



fttn
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yITI - cgP.t',.EIJlÇÕns nsm,q.trçnJ.plcl,s cgg ESTADgS E P¡.ISES

VIZINI.IOS

rr correlaqão das camad.as seðlimentares e vulcânicas

ðo chamado escud.o sul-riograndense com oco*ôntias honóIogas nos

estados e países vizinhos não ê t6'ci1. Foi tentada iá por Leinz

e Barbosa (1941, p,B) e evoluiu pouco nestes últimos vinte âros¡

No Uruguai, rochas efusivas dcidas e básicas ocorrem

na sénie Lavalle ja (anteriormente conhecida como série Minas d'o

Uruguai), considerada algonquiana, e na série Lascano (anterion-

mente *iguá), consiðerada pós-proterozôica, talvez pré-devoniana

e, segundo alguns, até niesrno cretácea. É oa série Lascano que apa

recem arenitos compostos por grãos de rochas efusivas lembrand'o as

grauvacas da série ldaricá. Tais arenitos foram intensamente ðobrg

dos antes de serem recobertos por outros derrames, indicand'o uma

longa atividade vulcânica (Caorsi, Goñi, 1958, p. 20-21).

d.evonianos (certamente no prinreiro caso, prov,ìvelmente no segundo),

associados a rochas arcosianasr sem fragmentos d'e rochas vulcâni-

cas (Leinz, 1936; Akneida, 1949; Coutinho, 1955). Já Leinz e Bar

bosa (19a1) e Freitas (1945) procuraram correlacionar a s6rie Ïtg

jrí de Santa Catarina con a série Canaquã do Rio Grande do SuI, pg

ra o güêr entretanto, faltan da"dos mais concrctos' Quanto aoß ti:

pos d.e rochas encontrados à1, não se conhecem andesitos' nem entre

os riólitos, ignimbritos, tão característicos das rochas vulcâ-

nicas do Rio Grande do sul. [iás, O.Barbosa (1OS?, pr 27) d'e-

clana ter reconhecido ignimbritos entre os riólitos de Canpo Ale-

i{o paraná e em Santa Catarina ocorreln riólitos PPê-
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g3e, no norte ete Santa Catarina. Nossos exames d'e campot labo-

ratónio e litenatura não pudet'am confírman isso.

Rocbas riol-íticas e localnente, básieo-interneôiáni-

â8r são conheciðas na Repúb1ica do Paraguai (Eckel, 1959)t maõt

por notivos óbvios e correlação 6 ainða mais duviðosas tlo que a

ôe outras regiões mencionaðas

as maiores clificulðaðes na cQrrelação sã9: o pouco

conheojmento que se tem de pornenores tlas rochas e da estratigra-

fia, tanto no Rio Gnande do Sul oomo nas regiões circunjacentes;

a falta de continuidade åas for"nações em guestão, separatla's Bor'

centenas ðe quilônetros de ctepósitos nais mo¿lernos; et finalmen-

te, a probabilidacte de gue nutlanças nonnais de fácies 'seðlntntar

e tipos de rochas núcânicas dificultam o reconhecimento ðe for-
t - - -i-^-^-^-

rnações 1itoTögieamente ðissemel,hantesr nas slnonon¿s.

Lirnitamos-tì,osr pop conseguinte, â cornelação da sårie

tascano d"o uruguai aom a sénle }¡hricá e seq$ôncia.vuloâniça ðo

Rio Grande ilo Sul; e esta últina e nais a sênie Canaquã oom a sê-

rie 1tajaí e com os rióIitos cte Santa Catanina; ben oomo em os

arcósios e riólitos ila região ôe Piraí-Castro no Paraná' Daðo o

escasso númeno de da¿os, tais colrelações ðevem se! consitlerailao

tentatîvas.
:



a região oentro-suI do Rio Grande do sul foi outrora

ouupada por una bacia ðe forna indefinida onde foram ilepositarias

oonsidenáveis quantidades de grauvacas e rochas vul-cânicas¡

0 vulcanismo que afetou a região, compreenðentlo âs'o'

ciação d.e lavas e tufos anclesíticos, olivina-basaltos e rióLitos

á altanente caraoterfstico, em faixas geossinclinais, como âcorl-

:I-iTr. - CONSTDERAçõES GERAIS

panbante

(T\rrner e Verhoogelr 1960, pr 272')

0s seðimento' 1lulcanógeng!, lavas olivlnicas e ser.

.^
pentinito (este ao sul de lawas, ponto 18, fi¡. 3 ) da sénie Ih'

ricá sugerem forternente a existância de uma fase rrulcânica "ini-

cial"r pré-onogenética (ae Sitten, 1956)'

Ainða na sêrio lfaricá, cleu-se a seôimentação d'e_gran-

des espessuras de grauvacas com característieas de reileposição'

Essas nochas, nal seleoionadas e ricas en minerais inetáVeis' fo-

tle orogônese, especialmente em suas fases posteriores

.79-

ram cobentas

eIas. Datlo

olástioas são raras em relação âs cIásticas (Ikrmbein e slosst

1gS5, p. 352). Estâ ind.icada rma baoia en rápiôa subsiilância're-

oebenðo r¡atenial abundante ðe rma área que está senðo enôrgicamen

te levantada.

Após o paroxisna cto clobramento cla s6rie Maricá, dw1n.

te o qual pode ter haviðo colocação de granitos em pnofundiðaile'

bouve o vulcanismo pós-orogenétiao ða Segl!ência Vulcânica' com

andesitos e riólitos.

antes que os agentes d-o neio pudessem operar sôbre

o rápido inflrxo ðe material ôetrítico, nocbas não-



Asgranöesquantiðaôesdenaterialrlolitlco

traðas nesta e noutnas 
'egiões 

tornan ôifíoil aceitar sua

pon difeoro"iuåão nagmrítica norual, segunôo Bowon (Bed'enket

p. 14) " Ter-se-ia fonnado un nagma niolítico seound'ánlo a

ða refusão de rochas ila crosta'

granitoôeCacapavapoðeniasernaigantigoguea

Segl!ênoia Vulcânica, eng¡atlrando-se entre os granitos slatee$ni-

ûos, o.que, a1iás, senia apoiado pon certos pormenores cle sua e8-

trutura. 0 granito d'e Lawas senia pés-teotônico' posterior ao

nrlaanimo ,,subseq{lente" ða seqllância vulcânica, e talvez mais ne

eente mesmo d'o gue a série Canaguã'

fu reslmor &s caractenísticas ðos seilimentos e clas ro-

ch¿s rrulcânicas encontrailas sugerem ðeposigão nu!þ baeia tle'ti'po

geoeinclinal, possÍvelnente intnacratônioa, que sofreu oonslðerá'.

ve1 subsiðância, tenclo siô.o preenchida e, posteniomenton åobraôar

fu rleterminågaS zonas, especialmente na região ðe caçapara, o tliag

trof ismo proTocou metamorfisno regional tle intensiôaile soilenûila e

fo¡qsgão ôe granitos em profundidaðe. Com o térni'no da fase ûe ôg

bnemento nais interüior verificor-Bê lmpontante rnrrcaniffior soguiilo

ða intrusão do gnanlto I¿was, poster"ior l¡¡vez å granâe naesa êO

sedimentos o}åsticos continentais, pnecrnilinantemente gnosseiroo¡

-80-
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pantlr

d.a s6rie Canaguã*



Sôbre um. embasamento cristalino antigo repousam vánls¡

oentenas ðe metros ðe grauvacasr arenitos. tufáceos e fo}helhog cla

sðrie Maricá, que tanbén inclui anrlesitos. São oo'relacionáveis

com esta s6rie rochas metam6rficas encontnaåas ao reclor' € B IIoIs'

este ôo stock granítioo ôe Cagapava.

X - STIMÁRTO

Th espesso pacote de roobas vuLoânicas, deslgnado So -

güêneia vulcânica foi depositado sôbre a sðrie }Íaricá. compreenile

uma Foruagão ^A,ndesítioa na base' constifuída de lavas, tufos ê. Gol'-

glomenaðos rmlcânico.s e lma Fornação Riolítica no tôpo, con l'aças;

igni-nbritos e tufos.

A Seqllôneia Vulcânica é recobenta por

ticos, espeeialmente arenitos e conglonenaclos, da

En alguns ¡rontos, separada das rochas nais antigas

-SL-

anguLan, aflora a s6rie Tubarão.

]g@.rio1ítieossãofreqllentesnaregiäo.Apresentanpâso
específico geralmente baixo, diaclasamento colunar proeminente' rí

queza em fnagnentos estranhos e lentes achatadas prm'íceas' Ao *

croscópio, nota-se a natureza cIástica de toda a Írassa da roclar €

tanôo os cacos de vidro, hoie ðevitnificado, nais ou menos sol'ilatlgs

uns aos outros e aos cnistais e fragmentos inalusos

0s igninbritos ooupam hoje rma área de cêrca de 280 h2,

sendc provável que sua extensão original tivesse ultnapassado os

2000 1m2. Calculamos url vohme original superior a B0 haSr ðos

quais restam hoje mais de 11, talvez até 35 h3' Nas seações ob-

servadas, â €spessura ðos igninbritos varfa de 15 n a ?0 n¡ fu vá-

sedinßentos cJ.ás-

s6rie Canaquã.

por discortlância
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rios casos, pôde-se observar a dirninuição, de baixo para cima na
'' l

secção, do grau de solda¡rento e necristalizaçã0, e ða densidad,e

d.as rochas, que podem passar a tufos.

Lavas e tufos ácidos - eneontram-se

râneamente â sórie Maricá, conforme

conglomeracLos dessa série. Outrossim, o vulcanismo ácido foi urui-

to intenso na paåte terminal ð.a deposição da Seq{lência Vulcânica,

com a deposição da Formação Riolítica.

Eensigqes_ ðe igni4rito.s p3rg ,riólitos - fora¡r observadas em pelo

nenos tnâs pontos, F& wna localidaðe, as banðas "fluidais" ðe r:m

rióIito fitaðo passam, subindo-se na secção, para lentículas ooä,iles

sidas com aspecto de d.obras, provâvelnente resultantes da recriste

Lv,agao de rgnimbnitos. Outros riólitos fitados apnesentam bandag

que Jocalmente são constituidas pela fusão de nunerosos cacos de

vid.ro f iliformes. Finalnente, observaram-se riólitos de baixa de¡

sidade, com seixos estranhos e lentes de folhelhos, próxfuno a ig-

nirnbritos com Jentes das mesmas rochasr :

ftn pelo menos alguns casos, potlemos dizer que a textu-

ra charnada fluidal de muitas lavas ácidas jâ é una feiqão de recris

talização, não tendo sido impressa, portanto, pelo fluxo viscoso e

nais ou menos turbilhon"a,r, de urna lava. 0 aspecto t'fluidaltt resul-

tar.ia ð.a coal-escência de lentíoufas e cacos de vidro de r¡na rocha

já anteriorrnente ou conterPo-

atestarn seixos encontrados nos

originalmente clástica.

Andes ito s_ de compo si ção fneqllentemente

encontram-s€r tanto em derranes dentro

seixos e grãos dentro dos conglomerad.os e grauvacas dessa série.
t?^ . -- - 

Â

Constitue¡r ainda a Formação Andesítica da Seq{lência Vulcänica e

tnansicional para basaltos,

da s6rie L{aricá, como em
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aparecein intercalad.os na base da série Carnaquã"

A1érn de lavas, são freqtlentes as brechas e tufos, bem

como conglomerad.os vulcânicos, ricos em seixos d.e andesito, âpFO-

sentando características de origenr em t'laharstt (torrentes d-e la-

na).

L rnaioria das rochas andesíticas da região apresenta-

se intensanente propilit izada, talvez por efeito de ,otuiõ.s pro-

venientes das intnusões graníticas da negião.

Ifuitas das rochas metanórficas correlacionad-as con a
,..,série ]..faricá parecem corresponder a andesitos ou basaltos antigos.

Encontram-rrf efetivarnente, estruturas reliquiar"e-s de lavas em hoþn

fels básicos, clorita-xistos e mesmo anfibólitos. Enbora o proble-

ma da correlação não este ja aû,nda resol-vido, pudemos observar tran-

sições entre r.ochas vulcânicas e sedimentares da série l,{ar icá e os

metamorfitos em questão, Outrossim, são semelhantes âs da série

lltaricá, a seqllôncia estnatigrâ.fica e litologia original das rochas

netanónficas.

Granitos - Fornam

pava é cataclástico e apresenta r.rna foliação orientada de acôrdo com

a xistosidade d.as rochas encaixantes, constituindo ,* dônol. Seus

contactos não são nítidos, e há uma zorLa em gue se alternam corpos

de xistos con "d.iquest' graníticos; localmente, observaraln-se horn-

fels. Segund.o as observações de campo, a origem deste gnanito tan

to poderia ser por intrusão como por transformação.

dois stocks na área examinada. 0 granito de Caça

0 granito d.e Lavras,apresenta contactos nítidos, sem

evidôncias de movimentação, Contra as grauvacasr há uma zona ceg

trtinétrica sericitizada, enquanto que no contacto com os andesitos,



formou-se um hor.nfels. Êste gfanito

^..qcänica e talvez; posterior tanb6n, à

Consid,eraqões gerait - A correlação

tras ðe regiões adjacentes é difícil, A sárie Maricd e a Seg{lân-

cia Vulcânica poderian ser coruelacionaôas oom a s6rie lascano

(ex-Aiguå) do Uruguai. A Seqllência Vulcânica e a s6rie Canaquä

podenialo corresponcler, por outro lado, â sér'ie ltajaí e aos rió-

litos pré-devonianos do Paraná e Santa Catarina.

De r¡na maneira geral, pode-se notar que os setli¡nentos

d.a sárie Maricá (grauvacas e folholhos) foram dep:sitados, provâ-

velmente en água profundar PoP correntes ðe tur"vação' a bacia tle'

se¿inentação, ,[e tipo geossinclinal (intracratonico ?) teria sido

preenchida por gnande espessura ôe sedinentos clásticos. Deu-se

una fase vulcânica inicial (ofiólitos)r compreendendo andesitos,

olivina-'basaltos e serpentina* Uma fase diastrófica dobrou os 8e-

dinentos e rnrloânicas, provocand.o a colocanão, em profunðídade, tlo

-84-

6 posterior â. Seq{lência Vul
t.nëserte uâm49üâr

das rochas estudadas oom oll^

gnanito Caçapava (sintectônico ?) e zonas de metamorfismo baixo a

nédio ao reclor* Ap6s o dobramento, deu-se o importante vulcanis-

mo subseqllente, com produtos intennediários e ácidos, bem eomo a

intnusão d.o granito Iawas (pós*tectônico).
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