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RESUMO
E evol¡ção geológica do sudeste cla América do Sul do Ecliacarano ao Oldoviciano

é

marcada pclo clesenvolvimento clc bacias seclimentares que registt'am os eventos geológicos do

chamado Estádio de Transição entre

Brasiliana

o

metamorfismo

e a relativa estabilidade tectônica da

e

intensa deformação da Orogenia

e

sedimentação ûleso

neopaleozóica das

sinóclises cratônicas.

registro cle eventos tectônicos preseruado nas suoessões
sedirnentares do Estádio de Transição, corn o objetivo de testar e complementar os tnodelos
geológicos, abundantes na bibliogfafia, derivados clo estudo de rochas plutônicas e

A

presente tese aborcla

o

metamór.ficas neoproterozóicas do sudeste da América do Sul. Os estudos apresentados têm

co¡ro objetos o Supergrupo Camaquã (Ediacarano a Eocambriauo, porção centro sul do estado
clo Rio Grancle do Sul) e o Grupo Caacupé (Neo-orcloviciano, ParagÙai Oriental), tomados cotno
exernplo clo registro sedimentar do intervalo entre o Ediacarano e o Neo-Ordoviciano.

O reconhecimento dos eventos tectônicos relacionados à fbrmação e deformação dessas
bacias e a caracterização clos padrões de resposta setlilentar a esses eventos bascaram-se em
cliversas abor.dagens e técnicas, principalmente levantamentos estratigráficos de detalhe, análise

cle fácies sedimentares

e

elementos arquiteturais, mapeamento geológico, análise

cle

paleocorrentes, análise de proveniência macro e microscópica, análises geocronológicas, análise
de estruturas tectônicas rupteis e reconstituição cle paleocampos cle tensão'

o Grupo Santa Bárbara (Neo-Ecliacarano, Supergrupo camaquã) apresenta, em sua áreatipo, ciclos de variação granulornétrica de dezenas a centenas de metros de espessura,
clecorentes de variações na proporção de depósitos cle planícies

de correntes

tr.ativ¿rs

c1e

inundação distais e depósitos

em sistemas fluviais efêmeros. O reconhecimento da influôncia

do

soerguimento cle um alto do ernbasamento durante a deposição da unidacle, separando duas subbacias, baseou-se em trabalhos cle mapeamento geológtco e foi documentado por análises de

proveniência lnacro

e

microscópica e anállse de paleocorrentes.

A

identificação do nível

estratigráfico relacionado ao início cla contribuição detrítica do Alto de Caçapava do Sul na
seclimentação do Gmpo Santa Bárbara permitiu a comparação com as variações vefiicais de
fácies e sistemas cleposicionais documentadas

en

seções estratigráficas de <letalhe. Constatou-

se, clesta forma, que o evento de reativação cìa falha, de caráter predominantemente notmal,
relacionada ao soerguimento do alto não coincide com um aumento imediato na taxa de geração
cle espaço cle acomoclação, como

previsto pelos modelos vigentes, e sim com um aumento de

gramrlação dentro cle ulna sucessão de clepósitos cle rios efômeros arenosos. Essa constatação

revela que caracteríSticas pafticulares cle um evento tectônico, no caso o soerguimento de um

I

alto ínterno à bacia, poclern modilìcar o padrão cle resposta seclimentat', com a possibiliclacle de
variações das taxas de subsidência

e aportc seclimentar em difèrentes áreas da bacia

eur

cliferentes ternpos-

Levantamentos estratigráficos acompanhados

por

intelpretações clos

sistemas

deposicionais e considerações sobre os oontroles tectônicos e olimáticos nos padrões de variação

vertical f'oram realizaclos na unidacle superior do Supergrupo Camaquã, designada Grupo
Gnaritas, aqr"ri dataclo no Eocambriano (535,2+1,1 Ma, Ar-Ar srap heating em subvulcânica rasa
c¡ue afèta a unidade,

rocha total), levando a nma revisão da coluna estratigráfica da unjclade e

a

modelos ¿e resposta sedimentar a eventos de reativação de altos adjacentes à bacia, sobt'epostos

por oscilações climáticas. A unidade é dominada por sistemas fluviais efêmeros, com ciclos de
variação na proporção entre clepósitos de planícies distais e depósitos areno-conglomeráticos

cle

correntes trativas qtÌe ooorreur em várias esoalas, contanclo ainda com a presença de expressivos

depósitos eólicos.

A

distinção entre ciclos cle origem autogênica e alogênica baseou-se em

estudos de elementos arqniteturais, perfil de eletrorresistiviclacle de alta resolugão, corelações

entre seções colunares de detalhe

e

reconhecimento cle snperfícies estratigráficas com

signifìcado cronológico, identificanclo-se como autogênicos os ciclos relacionados à migração
lateral de sistemas deposicionais e como alogênicos aqueles correlacionáveis em escala bacinal

e vinculados a superfícies estratigráficas maiores. É proposto

un

modelo tectônico para

a

cicliciclacle alogênica dos clepósitos fluviais, relacionado a variações nas taxas de subsidência

e¡r firnção cle eventos de reativação das falhas de borda. Já a alociclicida<le relacionada a
intercalações entre ciepósitos fluviais e eólicos é interpretada como decorrente de oscilações
climáticas.

Uma origem {econente de esforços tectônicos distension¿is para a Bacia clo Camaquã
clocumentacla

é

por análises de proveniência de clepósitos proximais do Grupo Santa Bárbara

(Neo-Ediacarano) em sua área,tipo, que levelam a ausêncìa de deslocatnento lateral expressivo
na falha de alto ângÙlo que delimitou a borda ativa da bacia, considerada como transcorrente em

trabalhos anter.iores. Essa caracterização é confirmada por análises cle paleocampos de tensão
realizadas separaclamente em cada intervalo estratigráflco do Supelgrupo Camaquã e unidacles
posteriores, que revelam eventos distensionais de direção NE-SW e SW-NE dttrante a formação

da bacia e eventos causadores dc transcomência apcrlas clurante a deformação das sucessõcs.

Cor¡o tais eventos distensionais prececlem as def'ormações transcotrentes, reconhecidas também
no embasamento e granitos de áreas adjacentes à bacia, o suposto vínculo entre a movimentação

de zonas cle cisalharnento e a origem da bacia, em contextos pós-orogênicos, é descartada.
Propõe-se q¡e a origem cia Bacia do Camaquã está relacionada a um grande sistema de bacias
distensionais posteriores ao rnetamorfismo da Orogenia Brasiliana e sem relação direta com os

II

processos orogenlcos

A hipótese vigente de quc o Gmpo Caacupé (Neo-Orcloviciano, Paraguai Oriental) teria
sido fonnado em ull.ìa bacia distensional ou transtrativa tnotivou uma análise comparativa con.r

os

depósitos

cìo Supergrupo Camaquã. Análises de fácies, sisternas

deposicionnis,

paleocorrentes, proveniôncia macroscópioa e icuofósseis realizadas no Grupo Caacupé (Neo-

Ordoviciano, Paraguai Oriental) caracterizam sistemas deposicionais fluviais conglomeráticos
distais sobrepostos por sistemas costeìros dominados por marés. Näo foram reconhecidas, nos
depósitos aluviais, características qùe possam levar a uma interpretação cle sisterna cle leques

aluviais, não havencìo evidências de campo que suportem a sr.rposição de escarpas tectônicas
proximais lirnitando a bacia. Sugere-se qì,¡e a uniclade depositou-se em uma bacia arnpla, com
conexão marinha a oeste, representativ¿r da primeira fàse sinéclise cla Bacia do Paraná.

Desta forma, propõe-se que o intervalo entre o Eooarnbriano e Neo-Ordoviciano marque
o frm dos processos distensionais registrados nas bacias da Província Mantiqueira e o início dos

ciclos de subsidência clo tipo sinéclise, sendo o primeiro aflorante na borcla oeste cla bacia.
Assirn, os processos do Estádio de Transição, considerados como cambro-ordovicianos na
proposta original (Almeida 1969), não ultrapassam o Mesocambriano, e o controle da margem

proto-andina nos ciclos de subsidência de grandes áreas no paleozóico inicia-se

já no Neo-

Ordoviciano.

A possibilidade de relação entre
Bacia do Paraná

a distensão lbrmadora do Grupo Guaritas e a origcm cla

é improvável deviclo à

iclade eocambriana clesse grupo

e à ausência de

depósitos da Bacia do Paraná anteriores ao Permiano sobre a rmidade, no Rio Grande do Sul,

implicando ern um adiamento de cerca de 240 milhões de anos da fase de subsidêncla termal em
rclação à de subsidência lectônica.

III

ABSTR'tCT
The geological evolution of southeastern South Ame¡ica lì'om Ediacaran to Ordovician is
characterizecl by the development of sedimentary basins that register the geological events of the

so called Transitional Stage between the metamorphistn and intense defonnation of the
Brasiliano Ologeny and the tectonic stability of the Middle to Late Paleozoic cratonic basins.

The present thesis f'ocus on the seclimentary record of the tectonic events of

the

Transitional Stage, aiming to test and clevelop the geological models based on the study of the
neoproterozoic metamorphic and plutonic rocks of the same region. The objects of the present
study are the Camaquã Supergroup (Ediacaran to Early Cambrian, south-central region of Rio
Grande do Sul State, Southern Brazil) ancl the Caacupé Group (Late Orclovician, Eastern
Paraguay), considered as examples of the sedimentary record

of eastem South Arne|ica from

Ediacaran to Lale Orclovician.

Several methods and approaches were used

in the recognition of the tectonic

events

responsible for the origin and posterior deformation of these basins, and in the characterization

of the pattems of sedimentary fesponse to tectonic activity. These included measurement of
detailed stratigrapl.ric sections, facies and architectural elements analyses, geological mapping,

paleocugent anatysis, macroscopic and microscopic provenance analyses, geochronological
analysis, analysis of brittle tectonic structures and reconstitution of paleostress fields.

The Santa Bárbara Group (Late Ediacaran, Camaquã Supergroup) shows tens to
hundreds of meters thick cycles of grain-size variation due to varied preservation of distal flood-

plain and stream-dominated deposits of ephemeral river systems. The uplift of a basement
highland cluring the deposition of the unit came to separàte two isolated sub-basins, as first
suggestod

by geological mapping of depositional

systems and later characterized through

provenance and paleocurrent analysis. The recognition of the stratigraphic level that records the

first detrital contribution of the uplifted highland enabled the interpretation of the vertical facies
changes recorded in the stratigraphic sections in terms of tectonic controls.

It was

observecl that

of the tectonic reactivation responsible for the uplift o{'the internal
highland with an event of increased depositional space, as predictecl by many theoretical
moclels, but instead with grain-size coarsening of a sandy ephemeral stream succession. This
result reveals that particularities in the history of reactivation, in this case the uplift of a
there is no correlation

highlancl internal to the basin, may imply in a diverse stratigraphic response than the predictecl

flooding surfàce, maybe clue to different subsiclence and sedimentation rates in clifferent basin
areas.

Stratigraphic analysis of the Guaritas Group (here dated

in 535,2+l,l Ma, whole-rock
IV

Ar-Ar slep herúing method in a sample of shallow sub-volcanic rock that cuts through the unit)
were unclertaken aiming the reconstitution of depositional envitonments and the recognition

of

'fhe results include the revision of the
the tectonic ancl clirnatic controls on the sedimentation.
stratigraphic column of the group and the development of moclels of sedimentary response to
tectonic reactivation events and uptift of basin-margin highlands, snperposed to climatic change.
The Guaritas Group is composed of fluvial stream ephemeral deposits showing cycles of grain-

by lateral miglation of distal flood-plain dominatecl deposits ancl sandy to
pebbly proxi¡ral stream deposits, also tnclucling thick sucoessions of aeolian deposits A
size variation causecl

clistinction between allogenic ancl autogenic cycles was based on architectural element analysis,

high-resolution elcctro-resistivity pseudo-section, correlation among detailed stratigraphic
sections and recognition of major bouncling stratigraphic surfaces. Thus, cycles related to lateral

migration of depositional systems were iclentified as autogenic ancl those relatecl to basin-scale

boundrng surfaces we¡e considered as allogenic.

A

moclel

of tectonic control

(through

subsidence rates) on the generation of alluvial allogenic cycles is proposed. The aeolian-alluvial

allogenic cycles at'e interpreted as clirnatically controlled

An extensional origin for the Camaquã Basin is interpreted from provenance analysis of
the Santa Bárbara Group, which reveals the absence of lateral migration of alluvial fans with
respect to their sources. Paleostress reconstitution of btittle tectonic structures of e¿rch
stratigraphic unit

of the

Camaquã Basin and younger deposits

of the region confirm

this

hypothesis, with extensronal NE-SW ancl SW-NE paleostress fields being recognized as sindepositional for the Camaquã Basin. As the strike-slip deformational events are related only to
basin cleformation, the supposed link between activation ofbasement shear zones and the origin

of the camaquã Basin, in a post-orogenic context, is refuted. The proposed model considers a
great system of extensional basins formecl after the Brasiliano Orogeny, with no direct relation
to the previous orogenic processcs.

The hypothesis of a extensional or transtensional origin for the Caacupó Group (Late
Ordovician, Eastern Paraguay) leacl to a comparison of this unrt with the deposits of the
camaquã supergroup. Facies, depositional systems, paleocurrent and ichnofossil analyses of the
Caacirpé Gr.oup charaoterize a pebbly clistal braided fluvial depositional system overlain by tidedominated coastal systems. No cliagnostic feature of alluvial fans were recognizecl and there is
no support for the hypothesis of proximal border faults. It is suggested that the Caacupé Group
was deposited in a wide basin with a marine connection to the',vest, recording the first intracratonic sag phase ofthe Paraná Basin.

Thus, it is proposed that the periocl bet\'/een Early Cambrian and Late Orclovici¿n marks
the end of the extensional processes recorcled in the basins of southeastern South America and

the onset of the intra-cratonic sag depositional cycles. So, the teotonic and depositional
procosses of the Transitional Stage, considered as of Cambrian to Ordovician age in the origlnal

deiìnition (Ahneicla 1969), do not reach Late Cambrian, and thc oontrol of the proto-andean
continental margin on the paleozoic intra-oratonic subsidence cyoles ofSouth America begins in
Late Ordovician.

The hypothesis of relationship between the basin-fbrr¡ing extension recorded in the
Guaritas Group and the origin of the Paraná Basin is refutccl due to the absence of post-rift
deposits above the

rift prior to the Permian, implying ín a 240 million year

gap between the

tectonic subsiclence and the supposed themal subsidence phase.
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