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RESUMO:

o conjunto qonduanico sofreu movimentos tectonicos de uma intcnsidade no
tavelmente maior que a considerada ate agora. Ha 4 direcoes principais e pre
dominantes das perturbacoes. Ao mesmo plano de esforcos (Beanspruchunqsplan ]
pertencem duas direcoes. Denominei as direcoes N 50'-70' junto com suas normais
N 140'·170' de "csterlnenses" e as de rumo N 0'·30' junto com suas normais N
90'-120' de "rioqrendenses", Existem grandes falhas ao suI de S. Catarina: Felh«
Miie Luzie, rumo geral N 0'-20 ', passando pelo vale tectonico do curso superior
do Rio Mae Luzla, a qual causou 0 abatimento do enorme bloco ocidental com
rejeito de ate 130 rn, Falha Criciume, rumo N 80'·60', de Morro da Miseria a
Criciuma, continua para NE ate Linha Torres. 0 deslocamento do grande bloco
sul, fol, a W, de 20-30 m, em Criciuma de cerca de 45 m, e a E, nas minas
Linha Battsta-Cocal, ate de 200 m A charneira da falha fica perto do lugar Mae
Luzia. Falha Pedre-Arerenque, rumo geral ENE-NE, segue 0 vale tectonlco dos
rios Pedra e Araranqua, tendo rejeitado 0 bloco suI. Falha de Petrimonio, rumo
N 60'; passa pela bacia de erosao do Rio Sanqao vindo de Nova Veneza e
continua para E ate a mina Condor. a W de Llrucanqa. tendo urn rejeito de
35-45 m do bloco norte.

Quatro "campos d e estruture em moseico", caracterisada por "horsts" e "gra
ben", com fal has escalonadas, sao incluidos pel as qrandcs falhas Mae Luzia e
Criciuma, e pelo Complexo Cristalino. 0 tipo de diastrofismo e de tensao, tendo
produzido escadas de Ialhas, pilares e fossas. Trata-se de uma "tectonice germano
tlpe", As dobras quasi faltam. Algumas falhas de carreacao (empurrao ) causa
ram duplicacoes das camadas, tendo ocorrido flexoes como movimentos de com
pensacao, 0 levantamento de numerosos diques e "sills" de diabas'o mostrou que
nao rnovimentararn as camadas cortadas.

Aceitamos 0 inicio do diastrofisrno como anterior a producao das efusivas, mas
posterior a deposicao do arenite Botucatu. Esses movimentos continuaram, menos
intensivamente, ate 0 fim dos derrames. 0 plano de sobreposicao do conjunto
qonduanico ao embasamento cristalino ofereceu uma zona de menor resistencia,
razao pela qual os efeitos do diastrofismo sao mais pronunciados al , A "mise-en.
place" do magma basico, abaixo do Complexo Cristalino, devia ter cornecado ja
durante a sedimentacao qonduan'ca no enorme geossinclinal da Bacia do Parana,
mas sornente a fratura da crosta terrestre, resultante da ascensao epiroqenica do
Complexo Crlstallno, abriu caminho para 0 magma.

""
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a s derrames do Trapp, por enquanto os ma lore s con hecldos da T erra, infl uencia
ra m 0 co njun to gonduanico. Produziram a hulhelzacao ( ..Inkohlung " ) do carvao
por aquecimento ge ral e reg ional dos sedimentos so topostos ao ,s derrames. Uma
pro palada sll lflca cao a tac ou partes carbonatadas do con junto na Iasc final do vu l
canlsrno. D 'o utro lado, as intrusocs causararn outros ~ feitos: enquanto os diques,
dc lqados mas compridos, produztram somente uma zona local de ccq uel flcac ao natu
ra l, Iigada a urn enri que d men to de pirita, os sills queimavam as ve zes ca mada s de
ca rvao , e folhelhos betum inosos do Ira ti, e ca usa ra m a ren ito s as falt lcos perto das
zonas de Ira tura mais intensas , e folhelhos grafi ticos do Irati .

ABSTRACT :

The Gondwana formations of San ta Catarina hav e suffered mor e and in tensive
dislocations than consi dere d up today. Many exactly det ermined faults and thou
sands of me as ure d join ts (see [olnt-d la qrams ] result 4 predominant directi ons; every
2 bel ong to the same force, We named the directions N 50' -70' connected with
N 140'.170' " ce te rinensic"; and N 0' -30' conn ected with: N 90'-120" "rioqrenderisic":
There are som e large faults: the Mae Luzia fault. more than 10 krn, general
tr end N 0°.20' . passing along the fault-line valley of the upper Mae Luzia river,
resulted a downthrow of the eno rmous western fault -block up to 130 m. The Cr i
d uma fault, mor e than 8 km , tr end ' N 80'-60', begins near to Morro da Mi ser la,
pa sses Criciuma and continues to NE. The downthrow of a large fault -block amount s.
in the western pa rt. 20·30 m, at Criciuma about 45 m, bu t in the ea st ern part
(Cecal-and Linha Battsta-mlnes ) up to 200 m. The jo in t of thi s fa ult s is near to
the Villa ge of M ae Luzia. The Pedre-Arerengue-Feult, general trend ENE-NE.
beg ins with in the lava flows of th e Se rra .Geral and 'passes a long the Fault-llnc
valleys of the Pedra-and Araranqua river. The southern fault-block is downthrown,
The Patrim6nio-Fauft. trend N 60'. cuts the erosion ba sin of the Sanqao river,
between Nova V eneza and the Condor min e; the northern block is downthrown
35-45 m. Moreover, we found out 4 distinct " fields of mos aic structure" , charac
rized . by tilted fault blocks. horsts and qraben . These are: the "horst" of the
Sanqao f'eld between the Criciuma-and the P atrlrnonio faults, the graben of the
Boa Vista field , the Lauro M ueller field wit h the predominant horst of Gu a ta ,
and th e block-faulted Rio N ov o field N of O rleaes. All th ese v ery brok en blocks
are situa ted between the M ae Luzia Faul t a nd the bo rders of the Braztl ian -Sh ield .
N early all fault s a re produced by tens ion-tecton ics. result ing tilt ed fault blocks
(step faults ) , an tithetic an d synthetc. often with dr aq s. The tecton ics correspond
to "qerm anotvpe" pa tte rn s, cha rac terized by tension-dislocati ons. G enuine fold s are
lack ing; Iccal ove rthrus ts res ulted do ublin g of str ata (e, q. coa l-seams in some
mines a t Sider opolis , M et ropolitan a . S . D umont. e tc.) . We found 2 pe rfec t flexu res
(Rio Am eri ca mine a nd near Guata ) , Fl exures, overthrus ts a nd local anticlnes
(Uniao mine ) a re int erpreted as compensa tion-move ments. The tecton 'c pr ocesses
rev eal clear relat ions to the v olcanic events of ,I- ~ fina l fase of the G ond wanic
Ag e, but there are no proofs that dikes have ca use d movements. The basic magma
had underlied (" mise-en-place") the vast area of the Parana Basin, in the depth
of the Brazilian Shi eld . When mobilized the lava pressed upward to the ro of.
But this roof ( "U nterb au" ) didn 't allow arching because of its riqidity (crys talline
rocks ) . Therefore the pression resulted in fra ctu rin q by tension , Hence. the epiro
qenet ic as cendi ng of the shield had ope ned the channels ( jo ints and faul ts ) for
the up wa rd moving ma gma . The lava extruded in fissure eru ptio ns, near ly w itho ut
pyrocl astic effect s. Up to 13 single sheets of diabase are known. T he T orres
fa ult (ESE ) , the Sao Gabriel-Fault (NNE) an d the M ae Lu zia-Fault (N N E)'
ar e considered as some of the ma in feeders . G eot ectonc re la tions of a large scale
may ex ist bet ween those enormous extrusion s in the end of the mesoz oic ep och .
an d the beginning of the Andine geosyncline , as an ex p ression of isostatic corn
pensat ion.
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Volcanic events had happened in th ree types : a) giant lava flows of diabase.
the la rgest known up today in the worl d, as numerous mighty sheets one upon
another form the uppe r part of the Serra Geral and nearly all the interior W
of the scarp. b1 Numerous lar ge sills, par tly introduced into the strata of the
Tubar ao and Passa Dois Series, partly between the Gondwana beds and the uncon
formity of the Archean crystalline rocks . This plane has offere d th~ llttle most resis
tance. c) Innumerous dia base-dikes, mostly very thin. in the Gondwana beds and
in the Brazilian Shield. The relation between tectonics and intrusions is the fol
lowinq: the strata are bro ken before the intrusions. ve ry probably just before the
magmatic asce nsio n. It seems that the movements continued. less intensive, up to
the end of the lava flows. It is Impossible to determinat e the exac t time of
the tectonics and the diabase-volcan ism, because of the lack of younger sedime nts
tha n tr iass ic. But these events had happened, with certainty, not befo re the Bot u
catu-sands tone (probably rhetic) because this format ion is disloca ted , too. T he
sills intruded. with predilection. into sha ly beds of the Gondwana. The lithologic
influence is very clear in the coal-bearing Tubar ao. Here the sills always res t
in shaly-ca rbon aceous strat a, interca la ted between thick sa ndstones. W e observe,
from E to W (from the ocean to the Serra Gera l) the sills in always higher
stratigrafic level s, from the Ita rar e up to the Rio do Rasto beds. The map shows
observed dikes and faults sections and diag rams demonstrate their regime.

It is thought, that the enormous lava flows have produced the carbonization
(Inkohlung) of the coal seams by regiona l heat ing of all under ly ing sedimen ts
(about 600 m thick ) . The sills burned coal seams and bituminous Irati schists
locally. They cause d bitumen -impreg nate d sa ndstones of the T ubarao in the neiqh
bourhood of Iault llnes, by expu lsion of bitumen of the proper coa l seams, and.
rarely . graf itic sch ists by metamorfism of bitumen of the Irati schis ts. Diaba se
dikes. thin but ex tended. effected local coked zones alon g the walls of the dikes.
often wit h enrichment of pyrite. Silification of carbonatic parts (lenses) is wide
pserd , as a final effect of the volcanism.

INTRODU(:AO.

Ha muito poucos dados sabre 0 diastrofismo que atingiu 0

conjunto gonduanico no suI de S . Catarina . OPPENHEIM (1934)
bern como outros, quasi negaram acontecimentos tectonicos de uma
certa importancia. GORDON (1946) mencionou uma grande falha,
rejeito de 95 m, perto de Born Retiro . MAACK (1947) apresentou ,
nos seus graficos, exemplos de uma tectonica de falhamente conside
ravel ao norte do Estado. DEQUECH (1948) levantou uma falha
em Quebradentes. Foi 0 erninente ge61ogo LEINZ ( 1949) que
esclareceu problemas de tectonica e de vulcanismo, particularmente no
Rio Grande do SuI. GUTMANS (1949) publicou urn interessante
estudo sabre a Bacia do Parana , tentando de smembrar a estrutura
geral de sta bacia em diversos monoclinais de pequena extensao, ao
lonqo de falhas principais de di sposicao radial. E pena que 0 autor
nao apresente prova s para suas afirmacoes (mapas, perfis , etc.)
aceitando ele urn diastrofisrno de direcao vertical. FREITAS (1951)
no seu ensaio sab re a tectonica sul-brasileira , teceu diversos cornen
tarios sabre a epiroqenese e 0 diastrofismo geral. mas coligiu seus
dados da literatura , sem estudos pr6prios no sul do pais. A hipotese
deste autor sob re uma grande quebra no Irati refere-se a mesma Ialha,
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suposta por ROCHA (1928) . que denominei Falha Mae Luzta, apes
sua localizacao no vale do mesrno rio.

as motivos para a escassez de observacoes tectonicas sao:

a) nao ha mapas topoqraficos com isohipsas; b) nao ha mapas
qeoloqicos de confianca : c) a maioria das camadas em questao sao
de origem arqilosa , apresentando aspetos bastante semelhantes no
estado de decornposicao: d) a superficie do litoral catarinense oferece
rararnente bons afloramentos. e vastas areas sao cobertas por
sedimentos quaternaries (leques de cascalhos, areia de duna , barre de
inundacao}. ~ 0 autor colecionou seu material no campo de 1950~53.

obtendo suas conclusoes, em primeiro luqar. por meio dos trabalhos
praticos na zona carbonifera do Estado. A famosa camada Barro
Branco. excelente elemento-quia devido sua igualdade de formacao
numa area de 65 x 25 km, forneceu a base para observacoes do
distrofismo, Muitas minas de carvao usavam cotas arbitrarias: quando
converterno-las em altitudes em relacao ao nivel do mar. desvendararn
se movimentos tectonicos de uma menor escala tambem. a levanta
mento das jazidas e 0 controle de centenas de furos nos dois ultimos
anos ampliaram nosso material.

a outro horizonte-chave para reconhecer movimentos foi a base
do Irati. Era nossa intencao ensaiar uma analise tectonica para a
melhor area estudada (fig. 1). as problemas sao;

1 .) Houve urn diastrofismo digno de mencao ate 0 Iim da epoca
gonduanica (incluindo os derrames ) em Santa Catarina?

2. ) Caso positivo, de que maneira se deu este diastrofismo?

3. ) Existem relacoes geologico ~ geneticas entre aquele diastro
fismo e 0 desenrolar dos acontecirnentos vu1cani.cos do Trapp?

II . CARATER DO CAMPO DE TRABALHO.

o terreno compoe-sc de 4 unidades: a montanha truncada da
Serra do Mar (alt. de 100 ~ 100m) situada E; seque-se para W uma
paisagem montanhosa de morros mais ou menos isolados (alt. ate
600 m). Mais para W surge a grandiosa cuesta da Serra Geral,
formando a escarpa impressionante do Planalto do Interior. as cumes
ingremes da Serra Geral atingem 1.400 m sobre 0 nivel do mar.
enquanto sua aresta fica em cotas de 900 a 1 . 100 m. Morros teste
munhos, situados como contrafortes, ao pe dos paredoes, pertencem
a Serra Geral. 0 ultimo dos elementos morfo16gicos sao extensas
planicies. No Iitoral, encontramos planicies de inundacao, cornecando
em forma de linguas. ja entre os contrafortes da Serra Geral , e pas
sando . rumo ao mar. a largas planicies costeiras constituindo urna
faixa de 6 a 25 km na praia atlantica. Doutro lado uma planicle, pouco
ondulada e quasi sem Iirn, forma a superficie do Planalto Interior.
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A morfologia e formacao das "1 unidades dependem do habito
petroqrafico e da Formacao geologica : a Serra do Mar compoe-se
de granitos, gnaisses e. raramente, de dioritos e porfiros do Complexo
Cristalino; este embasamento arqueano do continente e desnudado
em alto grau. A teridencia ascensional (movimento epeiroqenico ) do
Complexo originou a Serra do Mar.

a Cristalino submerge na linha Esplanada-Laquna. sob os sedi
mentos, abaixo do nivel do Atlantico, sendo visivel apenas perto de
Porto Alegre. a espesso conjunto dos sedimentos qonduanicos.
inclinando-se suavemente para SW e W, forma os morros da paisagem
montanhosa e os contra fortes. Aparecem, de E para W , a Serle
Tubarao (facies glacial do Itarare, facies Iluvial-lacustre do Grupo
Bonito, form. Palermo), depois a Serie Passa Dois (forms. Irati,
Estrada Nova, e Rio do Rasto), final mente a parte sedimentaria da
Serie Sao Bento (form. Botucatu), veja fig. 1,2. Dois possantes
sills, aflorados por erosao, cor6am os dois morros mais altos desta zona.

Quante a Serra Geral, e fundamentalmente formada por sedi
mentos gonduanicos sobrepostos por (600~1 . 000 m ) derrames dia
basicos. as folhelhos do Irati sao ainda visiveis ao N (W de
Coral Falso) como embasamento da Serra, enquanto ao W de Timbe
apenas 0 Rio do Rasto aflora, e, mais para S , os derrames encontram
o nivel do mar em Torres, e subrnerqem. Assim. a base dos derrames
fica no Morro Pelado (fig. 1) numa cota de + 750 m , e perto de
Timbe + 250 m , mais ou menos, segundo 0 mergulho para SW.
Esta inclinacao do conjunto gonduanico corresponde as estruturas
gerais: nossa zona pertence a orla oriental do geosinc1inal da Bacia
do Parana; a ascensao do Complexo Cristalino Iorcou mergulhos da
periferia para 0 centro da bacia, como aceita FREITAS (1951), a
material das planicies e bern diferente, mas sua formacao obedece as
seguintes condicoes geologicas : sao superficies dos derrames mesrnos
dos mais novos, na area do Planalto, doutro lado sao superficies dos
leitos dos sedimentos da Serle Passa Dois entre a Serra Geral e a
paisagem montanhosa. As Planicies de terra baixa sao cobertas, em
grande extensao, por cascalhos grosseiros e blocos [terraces do
Pleistoceruo ) e por barro de inundacao mais recente, enquanto a
planicie costeira, formada par abrasao durante uma leve submersao,
agora e coberta por depositos eolicos e terrigenos da recente epoca
de emersao.

III. a DIASTROFISMO

Estudamos falhas e fendas, diques e juntas, e, localmente, dobras.
a clima subtropical, a veqetacao primitiva e rural impedem muito as
observacoes no campo, Conseguimos medir exatamente numerosos
diques de diabasio, falhas e fendas em mais de 100 minas de carvao,
Descobrimos perturbacoes por levantarnentos de muitas sondagens,
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Fig. 3 - Graficos de juntas, em ordem regional. Os numeros correspondem nos dos
pequenos oirculos da fig. 1.
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mapeamentos e observacoes morfol6gicas. Realizamos imimeras me
dicoes de juntas em todos os andares do Gonduana, cujos resultados
se vern nos graficos (fig. 3) . Sistemas de juntas de distintas dire
~6es , bern como falhas existem nos derrames, porem a determinacao
dos rejeitos e raramente possivel (LEINZ 1949) devida a falta de
planos de referencia , 0 exarne dos qraficos. bern distribuidos no
campo, faz observar a evidente supremacia de 4 rumos: a direcao
predominante e N 509-709 , com maximum N 609 , junto com sua
normal N 1409-1609 , com maximum N 1509 • Denominei esta direcao
"cata rinense" , A segunda direcao principal N 09-30 9 , junto com sua
normal N 909-120 9 , denominei "rioqrandense". Os rumos retangula
res de cada sistema pertencem ao mesmo plano de esforco (Bean
sp ruchunqs-Plan} . Nao desenhamos 0 mergulho das jun tas e Ialhas,
nos graficos, porque e quasi sempre mui ingreme at e vertical. Quasi
todas as falhas e diques seguem uma das 4 direcoes.

A . Falhas ptincipeis.

I) Falha Mae Lu zia . Verificamos uma grande falha , de I ~

ordem, agora conhecida numa extensao de mais de 15 km. Seu
ru mo e N-S , oscilando ate NNE, situada paralelamente a escarpa atual
da Serra Geral (!) . 0 comeco da falha e uma linda Ilexao (fig. 4)
ao W de Guata: ai a cam ada Barro Branco foi de slocada 28 m
par a W por mergulho de 149 WSW, as margens do Rio Dez. Dai
a falha tern a forma normal longitudinal cu jo rejeito alcanca 128 m.
Urn gigantesco bloco ocidental foi abatido (fig. 5 ) . Consegu imos ,
em 1952, localizar a grande falha a W de Treviso ( PUT ZE R
1952 , c) : as camadas de carvao Barro Branco e Irapua te rn mergulhos
anormais no bloco estavel oriental , enquanto uma so nda a W do
afloramento do Irapua perfurou 24 m de arenito sotoposto a esta
camada , mas sondag ens a W desta localidade e urn novo poco diigua,
encontraram folhelhos betuminosos do Irati. 0 re jeito ai de ve ser
uns 90 m. Explieamos 0 mergulho contrario no bloeo nao abatido
como ate de uma leve repreensao (Aufschiebung). Jii ROCHA
( 1928 ) sup6s uma falh a de 70 m de rejeito ap roveitando os pobres
dados de poucas sondagens de 1922-25. loca lisa das em am bas as
margens do Rio Mae Luzia, porern R O C H A nao pou de localiza-la
ou saber se u rumo. Novissimos Iuros nas areas de Treviso, Sidero
po lis e M etro polit a ua perrn itern-nos calc ular os rejeitos da Ial ha. acei
tando mergu lho gera l de 1.2% WSW. R esulto u urn abatimento do
bloco com rejeitos de 70 m ao N W de Treviso. de 80-90 m em Rio
[or dao e de 128 m em Nova V eneza. Di ques de dia basio. possivel
men te liqados a sills. acornpan ha m uma grande parte da falh a M ae
Luzia ; furo s localizados ao W de T re viso terminara m no diabasio
fendilhado, sendo que urn enorme sill de d iabasio aflora entre Rio
[ordao e Nova Veneza , tapando a pr6pria falha . Parece-nos prova-
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Fig. 4 - Ftexao co m o corn eco da F alha Mae Luzia em Cuata

w

. :

.......... ..:......:...,:.
Fig. 5 ~ Failla d e tensao Mae Luzia em T'reviso : d iabns!o na
fenda da falha ; as f lechas indieam os sen ti do s dos movimentos .

Fig. 6 - "Gra ben "· na mar-gem do bl oco estavcl, rumo paralel o
a Falha Cr ic ium a . Mlrra Sao Simiio a E de Criciuma.
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vel que este grande sill tenha saido por esta falha de tensao. Os qraficos
N<.> 11, 15, 16, 17, 20, 26 e 30, da zona da falha, indicam seu rumo
entre N 0<.> e N 20<.>. 0 desnivelamento do grande bloco ocidental
e bern visivel do topo do sill de Nova Veneza ou do Morro Agudo
(420 m ), a W de Treviso: visto para N, a faixa clara do arenito
Botucatu ao pe da Serra Geral fica quasi ao mesmo nivel que 0 sill
de Boa Vista, 0 qual jaz sobre 0 Palermo e Irati, respectivamente.
A distancia de W a E e apenas de 10 km., no caso jsem perturbacao
e com urn mergulho de 1% devemos esperar Estrada Nova ao pe
da Serra em frente ao nivel do sill de BOa Vista. 0 rio atual Mae
Luzia corre num vale tectonico par motivo da falha.

A irnportancia regional do rumo da Falha Mae Luzia e acentuada
por linhas tectonicas paralelas, p. ex. uma zona de fendas, rumo N
5<.>-20<.>, de urn comprimento de mais de 6 km., cortando 0 Complexo
Cristalino ao N de Tubarao numa distancia de 47 krn. a E da falha
Mae Luzia. Observamos al, urn sistema de centenas de fendas pre
enchidas por fIuorita e quartzo. A mineralizacao deve ser urn ate
secundario, mas 0 fendilhamento deve ter sua origem no mesmo
esforco que fez rasgar a Falha Mae Luzia. Uma outra falha, rumo
N-S ate N 20<.>, paralela a falha Mae Luzia, corta a estrada de
Llrucanqa para Sant'Ana e a parte oriental da concessao Rio Maior
(pag. 37) tendo sua possivel continuacao para Nate Barracao. 0
bloco oriental deslocou-se, ao longo desta Ialha. Parece-nos que as
termas e aguas minerais do Complexo Cristalino entre Jaguaruna e
Sant'Amaro Hearn ao longo de fendas (falhas?) rumo geral N-S,

2. Falha Criciume, Uma grande falha transversal corta a zona
central da bacia carbonlfera, rumo ENE a NE, recebendo 0 nome
"Falha Criciuma". Uns 40 furos (1951-53) permitem determinar sua
localizacao e rejeito (fig. 1, 2). Nosso plano de referencia, a lapa
da camada Barro Branco, aflorando nas encostas do Morro ao N
da cidade de Criciuma, em cotas de + 84 m (Mina Wenceslau Braz,
no W do marro) ate + 113 m (mina Brasil, ao E do morro) reve
la urn mergulho normal de 1% WSW (PUTZER 1952 c). A
mesma camada fica na cota + 37 m sobre 0 nivel do mar na mina
de Lucca, perto da estacao de Criciuma, distante apenas 3 km. dos
afloramentos mencionados: a falha passa entre as 2 localidades, tendo
o rejeito do bloco sulino 45 m. A falha atravessa a propria cidade.
Medimos a W de Criciuma, ate 0 lugar Mae Luzia, rejeitos de 20
a 38 m, por uma malha de sondagens em ambos os lados (campos
"Sete Irrnaos", "Lote 31 A", "Uniao", "Rio Sangao""). 0 rejeito
aumenta em direcao E a zona Linha Batista-Mma Cocal. A camada
fica na mina Cecal, em cotas de + 23 a + 35 m, e na Linha Batista
em + 28m a + 36 m, mesmo no furo N<.> 6 Linha Antas apenas
em + 6,66 m, enquanto sua cota nas minas Abrao Zilli, situadas na
encosta oriental do morro de Criciuma (Morro Cechinel) se acha
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+ 120 m sabre 0 nivel do mar, distante apenas 9 krn. WSW.
Acentuamos 0 merqulho para WSW: isso siqnifica que a camada
ficaria , sern perturbacao, segundo 0 mergulho de 1% somente, em
Linha Batista 120 m + 90 = 210 m. Consequentemente resulta
dai ao E de Criciuma, urn rejeito de 180~200 m do bloco abatido
suleste, bloco este que foi Iorternente erodido e somente pequenos
restos da camada escaparam.

A Falha Criciuma e uma enorme falha de tensao, cuja charneira
fica perto do lugar Mae Luzia. Urn enorme bloco da crosta foi
abatido, a SeSE da Ialha, sofrendo uma viragem parcial. Graftcos
da falha (NQ 42 . 38. 43 ~ 48. 41 e 24) mostram maxima de N 609
e muitas destas juntas "catarinenses" sao fendas abertas , Encontram
se muitas falhas pequenas e diques de diabasio paralelos a grande,
caso comum das falhas principais. MAACK (1937) aceitou uma
zona perturbada em Criciuma, explicando-a enganosamente. como
"graben". de rumo SE. Novos furos e 0 mapeamento ao S de Cri
ciuma nao forneceram nenhum sinal de "graben" , mas uma divisao
do grande bloco abaudo, na forma de dlversos blocos estreitos, des
locados por falhas escalonadas (failles en echelon}, 0 bloeo abatido
sofreu mais esforcos a E de Criciuma, onde existe urn pequeno "qra
ben". verdadeiro na Linha Antas, eortado por falhas rumo SSE.
Urn possante dique, rumo N 609 fiea no eixo do pequeno sinc1inal
da Linha Batista. Ai, os movimentos produziram leves dobramentos
e mesmo uma carreacao (falha de empurrao ] no plano inc1inado Mi
raglia (Linha Batista), onde a camada Barro Branco. eortada na
metade por uma falha quasi horizontal, sofreu uma duplicacao local.
Esses atos de compressao sao movimentos compensat6rios no regime
do diastroEismo de tensao.

Um pequeno "graben " Iormou-se no bloeo estavel ( "Hoch-Schol
Ie"] ao N da Falha Criciuma na mina Sao Simao (fig . 6) . 0 graben.
rumo igual ao da grande Ialha , e limitado para N por uma falha anti
tetica, e para S por uma sintetica. Encontramos boris exemplos do
diastrofismo de tensao no bloco deslocado ao S da falha Criciuma.
Engenheiros da C ia. Mineracao Gera1 do Brasil, calcularam perto
de Icara urn sinclinal, de eixo submergente para W, devido sondagens
que revelararn urn nivel descendo para W, da camada Barro Branco.
o calculo foi sem prever uma possivel tectonica, pois do avanco das
galerias resultou uma serie de estreitos blocos, desnivelados por falhas
-esca lonadas antiteticas lembrando um Ieque, enquanto as camadas
mergulham para E (!) . As falhas convergem para S . de N 259 a
N 50'" (fig . 7) .

A linha-mestre entre as Pecos 11 e 6. da Prospera. corta numero
sas pequenas Ialhas, secundarias da Falha Criciuma. Seu rumo vai
de NE para E (N 55Q~90"') . Blocos estreitos da forma de ripa sao
deslocados por falhas escalonad as sinteticas, lima parte. com 100 m
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de larqura, sofreu uma leve torsao, isto e. uma carreacao de NNW,
ao mesmo tempo que pravocou urn ab atimento para SE, justamente
na ZOna de charneira (fig . 8). Urn espesso dique de diabasio de
composto entrou na zona de menor resi stencia, onde as camadas, bern
Iendilhadas. formam urn pequeno anticlinal. Deslocamentos de pe
qu ena extensao, causados par falhas de tensao, sao de aspecto normal
e Irequentes nas minas de carvao sendo ai tipica a forma de bloquinhos
cuneiforrnes (fig. 9) . E xistem , ocasionalmente, deformacoes tectoni
cas por esforcos de compressao na viztnha nca da Falha Criciuma, bern
como uma carreacao nitida no plano inclinado Spilere a W de Criciu
rna. Os pIanos do movimento tern rumo N 909 ( fig . 10). A sub
divisao estratiqrafica da camada perrnite reconhecer bern as processos
de compressao. 0 Ieito -quia. 0 siltito Barro Branco. sofreu urn triple
entumescimento por miqracao de material semiplastico em direcao da
curvatura. Todas as veias sao empurradas, em parte onduladas. 0
lugar situa-se uns 500 m ao N da Falha Crictuma, quasi na aresta
do bloco estavel : a esforco agiu de S para N, a carreacao e efeito.
de compensacao durante a deslocamento do grande bloco sulino. Mais.
urn caso de carreacao observamos na mina Santos Dumont, tarnbem
ao S de Criciuma. A carnada Barra Branco foi duplicada por uma
falha horizontal. rumo N 809, e a cami nho do empurrao foi 0 plano,
subjacente do siltito ..Alevante" que jaz sabre a leito superior do,
carvao, A direcao do .esfor<;o foi NNW. resultando uma disjuncao
horizontal, e depois carreacao ao longo de urn plano de estratificacao
(fig . 11). E' evidente que a crosta do conjunto gondufmico quebrou
se em forma de ripas estreitas em ambos os lados da Falha Criciuma.

Fig. 10 - Par t e da zo na de empurrao na margem d o bloeo
es t a ve l ao N da F alha Cr ici u m a. Mig r a Git o de material e au
m ento n o s Hti to pla st tco, Delg a dos leitos de car vao em forma
de ga.nchos, Dobra em fo rma de US " no fo rro . Plan o inc li nado

S pilerc W Crlciuma.

3) Falha Pedre-Arerenque. E' dificil observar falhamentos na
superficie ao S de Criciuma. A camada Barra Branco. sendo a
superior, fica a grandes profundidades, devido ao merqulho geral
para SW e WSW e ao falhamento escalonado. (Furo Macara ja :
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lapa Barro Branco na cota ~ 119 rn, prof. de 134,50 m ). Ainda
temos poucos dados sabre 0 subsolo ai. A mina mais suI ina Barao
do Rio Branco. perto de Icara . trabalha em cotas de + 19 mate
0,50 m. Furos ao S desta mina, na reqiao do Rio dos Porcos, reve
laram cotas sempre negativas da camada (de 40 a 108 m). Parece
nos a existencia de 2 maiores falhas ao S do dito rio . que rejeitaram
o conjunto para S e SW. U ma falha transversal . grande. rumo geral
N 709, comecando nos paredoes da Serra Geral perto de Pedra. passa
por Araranqua e atinge 0 mar perto da barra do Rio Llrucanqa ,
possivelmente sendo responsavel pelo kliff (fa lesia antes da ultima
ernersao ) . Urn graben acompanha 0 corneco desta Iinha tectonica
no topo da Serra, sendo bern observavel, onde se entalhou urn
enorme canon nos derrames. 0 mapeamento (Folha Tubarao.
no prelo ) mostrou que os andares superiores do Gonduana afJoram
ao S da falha, em forma de montanhas, alcancando a pr6pria praia
em Torres (fig. 1). Os morros com poern-se de Arenite Botucatu.
e de arenitos e siltitos da Formacao Rio do Rasto. As vezes os
morros possuem capas dos derrames inferiores. 0 arenito Botucatu
e bern perturbado, mostrando mergulhos acentuados na vizmhanca da
suposta falha (Gloria, Pedra. Morro Chato) . Ha numerosos morros
testemunhos, constituidos pOl' Rio do Rasto, na area entre Ermo e
Morro dos Conventos, ao passo que 0 Rio do Rasto e quasi cornpleta
mente erodido ao N da falha (i. e. fora dos contra fortes ), no bloco
estavel , Apenas os morros rnais altos testemunhos (Morro Mae Luzia,
Morro Maria Souza, fig. 1) . Ficando ao N da falha, sao capeados
por arenito do Rio do Rasto. A base do arenito entrecruzado, roxo,
do Rio do Rasto superior, fica no morro Mae Luzia numa cota de
+ 185 m [rnedicoes repetidas por aneroide) , mergulhando menos de
I % para WSW, enquanto 0 mesmo leito fica em + 20 m no paredao
do Morro dos Conventos, com mergulho iguaL distante 4 km. para
S . A camada ficaria , sern falhamento , pelo menos numa cota de
+ 140 m. Os qraficos N Q 53 , 54 mostram ma xima no rumo "ca ta ri
nense ", e os N Q 55. 56 ma xima W-E e N-S. Os ultirrios lembram
as do granito arqueano. Aluvi6es fJuviais e areia de duna encobrem
o con junto do Gonduana nas planicies, apresentando espessuras ate
de 50 m (furo 9, Rio dos Porcos ). POl' isso nao podemos localizar
melhor a pr6pria Falha Pedra-Araranqua. 0 rumo identico do curso
dos rios Pedra e Ararariqua , e a direcao "catarinense" poderia siqni
ficar que os rios sequem uma disposicao tectonica. Mencionamos a
grande profundidade do Rio Araranqua, perto da praia (de 20 m).
Perturbacces longitudinais , de rumo "rioqra ndense", sao muito pro
vaveis no campo em questao. como tambern na zona do Rio dos Porcos.
E studos futuros esclarecerao as estruturas desta zona . Localizamos
uma pequena falha rumo quasi N-S em Torres, entre os blocos isola
dos dos derrames: um arenito intra-derrame, de 3 a 5 m de espessura,
forma 0 embasamento do derrame do rochedo denominado "Castelo".
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enquanto distante uns 50 m para W, os diabasios colunares do mes
mo derrame submergem sob 0 nivel do mar. Os graficos N9 60 e 61
revelam maxima do rumo "rioqrandense" (N 209). A sondagem
Torres II, realizada em 1952 imediatamente ao pe do morro do faroI.
pegou 0 contacto entre 0 diabasio e 0 arenito Botucatu a 80 m de
profundidade, mais ou menos, enquanto que 0 furo Torres III. locali
zado numa pequena distancia para W, nao encontrou derrame e nem
arenite Botucatu, mas arenitos friaveis esverdeados do Rio do Rasto
[aqradeco esta informacao verbal ao Dr. NERO PASSOS). 0 re
sultado prova minha ideia de uma fa1ha com notavel rejeito a W
de Torres (PUTZER 1952, c). 0 rejeito deve ter de 120 a 150 TIl

e 0 bloco oriental juntamente com os restos dos derrames, submergiu
em relacao ao nivel atlantico.

.f>arrg .e>rc:incO

Fig, 11 - Dupl icacao da camada Barro
Branco por falha de empurrao. 0 pla
no de movimento foi 0 siltito "Ale
vante" acima do rorro. Mina, S. Du-

mont, a W de Icar-a.

A importante linha tect6nica Posadas-Torres, aceita como urn dos
-grandes canais de producao dos derrames por LEINZ (1949), nfio e
visivel no campo ao N de Torres. LEINZ deu-lhe urn rumo N 1209

o qual aparece nos graficos (N9 58~61). Pode ser que 0 surpre
endente elemento morfoloqico, constituido por aquela saliencia estrcita
da Serra Geral que encontra 0 mar em Torres, tendo urn rumo geral
de N 1209, pertenca a esta linha tectonica (fig. 12), criada por LEINZ.
o curso do Rio Marnpituba como tambern a grande planicie costeira
de Passo do Sertao ~ Gloria ~ Praia Grande (fig. 1) extendendo-se
Ionqe, para W, quasi ate 0 pe dos paredoes, permitem aceitar ai uma
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Fig. 12 - Bloco abatido dOB derr'ames na nra ta
atlantica, Cabo 'l'orres.

F'Jg, 13 - Perfil da concessao Uniao, a W de Cri
cluma; a camada Barro Branco fa lta no horst "Sete
Ir'maos ", foi levemente dobrada no a n ticli na l "UnHio".

Falhamento escalo nado .
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zona tectonica. Testemunhos do arenite Botucatu e dos derrames
emerqern da planicie, cujos sedimentos quaternaries fa zem escapar a
observacao estes falhamentos . 0 rumo NE das laqoas Sombrio e
Cavera, paralelo ao da praia, deve estar relacionado ao diastrofismo
tambern .

B. Campos de "estruture em moseico" (Block~Mosaik~Felder) .

o Ieitio carateristico destes campos e ..uma estrutura de blocos
afundados por falhamento , . alternantes com blocos ressaltados ou
estaveis. Os rumos das falhas sao iguais, correspondendo as direcoes
conhecidas. A crosta terrestre, quebrada, lembra urn verdadeiro mo
saico. Descobrimos diversas areas deste tipo situadas ao N da Falha
Criciuma. e incluidas a W pela Falha Mae Luzia, e a E pelo aflora
mente do Cornplexo Cristalino (fig. 1. 2 b). Numerosas falhas de
tensao. com rejeitos desde pequenos at e notaveis, predominarn no
rumo "catarinense": muitos diques de diabasio ocorrem, no mesrno
rurno , bern como no rumo "rioqrandense" . Achamo-nos convictos que
particularmente a orla oriental da Bacia do Parana, isto e a faixa do
Gonduana Inferior, na zona de sua sobreposicao sabre 0 ernbasamento
cristalino, sofreu urn diastrofismo de Iraturas, que tern sua origem na
ascensao ( "Aufbeulung") do E scudo Brasileiro. Deve ser certo que
esses acontecimentos ocorreram na Iase final da epoca gonduanica;
FREITAS (1951) deu-lhes uma idade cretacea.

1) 0 Campo Senqiio,

Ocampo Sanqao e morfoloqicamente, uma extensa bacia de erosao
(PUTZER 1953) , e tectonicarnente , urn "horst" , limitado para S pela
Falha Criciuma. e ao N pela Falha Patrtmonio. 0 horst mesrno e
sub-dividido em estreitos blocos por falhas escalonadas de rumo "rio
qrandense". acompanhado por urn horst secundario e urn graben . A
Falha Patrimonio, rumo N 709~60Q. deslocou a cam ada Barro Branco
na parte ocidental de + 110m a + 74 m. 11a parte oriental de
+ 126 m (mina Sao Geraldo) a + 91 m. resultando urn rejeito de
36 a 42 m do bloco norte. Encontramos urn igual rejeito em direcao
NE entre as minas Condor (bloco estavel ) e Caete (bloco abatido)
e aceitamos a continuacao da Falha Patrimonlo 'pa ra SW tambern
sob 0 sill de Nova Veneza. Explicamos com este rejeito 0 nivel
anormal da camada Barro Branco no antigo furo VII Nova Veneza.
na qual se acha numa cota de ~ 141 m : 0 furo fica nurn bloco abatido,
uma ve z pela Falha Mae Luzia, e uma segunda vez pela Falha Patri
monic. M uitas sondagens dos ultimos 2 anos permitern reconhecer
.a s estruturas pormenorizadamente do campo Sanqao. 0 "hors t" de
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Sete Irmaos fica no centro. Ai, a camada Barro
Branco foi erodida, na parte sul, e a Bonito fica
uns 50 m sob 0 terreno. Sequem-se para W estreitos
blocos (concess6es Uniao e Catarinense), descidos em
escalas (fig. 13); p. ex. a camada Barro Branco acha
se a ceu aberto em Llniao, nas cotas de + 30 a 35 m;
no Iuro U 8, a + 4,71 m; no Iuro U 5, a ......- 32 m; e
no Iuro U 13 a ......- 93 m. Descobrimos, nesta zona
perturbada, anticlinais locais. A primeira acompanha
o horst a W, rumo geral N~S; as camadas sofreram
uma elevacao de 15 m, mergulhando ate 8%. A
segunda fica imediatamente perto do limite oriental
( fig. 14) . As camadas sao dobradas e fraturadas,
mergulhando com 15~209 E, sao deslocadas para Vi
por pequenas falhas sinteticas. Ai, 0 Alevante aumen
ta sua espessura por rniqracao de material plastico no
joelho da dobra. Urn delgado dique de diabasio,
decomposto em barro claro, rumo N 509~109, fica no
eixo da dobra. Estes interessantes dobramentos Iocais
nao sao fen6menos de uma tect6nica de dobramento
verdadeiro. mas trata-se de movimentos compensate
rios: 0 deslocamento dos blocos estreitos processou-se
no mesmo ato, nao deixando bastante lugar; por isso
as camadas reaqiram localmente em movimentos de
desvio, dobrando-se. Outro resultado da compensa
<,;ao e uma falha de carreacao dentro da camada Irapua
ao lado W da bacia do Rio Sanqao. Na mina Rio
Bonito, da Metropolitana, as camadas sao Iraturadas
por 2 falhas quasi horizontais, rumo N 669 e N 62<.>
(fig. 15). Uma carreacao para SE resultou na forma
de uma dobra deitada, a outra, para NW urn empur
rfio sern dobramento. Folhelhos decompostos da lapa
do carvao deslocaram-se por cima e 0 leito de arenite
foi bern quebrado.

A E do horst "Sete Irmaos'' fica urn graben,
rumo geral N-S, cuja parte norte foi rejeitada de 43 m
(a E do lugar Rio Maina), ao passo que 0 rejeito
diminue para S. Numerosos diques de diabasio
OCOfJem no campo. Urn duplo dique, rumo N 509-559,
provadamente com mais de 2 km., passa na zona
"Llniao" (fig. 21, i}, sem deslocamento; urn outro,
rumo N 109-309, corta na concessao "Catarinense"
da mina Orion ate a mina S. Agostinho. Perto da
mina Orion fica uma falha de 39 m de rejeito, rumo
"rioqrandense". Mais urn possante dique, rumo N
109~209, acompanha a falha ocidental do graben no
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Fig. 17 - Flexilo na margern sui de 11m sinclinal.
Fraturamento e ;pouco aumento de- material nos joe
Ihos da dobra. Mina Rio America. a W de Urueanga.

Fig. 18 - Falha de tensiio; a direita: granito do
Cornplexo Crlstaltno, A esquerda : sedimentos Itarare,

Uruqanga. - Sant'Ana
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no leito do Rio Sanqao, cujo vale e de origem tectonica. Tarn
bern os graficos N9 32, 31, 37, 36, 33, 42, 38 e 34 mostram maxima
de tensao. Observam-se fraturas do conjunto na parte norte do campo.
das direcoes "rioqrandense" e "catarinenses", na maioria sendo fendas
nos cortes da estrada de ferro, entre Sao Marcos e Metropolitana
(fig. 17).

2) 0 Campo Boa Vista.

Ocampo e tectonicarnente urn graben. A sua parte ocidental e
uma bacia de erosao, e a sua parte oriental uma montanha. 0 graben,
de maneira escalonada, fica entre 0 horst "Sete Irmaos" e 0 de Guata,
A zona caracteriza-se por algumas falhas de tensao de rumo "catari
nense": os blocos deslocaram-se em escadas de SE para NW e vice
versa ( fig. 2). 0 espesso sill de diabasio Boa Vista (Belvedere)
subiu na zona central do graben, nao se conhecendo seu canal produ
tivo. A Falha Conso, rumo N 609, e sintetica, causando urn rejeito
de 12 a 15 m do bloco NW. Ha falhas paralelas nas minas em
Sideropolis, por isso a Camada Irapua aflora no bloco estavel ao S
de uma pequena falha. Ai verifica-se tambern uma carreacao local
dentro da cam ada Barro Branco bern como movimento de compensacao.
A camada foi cortada e empurrada sobre seu leito-quia.

Encontra.:se a continuacao do campo Boa Vista ao outro lado
do enorme sill; trata-se da estreita faixa do Gonduana inferior entre
o sill e 0 Complexo Cristalino. 0 relevo, muito acentuado e nao
bern claro, nao permite acompanhar 0 curso das falhas, mas algumas
delas sao bern interessantes, A bacia particular do Barro Branco
em Sant'Ana mostra uma serie de falhas paralelas direcionais, rumo
N 709~809 e N 1009~1309. As camadas sofreram pequenos rejeitos
antiteticos, nao sendo raro que diques de diabasio acompanhem as
falhas de tensao (fig. 23, e). A mais bela flexao da nossa area e
visivel na mina Rio America, W de Llrucanqa (fig. 17). Seu rumo
ondulado vai de N 1209 ate N 1009 e N 1109. 0 mergulho e inqreme,
N 609. e os joelhos da Ilexao sao muito fendilhados. 0 bloco abatido,
rejeito de 1O~12 m para N, e comprimido em sinclinal, limitado ao
N por uma falha rumo NE, cujo rejeito e desccnhecido (grafico da
flexao e N9 18).

Uma outra grande falha, cujo rejeito ainda nao se conhece, tern
rumo N 509~209 (fig. 18). Fica na subida Llrucanqa-Sant'Ana. Ob
servamos ao lado W da Ialha 0 granito, enquanto que 0 bloco des
locado para E compoe-se de sedimentos dobrados Itarare. A con
S de Sant'Ana, onde a falha e nitidamente de tensao, mergulhando
tinuacao foi verificada na parte oriental da concessao Rio Maior, ao
539 para E, rejeitando 0 Grupo Bonito e 0 Palermo. Urn sill subiu
nesta falha; provavelmente a falha c-sntinua para N e para S, como
elemento paralelo a Falha Mae Luzia.
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Fig. 19 - Falha de tensao com brecha, no g rahcn
escalona.do da, Mina Rio Oratorio, Lauro Mueller.

NW

Fig'. 20 - Falha entre 0 granito e os peloditos do Itarare
em Rio Novo, Or-Ieaes . Enrugamento e pequenos desloca

mentos no bloco abatldo,
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3) 0 Campo de Lauro Mueller.

o elernento predominante do campo, cuja morfologia e bern
acentuada (vales profundos e ingremes, morros em chapadas}, e 0

horst de Guata. E' limitado por falhas de tensao, rumo NE, cuja
falha norte causou urn rejeito de 30 m do bloco NW, e cuja falha
suI produziu urn rejeito de 50 m para SE. A camada Barro Branco
fica no horst nas cotas de + 340 a + 326 m; no bloco abatido para
N (mina Oratorio) em cotas de + 280 a + 290 m; no bloco descido
para S de + 300 m (mina Rio Bonito), de + 268 a + 222 m
(mina Rio Cedro) e de + 251 a + 220 m (mina Morro da Figueira).
Numerosas falhas parale1as obedecem ao regime "catarinense": os
diques tern rumos de ambos os sistemas. Existem alguns pequenos
"graben" secundarios, como na mina Rio Oratorio e Rio Cedro. Uma
brecha aflora na boca da mina Rio Oratorio, onde uma pequena falha,
sob forma de uma fenda, rumo NE, foi preenchida por detritos da
capa (fig. 19). Bons exemplos de falhas de tensao, com blocos cunei
formes, sao visiveis na mina Rio Claro. A maioria das falhas do
campo Lauro Mueller tern rumos N 509 a 609.

4) 0 Campo de Rio Nooo-Berreciio,

Este campo fraturado, a W de Orleaes, mostra particularmente
elementos tectonicos do rumo "rioqrandense". Urn pacote dos sedi
mentos Itarare, relativamente delqado, jaz sobre 0 granito os sedimen
tos e 0 granito sao bern quebrados por falhas de tensao. rumo N 09~309.

as blocos deslocados sao parcialmente virados para WNW, E e ESE.
Muitas falhas sao antiteticas. Peloditos e varvitos quasi plasticos,
reagiram em parte por leves dobramentos e enrugamentos locais (fig.
20), como movimentos de cornpensacao. Os amarrotamentos se de
ram particularmente. onde os sedimentos deslocados por baixo atingem
a parede do Cristalino, que exerce mfluencias de contra-apoio. Os
me1hores afloramentos Hearn no trecho da estrada em construcao.
Orleaes-Rio Novo, mas infe1izmente nao ha mapas da area.

De investiqacoes especiais sobre a antiga bacia da formacao dos
carv6es (PUTZER 1952, a) resultaram observacoes que 0 eixo e
a parte mais profunda da bacia Barro Branco fica no rumo geral
N-S, mais ou menos paralelo a Falha Mae Luzia. A malha densa
das sondagens em Sideropolis permitiu descobrir uma bacia especial
das camadas Barro Branco e Irapua, como bacias de subsidencia.
Sua distancia vertical e de lOa 15 m. a eixo da estreita bacia do
Irapua de urn comprimento de mais de 4 km. e rumo N 209-109~259

e 0 da Barro Branco sobreposta, N 509. a exame de 2 estreitas
bacias parale1as a Irapua em Metropolitana e Sao Marcos tern eixos
do rumo N 1209, e a bacia de Sant'Ana urn rumo E~W. Isso nos
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parece significa r, que os eixos tern rumos riograndenses com excecao
da Barro Branco em Slderopolis. Por esse motivo chegamos a con
clusao que as bacias da form acao do carvfio seguiram uma disposicao
antiga , e. que 0 diatrofismo mais novo do que 0 carvao indica um
rejuvenescimento. Observacoes do granito arqueano em Imbituba
(grafico N 9 4). em E splanada (grafico NQ57) e em Tubarao revela
ram maxima nos rumos N~S e E~W. Mas 0 CristaIino mostra tambern
rumos N 509~709, como se observa em Laguna e Imbituba.

IV. INTRUS6ES E EFUSoES DE DIABASIO.

O s diabasios do Trapp da Bacia do Parana ocorrem sob 3 tipos
bern diferentes na sua posicao geologica. embora 0 material da rocha
seja bern igual. Ha diques e sills como intrusoes, e derrames como
extrus6es.

a) Diques.

Diques representarn a menor quantidade do material igneo, apcsar
de serern numerosos e ocorrerern em todos os andares do Si stema
Santa Catarina, bern como no granito. Arocha escura e microcris
talina. A Irequencia dos diques no Grupo Bonito (Tubarao, Car
bonifero) e so aparente; porque nos outros andares gonduanicos nao
ha bons afloramentos artificiais e os diques sao decompostos em
argila clara nos afloramentos naturais , fugindo assim a observacao.
Todos os diques tern rumos paralelos as falhas . Os diques com ru
mos "catarinenses" (N 509~709 e N 1409~1609) prevalecem sobre os
"riograndenses" que sao represen tados nos rumos N 09~209 e N
90 9-1209. E ' tipico 0 mergulho vertical e a espessura bern del gada da
maioria dos diques que possuem uma espessura media de 0,90 m.
Diques mais largos sa o os de 12 m, rumo N 209 , na mina Barro
Branco em Lauro Mueller , 0 de 20 rn, rumo N 40? ao W da estacao
de Lauro Mueller e urn de 80 m, rumo N IS? em Pedra [mun.
Araranqua }: 0 ultimo, observado por LEINZ (1949) . Ha ocorrencias
de diques duplos (minas Uniao, Progresso, S . Agostinho) . Encon
trarn-se transicoes de diques verdadeiros em sills, como ocorrern tarn
bern diques cllindricos em forma de enchimentos de "canais" horizontais
(mina 5, Sideropolis) . Observamos diques quasi sernpre nas zonas
de fraqueza , acompanhando Ialhas. Aumento da entrada daqua e
endurecimento do carvao sao sinais da proximidade de diques nas
minas. Muitas vezes 0 diabasio dos diques e decomposto , cornpleta
mente ou parcialmente, pela atividade daqua. E' cornurn ao longo
das salbandas e fendas do diabasio alteracao para uma rocha
esverdeada-amarela. 0 material do dique e, no estado da decomposicao
total. urn verdadeiro barro claro (fig. 22). Deslocamentos sao co
muns. nas salbandas, como efeito do diastrofismo . mas nao do proprio
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"'ig. 21 - Atitudea dos d iques de dlabasto : a) Dique pas sando ll. s ill , Barracao
ao N de Or-lea.es : b) Sill introduzido no siltito " A leva.n te " no Wilo do forro da.
camada B arro Branco, Mina 5 Sideropolis; c) Sill, j-assando a d ique, ao longo
do plano ' de uma falba., Mina, 5 Sideropolis; d) Sill em forma de r610, Mina 5

Sideropolis ; e) Dique com entumescimentos em fo rma de bolsas, segue uma
falha antttetica , Mina Sant'Ana ; of) CJ<.:spesso dique na cam a da Barro Branco ,
Mina Vi toria, em Metronolita na : g ) Dique s eg u in do uma fa lha, de com p reesao,
Mina All Bat-a o d o R io Branco, t cara : h) Dique a companhado P Ol' b r ecba num
anticlinal , Mina. All Barao do Rio B ranco, I~ara; i ) D ic!ue duplo s em p ertur
bacao, na ca m . Barro Branco, Mirra 4." Frente, Un tao : k ) Dique delgado acom 
panhado e m zigue-zague 0 ai stema d e junta s N l ~O . o, rna. is v elho qu e 0 di ab a sio.

Quadro d o te to, linhamestre Mina Brasil, a ill de Criciuma.
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dique. Muitos diques cortam as camadas sern uma perturbacao. As
figs. 21 representam exemplos tipicos de diversos aspectos dos diques.
A fig. 21, revela as relacoes de idade: a intrusao de urn filao de
diabasio numa Ienda mais velha, rumo N 1209 • em zique-zaque, se
gundo tarnbem rumos N 309 3 N 609 • As juntas N 1209 sao fendas
abertas. A espessura dos diques de uma extensao consideravel e
quasi constante, devida a abertura da Ienda. mas se observam entu
mescimentos em forma de bolhas, ap6fises miudas ~ arrancadas de
diques horizontais. Nao se encontram aqueles sistemas paraielos de
diques, publicado por MAACK (1937) . rumo SE. emJinhas retas, ao
S de Criciuma. Este rumo 'nao e provavel, mas ha muitos pequenos
sills nesta zona que devem ter relacoes com diques 'como canais de
producao, cujos rurnos sao desconhecidos ate agora.

b.) Sills.

A extensao de muitos sills e na maioria restrita. mas alguns sao
grandes. Arocha microscristalina e transformada em terra verrnelha
nos afloramentos pelo intemperismo e a atividade bioloqica, ao passo
que os sills aflorando nos rios ou no mar nao se mostrarn decompostos.
Observam-se bolas de diabasio dentro do barre ro xo-rnarron (de
composicao esferica ) . Dois enormes sills coroarn montanhas na zona
central da mineracao: 0 sill de Boa Vista (Belvedere, Montanhao )
tern um , comprimento de 24 km e uma largura de 9 km , ( fig. 1).
o de Nova Veneza-Miseria mede 18 km de comprimento e ate 7 krn
de largura. Ambos se introduziram na divisa entre Palermo e Irati.
substituindo, numa grande parte. os folhelhos beturninosos do Irati.
As superficies e planos subjacentes dos sills nao se dis poem paralela
mente aos planos das Iorrnacoes, p, ex . 0 de Nova Veneza corta 0

Irati obliquo de maneira que a parte inferior do Irati aflora na beira
do Rio Mae Luzia. Ha restos do Irati tambem no ' extremo W do
sill de Boa Vista. Os 2 possantes sills, de 120 a 300 m de espessura
compoem-se. localmente. de diversas chapas de diabasio : ocorrem
delgados leitos de diabasio alternantes com folhelhos betuminosos
metamorfoseados lit-par-lit na encosta E do Morro da Miseria perto
da mina Llniao: observamos alguns sills. separados por folhelhos meta
morfoseados do Palermo e Irati , na subida Urucanqa-Rio Carvao-topo
do Boa Vista entre as cotas de 280 e 480 m. Urn resto da formacao
Estra Nova fica no topo do Boa Vista em 490 m. Devido a essas
observacoes e necessario corrigir 0 perfil de LEINZ (1949. pg . 23) .
Uma maior "ilha" de Estrada Nova e Irati fica no planalto do sill
de Nova Veneza.

E' evidente que os sills entraram nas divisas de Iormacoes ou
facies menos resistentes . D E QUE C H ( 1948) ja mencionou
uma certa Irequencia (predilecao ) dos sills no contacto discordante
granito Itarare. Por isso encontram-se diversos pequenos sills na
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Fig. 22 - Dlque deeomposto em barro,
Mlna Pascoal Meller. Uniao

Fig, 23 - Sill de diabaslo dentro do
Iratt causando cachoeira. Rio Manlm

a W de Trevlso



PUTZiER ~ DIASTROFISMO GERMAN6TIPO 67

aria oriental da faixa gonduimica na vizinhanca do Complexo Crista
lino, bern como na superficie do ultimo. Maiores sills afloram perto
de Azambuja e Orleaes, No caso da capa dos sills na zona de
contacto ter sido erodida, 0 seu proprio material decomposto indica
a superficie pre-qonduanica. Alern disso e tipica a intrusao dentro
de camadas argilosas: como nos varvitos e peloditos do Itarare (fig.
21 a) em Orleaes e Uruc;;anga (PUTZER 1953). nos varies horizontes
de folhelhos do Grupo Bonito; nos siltitos e folhelhos do Palermo
(Treviso, S . Geraldo. Rio America. Llniao}: 0 contacto Irati-Palermo
(Morro de Estevarn . e os grandes sills) nos siltitos e folhelhos do
Rio do Rasto (Turvo, Morro Chato). Ao contrario, faltam nos
arenites. As intrus6es dos sills no Tubarao carbonifero merecern urn
certo interesse ecoriomico: 0 conjunto compoe-se de espessos pacotes
de arenites. separados por 2 a 8 m de folhelhos e camadas de carvao:
os sills nao atacaram os arenitos, mas introduzirarn-se ao longo do
contacto entre os arenitos e as camadas de carvao, e folhelhos. de
menor resistencia (£ig. 16, 23, 24). Neste caso, 0 carvao e "quei
mado", Delgados leitos de sills substituiram tambern partes da cama
da Barro Branco. Descobrimos, por sondaqens, urn extenso sill sub
terraneo entre Ic;;ara-Esplanadae 0 Atlantico, que fica no nivel da
camada Bonito. Numerosos sills de pequena extensao causaram
elevac;;6es por resistencia do diabasio, na planicie costeira , ao S de
Criciuma.

c) Den-ames.

Foi LEINZ (1949) que tratou dos derrames num excelente tra
balho. 0 ' Trapp representa a rnaior efusao de lava conhecida ate
hoje na Terra. BAKER (1923) avaliou a area ocupada de 800.000
km2, OPPENHEIM (1934) de 1.200.000 km2 e ALMEIDA (1949)
ate 4.000.0000 km2. Alcancam 0 Uruguai e 0 norte de Argentina.
Os derrames recobrem a maier parte da Bacia do Parana. LEINZ
observou sua espessura maxima, sendo de 1000 m. ao W de Torres,
e constatou sua reducao para N e S: tern lima espessura de 600 m
ao W de Lauro Mueller, e de 800 m ao W de Porto Alegre. E'
merito de LEINZ ter descoberto possibilidades de sub-divisao dos
derrames em base de diferenciacoes petrograficas dos pr6prios diaba
sios. Reconheceu 8 a 13 derrames particulares nos paredoes majes
tosos da Serra Geral. A regra e: a parte superficial de cada derrame
e urn diabasio vesicular amigdaloide (zona de desqazeihcacao, con
ternporanea da efusao ) sotoposto por diabasio denso de uma . disjuncao
horizontal. Sequem-se por baixo a mais espessa parte sendo diaba
sios densos de disjuncao vertical (colunar). enquanto a parte basal
e formada por diabasios de juntas horizontais e de diabasios vitreos
bern pretos. As partes de disjuncao vertical. de 40 a 60 m, produziram
os pr6prios paredoes verticais e muitas cachoeiras na Serra Geral.
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o intemperismo isolou colunas pitorescas da parte media dos derrames
na subida de Lauro Mueller. Observei, na subida Tirnbe-Serra
da Rocinha. 13 derrames, somando 940 m total. E ' interessante
a falta da estrutura amigdaloide e colunar nos sills e diques. Leitos
de arenito intra-derrame separarn as vezes os derrames. LEINZ
( 1949) aceita su a ocorrencia so a W da Linha Laqes-Santa Maria,
mas encontramos urn arenite eolico intra-derrame em Torres , repre
sentado por urn arenito vermelho-rnarron de uma,....es tratificacao entre
cruzada bern acentuada. A as sercao de FREITAS (1951) de que
em Torres 0 Irati ficaria uns 7 m abaixo do niv' I do mar. e errada,
o Irati de ve Hear numa cota de uns 280-300 m abaixo do mar.

Fig . 25 - Ca no n entalhado n os derra
rnes rna is su p er to r es a o l on g o de s is 
temas de fendas. Rumo da garganta
N 150 .". Mata de pinheiro no Pla-

n alto. Taiembezinho.

Como e sabido. 0 contato derrame-embasarnento (arenito Botu
catu) e urn plano de erosao, indicando urn nitido hiatus apes a de
posicao dos mais novos sedimentos qonduarucos (nao levando em
conta arenites entre os derrames}. Urn contacto discordante, rnerqu
lhando para W, fica na cota de 750 m no Morro Pelado (W de
Lauro Mueller), urn contacto, sem dlscordancia . entre urn derrame
[disjuncao colunar) e urn arenito intra-derrame e visivel em
Torres. cota + 5 m. A erosao mais recente entalhou profundos
canons nos paredoes da Serra Geral. E ' interessante que a maioria
dos canons bern com a dos vales das cabeceiras dos rios que correm
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para 0 litoral, tern rumos NE, NNE ou SSE: parece-nos evidente
sua formacao de erosao segundo linhas tectonicas dos rumos "catari
nenses" e "rioqrandenses" (fig. 1). 0 mais lindo e grandioso canon
fica perto de Taimbezinho, junto a aresta da Serra Geral (fig. 25).
Todos os autores mencionam a faIta quasi total de sinais piroclasticos.
LEINZ ( 1949) referiu-se a raros achados de lapilli e bombas
vulcanicas, Observamos, na parte superior do ultimo derrame na subida
Timbe. urn leito de 0,30 m - 0,50 m de tufito contendo pequenas
bombas. Em Torres, 0 arenito intra-derrame encheu a superficie
rasgada ("zerspratzt") e fendas do derrarne mais velho (rumo das
fendas N~09_209, N-1709 90). A parte superior do arenito contem
muitos lapilli.

d.) E[eitos das inttusoes e e[usoes de diabasios

Nunca constatamos uma mfluencia ativa dos diabasios na estrutut a
de conjunto, com excecao de pequenos amarrotamentos locais nas
salbandas, por isso cai a hipotese propalada de que os diabasios
produziram as falhas. D'outro lado, as influencias materiais na rocha
encaixante pelos diques e sills sao consideraveis, E comum uma
coqueiiicaciio natural do carvao, ao longo das salbandas, atingindo
uns decimetros, com endurecimento do carvao nao coqueificado. A
zona do carvao bern duro pode estar ate 15 m distante dos diques,
enquanto no caso de urn sill perto da camada, a mesma po de estar
endurecida numa grande extensao (Morro Cechinel, Criciuma, etc.).
Observa-se urn enriquecimento de pirita em cristais (nao marcassita)
tanto na parte marginal do dique como no carvao coqueificado. No
caso da entrada de urn sill dentro da camada de carvao, 0 carvao e
"queimado" e substituido (metassomaticamente) por diabasio (minas
Brasil, Rio Maina, Linha Sanqao, C: B. C. A. etc.). A cor dos
sedimentos argilosos muda para roxo-vermelho nas vizinhancas dos
sills. Os carvoes originalmente betuminosos, sao metamorfoseados em
antracitosos por sills, particularmente dos lados do sill de Boa Vista:
o teor em materia ooletil normal de 26-29 %, desce ate 10% nas minas
Rio Deserto, Rio America, Rio SaIto e Caete a W de Llrucanqa.
Acreditamos que a hulheizeciio (Inkohlung) dos carv6es de Santa
Catarina e resultado de urn aquecimento regional dos sedimentos
gondufmicos antes, durante e ap6s a extrusao dos enormes derramcs
(PUTZER 1952, a). Encontramos folhelhos betuminosos rnetamor
foseados do Irati em xistos gra[iticos na cachoeira do Ribeirao
Brilhante, Mun. Taio, no norte de Santa Catarina. Dois possantes
sills, de 20 m de espessura, estao introduzidos no Irati, incluindo urn
pacote de 5-6 m de folhelhos betuminosos, cujo betume foi mudado
em grafita, teores ate 12,4% C.

A descoberta de uma jazida de "arenite impregnado par betume";
area de 20 km 2 mais ou menos, aWe SW de Criciuma, (PUTZER
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1953) revelou impreqnacoes, de parciais ate totais, por betume semi
liquido nos arenitos da capa e lapa da camada Barro Branco, e do
Palermo. As areas de impreqnacao sao intimamente ligadas as zonas
Iraturadas, nas vizinhanc;as de sills (concessoes Llniao, Sete Irmaos,
Catarinense, Linha Rio Sangao, Ia Linha Sanqao, Pinheirinho). A
espessura dos arenitos imp reqnados varia de 1 ate 4 m. Encontramos,
raramente, betume semi-Iiquido nas fendas dos arenitos e no proprio
diabasio.

Consideramos a impreqnacao por betume, dos arenitos da camada
betuminosa Barro Branco, como efeito de influencias terrnicas nesta
camada,

Sao Irequentes, em todos os andares juntas. bern como fendas e
Ialhas, com calcita bruta, e as vezes [Sideropolis mina 3) com perfeitos
cristais. Observarn-se veios de calcita particularmente nos testemunhos
de sondagens. Arocha encaixante do Grupo Bonito e isenta de
calcareo: consideramos portanto os dados anteriores sobre "arenito
calcifero" das sondas (p. expl. Rocha 1928) como erroneos. Trata-se,
conforme nossas experiencias recentes , de arenite com veias de calcita,
E provavel que a celcita tenha origem na fase final hidrotermal do
vulcanismo, ainda que nao seja impossive! 0 Ca descender dos nodules
de marga (hoje silificada ) dos andares superiores (Palermo. Passa
Dois) ou dos calcareos do Irati. A silicijiceciio de rochas carbonatadas
(calcareos e margas acima mencionadas) e urn Ienorneno regional no
Gonduana e foi aceito como consequencia do vulcanismo diabasico
por LEINZ (1938). 0 enchirnento das vesiculas do diabasio amiqda
loide por agata, ametista e quartzo e resultado do mesmo ato.
Ocasionalmente observa-se uma silicificacao de arenito da forma
Palermo (perto de Criciuma} , do -R io do Rasto e Botucatu. Fendas
no diabasio em Torres sao preenchidas por arenite eolico verrnelho
escuro, rnuito silicificado. PICHLER (1952) referiu-se a fatos identicos
em Paranapanerna. S. P.

V. CONCLUS6ES.

1.) Provamos que 0 conjunto gondufmico no suI de Santa
Catarina sofreu urn notavel diastrofismo, provocando deslocamento. A
maioria dos rejeitos e menor, mas alcanca ate 200 m. Ha lin has
tectonicas e falhas nos derrarnes.

2.) 0 diastrofismo que atingiti a zona em questao, mostra
nitidarnente urn tectonisrno de tensao, provocado por esforcos de
distensao. A crosta reagiu a urn esforco vertical , vindo do interior
cia Terra. de sorte que se Iorrnaram fendas de tensao. Resultou a
divisao da crosta em blocos relativarnente estreitos, que se rnoverarn
ao lange de falhas sinteticas e antiteticas. 0 falhamento escalonado e
urn Ienomeno tipico. Os maiores blocos deslocados sao 0 bloco ociden-
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tal pela Falha Mae Luzia. 0 bloco sulino, em duas escadas, pelas Falha
Criciuma e Falha Pedra ~ Ararangua. A orla oriental do conjunto
gondufmico. da Bacia do Parana. sofreu particularrnente urn Iratura
mento que originou "horsts" e "graben". Analisamos diversos campos
de estrutura em mosaico, incluidos pelas grandes falhas e 0 afloramento
do Complexo Cristalino. Consideramos esta faixa oriental bern pertur
bada . como "zona de fraqueza por excelencia . motivada pela sobreposi
l;;aO de urn pacote relativamente delgado e elastico ao ernbasamento
riqido de granito. 0 plano de contacto atuou como charneira. Clas
sificarnos 0 diastrofismo como "qerrnanotipo" . caraterizado por Ialha
mentos. Verdadeiros dobrarnentos faltam. Dobras locais, carreacoes,
e duas flexoes sao interpretadas como movimentos de compensacao,
causados por compressoes locais no memento do deslocamento,

3.) Todas as Ialhas, sistemas de juntas e diques seguem
direcoes nitidas a de rumo .N -509- 70Q junto com N-140Q-160°

denominarnos "catarinenses" : a de N -09_209 junto com N -909-120°

denominarnos "rioqra ndenses". Ainda nao conseguimos identificar as
relacoes de idade dos 2 sistemas.

4.) Muitas falhas tern relacoes com diques e sills de diabasio,
sendo em muitos casos preenchidas por esta rocha basica. Ha
numerosos diques que cortam as camadas sem perturbacoes. Os rumos
dos diques e falhas sao pararelos. Consideramos que ha relacoes
intimas qeneticas entre 0 diastrofisrno "qermanotipo'' e as intrusoes.
Diques e sills . cujo material e 0 mesrno que 0 dos derrames, ficam
hoje no terrene defronte as imensas efusivas. Transicoes de diques
em sills ocorrem, bern como as de diques em derrames, Aceitamos
que sill s . diques e derrames pertencern ao mesmo vulcanismo, sua
intrusao e efusao tendo-se dado na mesma epoca.

5.) Sabe-se que 0 vu1canismo basico. de extensao regional. e
tipico para os geo sinclinais. Os derrarnes do no sso trapp ocorreram
no fim da epoca qonduanica , apes urn hiatus (erosao da superficie
do arenite Botucatu). E' provavel que essa erosao acentuada Fosse
causada pela ascensao do Complexo Cristalino, si tuado a E da Bacia.
Nao conhecemos ainda os enorrnes canais (fendas) de producao dos
derrames. LEINZ (1949) explicou seus motivos para as linhas
tectonicas "Posadas-Torres" (rumo ESE) e "Santa Maria ~ Sao
Gabriel". rumo NNE. consideradas possiveis fendas de producao ,
Parece-nos razoavel aceitar que os esjorcos que provocaram a quebra
do "Oberbau" (parte superior da crosta ) cornecaram ja antes da
remota epoca do desenvolvimento do vulca nismo . perdurando ate
o Iim dos derrames . Urn rejuvenescimento dos esforcos na epoca
da oroqenese terciaria nao e excluido (oroqenese andina} .

6.) E xplicamos as relacoes qeneticas e ternporarias entre 0

tectonismo e 0 vulcanismo como as mais provaveis : 0 magma. ainda
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inativo, ocupou uma grande area em notaveis prcfundidades, mais Oll

menos na zona da Bacia do Parana, dentro do embasamento
cristalino. A mise-en-place continuou, durante a sedimentacao
gondui'mica ate a deposicao do arenite Botucatu. Urn levantamento
epiroqenico do Escudo Brasileiro comecou, por mobilizacao do magma
proveniente da acfio dos gases. Por esse movimento positive a erosao
Ioi intensificada. 0 rigido tecto ( ..Llnterbau", estrutura basal) nao
permitiu urn dobramento mas respondeu aos esforcos verticais por
Iormacfio de arquearnento. 0 resultado consistiu no fraturamento
do "Oberbau" (estrutura superior) por tensao. E cornpreensivel
que a Iaixa desta estrutura, que Iicou na margem do Complexo
Cristalino em ascensao, tenha sofrido mais intensarnente. Esta faixa
foi a nossa zona gondui'mica. 0 magma, liberado da enorrne
solicitacao, usou as fendas de tensao deritro do conjunto falhado como
canais de ascensao, imediatamente depois de rasgados. 0 magma
derramou-se na forma de diversos derrarnes na superficie erodida do
arenite Botucatu durante muito tempo (ate 13 derrarnes, espessura
total ate 1000 m) e introduziu-se. na mesma epoca . na forma de
numerosos sills e diques no conjunto gondui'mico e no plano de dis
cordancia Gonduana ~ Complexo Cristalino, enchendo tambern fendas
do Cristalino. A encosta oriental da Serra Geral segue, numa grande
extensao, 0 rumo ..rioqrandense", causado, com grande probabilidade.
por falhas direcionais e linhas de fendas . Estas perturbacoes devem
correspcnder aos esforcos finais do diastrofismo. enquanto que a erosao
da cuesta e urn processo muito mais novo.

o desenvolvimento dos processes seculares, bern complicados,
seguiu 0 ritmo geologico: Levantamento - Falhamento - Vulcanismo
(CLOOS) .
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