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A S£RIE MARICA E SUA POSICAO NA COL.UNA
GEOLOGICA DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO SUL(*)

Por

ALCEU FABIO BARBOSA

Escola Politccnica de Sao Paulo e Escola de Engenharia de Sao Carlos,
Universidade {Ie Sao Paulo

ABSTRACT

In this paper the Author deals with some features of the Marica series, which
occurence area is limited to the Lavras County State of Rio Grande do SuI, Brazil.

The main scope of this paper is to bring to light a discussion on the State of Rio
- Grande do SuI geological column, recently modified by, BEURLEN and assistants.

The author's first step was a gener al picture of the local geology with special
reference to the area under discussion, in accordance with the geological column pro
posed by LEINZ and cooperators in 1941. Great emphasis is done in this study to the
Marica series not only to its tectonic framework but also to its relationships to the
Camaqua series, and specially to its chronological position to the Carboniferous and
volcanic eruptions of quartz-porphyry, andesite and basalt.

In the field the 'Marica series bears evidence to have a general and extensive uncon
formity under the Itarare series, which is witnessed in many outcrops as it is seen in
Bndo, for instance. On the other hand there is a quite different tectonic style between
the Maries sediments and the fossiliferous Carboniferous ones, as it may be seen in
Cerro Formoso.

The author leads the discussion to the conclusion that the Marica series, the Camaqua
series, and the andesites and quartzporphyries must not be aged together with the
fossiliferous upper sediments of the Itarare series, in the Carboniferous times, because
they are positively olders in the geological column, what stands off from BEURLEN'S
ideas.

Finally the Author concludes that local geological column set by LEINZ and
cooperators must be keep on, and for geological mapping special care must be carried
in order to appart the Carboniferous sediments from the inferior Marica series.

('J Trabalho elaborado sob os auspieios do Conselho Nacional de Pesquisas.
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IN T ROD U <; A 0

Com a denominaeao de "Marica" foi identificada em 1941 uma forma
gao geologica por Viktor Leinz, Alceu Fabio Barbosa, E. Teixeira (1), no
Estado do Rio Grande do Sui, correspondendo it uma sequencia de conglo
meratos, arcozios, arenitos e argilites que, em virtude da extensfio superficial,
da possanr;a, e da diferenciacao litologica, devera ser mais propriarnente de
nominada "serie Marica", de idade provavel siluriana ou ordoviciana.

Posteriorrnente, em 1945, Dolianiti (2) descobriu Iosseis marinhos no
afloramento Budo e a seguir Iraja Damiani Pinto (3) e Emrnanoel Martins
(4) no mesmo afloramento colheram novos fosseis e situaram 0 horizonte
Iossilifero no Permocarbonifero, Itarare provavel, Achados Iossiliferos, vege
tais e animais, no Cerro Formoso e Acampamento Velho, vieram depois
confirmar a idade Carbonifera para os siltitos brancos cerarnicos, que reco
brem os sedimentos Marica.

Estim ulados por esses achados Iossilifer os Karl Heurlen, Mariano ena
Sohrinho e Emmanoel Ma rtins publicaram os bo lctin 19 e 22 no Museu

acional (11 a, e 11 b ) onde justificam a s II modo a gencralizar;iio da idade
Carbonifere uper ior, nao so pa ra toda a serie Maries como tambem para a
ser ie Camaqufi. Apresentarn nova coluna geo logica pa ra 0 Estado, modifi
cando radical mente, numa revisiio infeliz, a qu e foi apresentada por Leinz,
Barbosa e E. A. Teixeira (1).

Mais recentemente Beurlen e Emmanoel, no Bol. 23 do Museu Nacional
(13), voltam ao assunto, repizando-o e revolvendo-o sem acrescentarem novos
dados aos anteriores e discutem mais uma vez a serie Marica, parecendo pouco
convencidos daquilo que anteriormente publicaram.

Discordando dos citados autores, Damiani Pinto, (12) restabeleceu a
coluna proposta por Leinz, Barbosa c Teixeira, e propoz a denominacfio de
formacao "Teixeira Soares", Itarare provavel, para esses siltitos hrancos,
fossiliferos, que recobrem a serie Marica, por analogia fossilifera com a
coluna do Parana.

o presente autor, como um dos criadores da discutida formacao Marica,
deseja, neste trabalho, oferecer fatos observados em contraposicao aos argu
mentos de Beurlen, Emmanoel e M. S. Sobrinho, tentando desfazer a confusao
introduzida na coluna geologica do Rio Grande do Sui, confusao nascida
simplesmente da looalizacao estratignifica pouco precisa dos j azigos fossi
liferos.

Pretendemos mostrar pela palavra escrita, pois oralmenle ja 0 Iizernos
no Congresso da Sociedade Brasileira de Geologia, em 1952, no R. G. S., e em
reunifio desta mesma Sociedade em Sao Paulo, onde esta 0 ponto critico,
assinalando 0 local do primeiro achado fossilifero de Budo, acima de uma
discordancia estratigrafica angular, entre a serie Marica, inferior, e 0 Car
bonifero antigo, fossilifero. Infelizmente nao podemos continuar os estudos
de geologia do Rio Grande do Sui, que Iicara sem duvida a cargo dos geo
logos residentes naquele Estado.
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Desejamos ressaltar entretanto, 0 merito dos trabalhos de Dolianiti, Da 
miani Pinto, Beurlen, Emmanoel e Sena Sobrinho, que assinalaram a existen
cia de urn Carbonifero marinho antigo entre os sedimentos que constituem
o sub-solo daquele Estado sulino. .

Agradecemos aos Engenheiros Pedro Barroso, diretor da Diretoria da
Producao Mineral, Jose Garcia e Mariano Sena Sobrinho, engenheiros da
D. P. M., pelo interesse que demonstraram e auxilio que nos deram durante
nossa estadia no Rio Grande do SuI, e ao Conselho Nacional de Pesquisas que
financiou a elaboracfio deste trabalho.

GEOLOGIA

1 - Petrologia

A seri e Marica e encontrada a cerca de 20 km ao nor te cia cidade de
Lavras, Es tado do Rio Gr~nde do SuI. . ConLo rna 0 planalto de
quartzo porflro, conhecido por Ramada, 'diri gindo-se em afloramento descon
tinuos n a superfic ie, para os municipios de Sao Sepe, Dom Pedrito, Bage,
P inheiro Macha do e outros . E ap arenteme nLc de cstensfio conside ravel,

Ocorrem na regiao, quatro variedades de rochas eruptivas: 0 granitu
de Lavras, 0 quartzo porfiro, 0 andesito e 0 diabasio, Estas rochas foram
ja descritas por Leinz, Barbosa e Teixeira (1), dispensando repeticao. Lem
hramos apenas as suas posicoes relativas na coluna geologica do Rio Grande
do SuI. Os granitos de Lavras sao cIaros e roseos, intrusives nos termos
metamorficos da serie Porongos, equivalente 11 serie Minas, possivelmenle
pre- cambriana. Ocupam grandes areas aflorantes nos municipios de Lavras
e adjacentes,

Os quartzo porfiros sao intrusivos ou efusivos, Os corpos intrusivos,
sob a forma de diques e sills de possan<;a variavel, seccionam a serie Marica,
porem em ncnhum local foi observada a sua intrusao no Carbonifero ou 0

certos pontos, sobre os arcozios, manchas esparsas de quartzo porfiro efu
sivo remanescentes dos derrames ora erodidos.

E urn vulcanismo pre-Carbonifero, sem duvida de grande extensao no
Rio Grande do Sui, que ocorreu possivelmente na idade ou epoca dos grandes
dia strofismos caledonianos, isto e, podem ter sido contemporaneos deles.

Os andesitos sao representados tarnbem por corpos intrusives e efusivos,
porem na area em apreco, observarn-se apenas alguns diques. E tambem
pre-glacial ou pre-Conduana, como alestam a presen~a de seixos de andesito
em tilitos, contactos frios entre eles e 0 carater nfio intrusivo dos andesitos
nos sedimentos Conduanicos.

Admitimos para esse vulcanismo, idade pre-glacial. Carbonifero sem
diivida, porem muito distanciado no tempo do vulcanismo de quartzo por
firo. Entre eles decorrem uma fase ero siva com correspondente sedimentacao
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de, pelo ITIcnos500 metros de arenites, argilitos, conglomerates, subaquosos que
constituem a serie Camaqua.

A serie Camaqua ocorre no Cerro dos Cabritos, proximo ao Cerro For
moso, em discordancia angular com s Marica, segundo EmmanoeI, (11 a, p
21,perfil n.? 3), sendo ativamente movimentada pelo vulcanismo andesitico
e mineralizada em outros locais pOI' solucoes cupriferas.

o vulcanismo basiiltico seguiu-se ao de andesite, no Triassico, Na area
em apreco ha pelo menos um dique de diahaslo, bem visivel ao lado da estra
da, proximo a uma mesa Carbonifera, (figs. 1 e 2 ) . Trata-se de uma rocha
granular, einza a negra, texture ofitica, com predominancia de plagioclasio
An\io, augita em fenocristais e ripas menores, devendo tratar-se de verdadeiro
diabasio intrusive nos sedimentos Marica.

Os termos da serie Maries sao, de baixo para cima: conglorneratos, ar
coaios, arenitos e argilitos.

Os conglomerates sao formados de seixos pequenos, raros de 10 centi
metros, a maioria de 1 a 2 centimetres, de gnaisse, granito e quartzito. .Apre
sentarn-se em boris afloramentos ao longo da sanga ou corrego, antes da
fazenda de Alfredo Macedo, no Acampamento Velho. Tern, aqui, mergulho
fraco de (15° a 25° ) N e direcfio N.llOoE, magneticos, sendo a possan«a de
algumas dezenas de metros. Os seixos sao cimentados pOI' argila e silica.
POI' isso rnesrno a decomposicao da um solo argiloso e avermelhado.

Sao forternente diaclasados, sendo mais importantes as fraturas de dire
«oes N·12°E e N·6°E com mergulhos fortes. Intercalados nos conglomerates,
observam-se, it jusante da passagem do referido corrego, algumas camadas de
pequena espessura de folhelho avcrmelhado, duro; e arcozios, diaclasados
da mesma maneira e concordantes corn os conglomeratos.

Os arcozios, arenitos e argilites, ocorrem em associacao bem visivel no
local conhecido pOI' Budo, na estrada Lavras-Bage, a 30 km de Lavras, onde
e observada uma sucessao concordante e repetida destes terrnos da seri e
Marica ( fig. 3). 0 arcozio e cristalino, 0 grfio em media de 0,5 a 0,8 mm,
com predorninancia de feldspatos e quartzo com extinciio ondulante, cimen
tados escassamente pOl' calcedonia e argila. A coercncia e dada peIo en
dentamento dos graos e alguma recristalizaciio.

A espessura de cada urn varia de centimetres a .metros, predominando os
argilitos. Estes sao avermelhados, duros e diaclasados, A sucessao arcozro,
arenito e argili Lo tern Iorte mergulho, 70° a 80 0 , e pode ser observada it
margem da estradu pOl' mais de 300 metros. Aqui, a espessura aparente da
serie e de algumas centenas de metros. Nas localidades do Cerro Formoso
e Acampamento VeIho, (fig. 1) os arenitos aparecem em grande area (fotol).

Recobrindo estes sedimentos da serie Maries, sempre topografica e estra
tigraficamente acima dele s, ha um pacote de sedimentos argilo-siltosos e areno
argilosos. Sao brancos ou cinza-claros, de pequena espessura, cerca de dez
metros, duros e ceramicos, com perfeita estratificaqao paralela, ligeiramente
deforrnados pOI' dobras suaves, cujo conteiido fossilifero situou-os no Carbo
nifero superior (11 b, 2, 12), ou Itarare.
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Estes sedimentos foram estensamente erodidos, de modo que aparecem
ilhados esparsamente sobre os sedimentos Marica, como podemos observar
na fig. 1 e foto l.

o mapa geologico de Leinz, Barbosa e Teixeira, (1) incorporou estes
ultimos sedimentos na serie Marica, devido a ausencia de conhecimentos de
fosseis naquela epoca e ao desconhecimento da discordancia de Budo, assim
como it aparente concordancia de direc;ao e mergulho na area do Acampamen
to Velho. Esses sedimentos deverao ser destacados da serie Marica em rna
peamento futuro, sendo verdade que grande parte des afloramentos escapara
a mapeamento em virtude da pequena extensao.

B

Conglomerados, e-eoncs e
~olhelhos do Serie Morica
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Fig. 1 - Esboco geologico des areas do Cerro Formoso e Acampamento Velho.

2 - Tectfmiea

A sene Marica repousa, em certos locais, diretamente sohre 0 granito de
Lavras. No Cerro Formoso ela encosta-se com contacto igneo a W nos
quartzo-porfiros, sendo recoberta com discordancia estrutural visivel (fig. 2)
pelos sedimentos Carboniferos ou pOl' derrames de lavas de quartzo-porfiros
a NE (fig. 1, 2).
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Na regrao de Cerro Formoso e Acampamento Velho esta a maior exten
sao aflorante da serie, Consiste de uma faixa de tres a quatro quilometros
de largura aparente confinada entre granitos, quartzo-porfiros, serie Cama
qua e serie Porongos, alongando-se no sentido SE para NW. E uma faixa
de blocos instaveis desde os tempos pre Marica, tendo esta sido atingida por
intense vulcanismo e intrusfies de magna acido, no Siluriano provavelmente,
vulcanismo andesitico no Carbonifero e basaltico no Triassico. Diques destas
eruptivas na area mapeada atestam estas atividades magmaticas,

A SW da area, na grota abaixo da casa de Galeno Macedo, parece certa
a existencia de uma zona falha, assinalada nos contactos com 0 granito, onde
existem altos paredoes de quartzo porfiro, semelhantes a uma escarpa de linha
de falha (fig. 2).

NE

[2]++ GrontrO
+ +

CD

F*l Oucrtzc Podrro
~ rntrvstvc

®

00 crccz.os, nren.tcs e
~ Conglomerados do5 Manco

®

Fig. 2 - Corte esquematico segundo AB na area do Cerro Formoso.

Os sedimentos Marica sofrendo as consequencias dessa instabilidade,
foram intensamente dobrados em estrutura isoclinal e revirada em Budo, com
dobras de pequeno mergulho em Acampamento Velho. A medida destes
mergulhos e de 15 0 a 800

, indicando isto urn estilo tectonico em dobras aper
tadas. A direcao geral da estratificaqao em Acampamento Velho e N700 

80 0 W, magneticos, isto e, corre aproximadamertte no sentido do maior alon
gamento da bacia. A coerencia e intenso fraturamento dos arcozios, arenitos
e argilitos, dao-lhes 0 carater de sedimentos sujeitos a incipiente metamor
fismo, suspeitado tambem por recristalizacao marginal do quartzo e genera
lizada extincao ondulante.

Sobrepondo-se aos sedimentos Marica ocorrem os ja citados siltitos, are
nitos e argilitos fossiliferos, do Carbonifero superior; (fig. 1). Estes sedi
mentos, generalizadamente, terrr mergulho suave, 100 a 20 0 para N ou para S
e direcao N 700 a 800 W, isto e, no mesmo sentido do eixo da bacia. H~

assim uma aparente concordancia estratigrafica dos sedimentos Marica com
os Carboniferos, em Acampamento Velho. Isto levou Leinz, Barbosa e Tei
xeira (1) a incluir todos na serie Marica, Por outro lado, foram neles en
contrados fosseis Carboniferos e, em consequencia, Beurlen, Emmanoel e
Mariano, incluiram todo 0 pacote neste periodo geologico.
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Entretanto, 0 exame mais atento da estrutura, permitiu em Cerro Formoso
estabelecer a seccao transversal , (fig. 2) da bacia , que emhora esquematica
mente, da ideia de uma discordiin cia estrutural, isto e, 0 Carbonifero apresen
ta-se apenas ligeiramente ondulado, com suaves anticlinais e sinclinais, num
estilo tectonico inteiramente diferente da serie Mariea. 0 contraste e a dis
cordiincia angular entre as duas forrnacoes sao claramente visiveis em Budo,

Esta deformacao suave do 'Carbonifero pode ser de simples acomodacao
a urn embasamento irregular , 0 que e visivel em Budo, ou em virtude do dias
trofismo Triassico. Putzer (10) ja chamou a atencao sobre 0 diastrofismo
"Germanotipo" apresentado em certas faixas das bacias Carboniferas de Santa
Catarina pelo vulcanismo basaltico do Triassico. Da mesma maneira int er
pretariamos a deformacao do Carbonifero em causa, pela ligeira comp ressao
lateral do pacote. Em todo 0 caso, so conh ecemos tai s deforrnacoes no Per
mo-Carbonifero nas visinhancas dos diques de diabasio. Estes sedimentos
apresentam-se geralmente horizontais com estratificacfio plano paralela. Aqui,
em Cerro Formoso e Acampamento Velho, deve tratar-se de urn Carbonifero
mais antigo. .

320

30 0

zac
I

10 10 !O m
! •

Fig. 3 - Dtscordcncic de Bud6.

3 - A diseordancia de Bud6

~
zono ee
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Duranle 0 Congresso da ociedade Bra sileira de Geologia, em Port o
Alegr e. foi programada urna excurs jio aos jazigos Iossillfero da entfio " for
macfio" Marica, principalmente no afloramento Budo , situado a margem e 
querela da estrada Lavra -Bage, a 30 kill de Lavras, c no Acampamenlo Velh o.
A fig. 3 e um perfil aproximad o deste afloramcnlo. 1 elc os edimen tos assi
naIados 1, 2 e 3, sao respectivam ente um conglomerato basal, silt itos ou ar
gilitos e arenitos fin os,

o conglomerato basal tern cer ca de 0,50 m de possanl;a e con tern seixos
de granito e ar cozios, alguns de 0,30 m de difimetro , os demais com men ores
dimensfies, ja decompostos, porem com suas formas angulosas ou lenticula res
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conservadas; 0 material ligante e tambem argiloso avermelhado, decomposto.
Inclina-se paralelamente aos argilitos e a superficie antiga, hoje rocha de
composta. E urn conglomerato tilitico, segundo Beurlen e Emmanoel (13,
ps 13 e 14), porem, nada impede que seja um conglomerato de outra origem.
A decomposiciio e posterior ao Carbonifero, possivelmente recentc, haja visto
os blocos transportados, hoje decompostos.

Acima do conglomerato seguem-se argilitos e arenitos claro-acinzentados,
ceriimicos, inteiramente identicos aos de Cerro Formoso e de Acampamento
Velho, Formam cumiadas salientes a margem esquerda da estrada no sen
tido Lavras-Bage e reduzem-se a leve ondulacao na margem direta, pelos earn
pos afora.

Abaixo do conglomerato segue·se uma zona argilosa-avcrmelhada, de 1,50
a 2,00 de espessura, 6, resultante da decornposicao dos arcozios e arenitos
arcozianos, Abaixo desta zona 6 apresentam-se sedimentos inteiramente di
ferentes dos anteriores, ou sejam, arcozios, arenitos e argilitos numa sucessao
continua e concordante, por mais de 300 metros ao longo da estrada. as
arcozios sao identicos aos de Cerro Formoso e Acampamento Velho, ora
cristalinos e compactos, ora em adiantado estado de decomposicao quimica.
as arenitos sao avermelhados e argilosos semi-decompostos, as argilitos sao
vermelhos ou roxos. Apresentam-se invariavelmente diaclasados, especialrnente
os argilitos, de carater ardosiano.

A direcao de sedimentos Carboniferos e N·400·W e 0 mcrgulho 25°NE
magneticos. A atitude da serie Maricii, abaixo do conglomera to, no mesmo
local, e N15°E de direcao, e os mergulhos vfio de 600NW a 80oNW. Ha
assim uma variacao de 55° entre as direcoes do do is pacotes superpostos de
sedimentos e os mergulhos sao tambern acentuadamente diferentes. Adicio
nalmente, intercala-se urn horizonte de conglomerato entre os dois, tendo entre
seus seixos alguns do embasamento arcoziano, isto e, e um conglomerato
basal, companheiro muito frequente das discordancias geologicas.

Trata-se, como vemos, de uma perfeita discordiincia angular entre 0 Car
bonifero e a serie Maries, discordancia que se prolonga bem visivel pelos
campos e pastagens da regiao de Budo,

Alern desta discordancia angular, tamhem e impressionante a cristalini
dade, coerencia dos arcozios e 0 diaclasamento e cornpactacao de todo 0 con
junto, comparados com os sedimentos argilosos Carboniferos. Estii assirn
perfeitamente caracterizada a discordancia angular, conforme Fourmarier (6).

Durante a visita dos congressistas a este local, os geologos presentes e
os paleontologistas colheram fosseis, classificados ja anteriormente como Car
bonifero marinho, exatamente na transicao do conglomerato basal 1, para
o horizonte de argilito 2, e mais acima ainda.

o valor das discordiincias angulares regionais, quando bem caracterizadas,
njio pode ser sub-estimado, como tern acontecido ate esta data com a discor
dancia de Budo, Este e um indiscutivel e majestoso depoimenlo de que mi
lhoes de an os separam as formacoes Carboniferas cia serie Marica. A sua
localizacao e afloramento imediatamente abaixo do jazigo fossilifero de Budo
foi providencial, porque evitou a continuidade de uma interpretacao erronea
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para a coluna geologica do Rio Grande do SuI. Em se tratando de forma
~oes inteiramente dobradas, como os termos Marica, nao sera anormal, em
outros locais, a aparente concordancia de direciio e mergulho com os sedimen
tos Carboniferos, como em Acampamento Velho.

DISCUSSAO

Urn dos autores do Boletim n.? 90, da D. P. M. da Seeretaria da Agri
eultura do Estado do Rio Grande do SuI, Viktor Leinz, em 1953, apresentou
contestacoes ponderaveis (8) aos metodos versateis com que Beurlen (7) ge
neralizou suas observacoes geologicas.a partir dos achados fossiliferos, Pa
rece-nos, que as respostas aos argumentos de Leinz, foram pelo men os tres
boletins suceessivos do Museu Nacional: Geologia n.? 19 (11 a), Geologia
n.? 22 (11 b), ambos de Martins, Beurlen e Sena Sobrinho, em 1955 e Geolo
gia n.? 23 (13), de 1956, de Beurlen e Martins. Ao tratarem da serie Marica,
em todos esses boletins, os argumentos sao semelhantes, traduzindo uma con
vic~ao unanime dos seus autores em torno da ideia fixa de uma Marica
e Carnaqua do Carbonifero.

Desej amos ofereeer contestacoes e esclarecimentos a algumas ideias e
afirmativas eontidas nestes tres boletins, na intencao de repor em seus respec
tivos lugares, os termos estratigraficos da coluna Riograndense, inadverti
damente deslocados pelos ·autores daqueles boletins. Nao desejamos manter
polemica, pois os £atos ai estfio expostos.

Sao muito oportunas aqui as palavras de Schultz e Cleaves (14): "Both
geology and crime detection share the inherente difficulty of the indutive
procedure, for no matter how numerous the observed facts on wieh a gene
ralization is based an unobserved (0 grifo e nosso] fact may invalidate it".

Sem duvida, se Beurlen e eolaboradores tivessem levado mais a serio a
discordancia de Budo e a diferenca de tipo estrutural no Cerro Formoso, nao
haveria a tao radical modificacao expressa na coluna geologica proposta por
eles, it fIs. 10 do boletim n.? 19 do Museu Nacional (11 a) e Ils. 30 do
holetim 22 do mesmo Museu (11 b). Nessas colunas a serie Camaquii e
serie Maries estao eoloeadas no Itarare, apesar de terem eles observado
uma discordancia angular entre ambas no Cerro dos Cabritos, como se ve
no perfil 3, it fIs. 21 do mesmo boletim 19.

Se, entre a serie Camaquji, que uorrnalmente e horizontal, so perturbada
por intrusoes de andesites e diabasios, e a serie Marica, interpoe-se essa
discordancia angular em que os sedimentos inferiores tern estrutura isoclinal,
indo ate proximo de 90° de mergulho, deve ter havido entre elas grande
lacuna geologica, inferida tamhem do diastrofismo e da erosfio que afetou
apenas a Marica, Nao deveriam incorpora-Ias todas no Itarare e muito menos
os dois grandes vulcanismos, de andesito e de quartzo porfiro, tao espacados
no tempo.
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E porque nfio deveriam, os referidos autores, sem base paleontologies
comprimir todas estas series dentro do Itarare? Pela simples razfio geolo
gica, de observacao frequente, da ocorrencia de diastrofismo e consequente
mudanca do ambiente e portanto da vida, de uma era para outra, de um
periodo a outro, assim tambem em menor escala para as menores divisoes
do tempo geologico. ·Esse 0 fundamento que sustentou a coluna de Leinz,
Barbosa e Teixeira (1) que, na falta de fosseis, sugeriram a sequencia relativa
a base de diastrofismo, intrusdes e efusfies.

Concordamos ern que as discordancias paralelas possam representar in
terrupcao temporaria no mesmo cicIo de sedimentacao, porem, a discordan
cia angular, seguida de dobramento forte dos sedimentos do embasamento,
implica grande lacuna da sedimentacao, representada por mais ou menos
longo periodo erosivo, com movimentos epirogenicos positivos e negativos
que ampliam ou reduzem as areas continentais.

Entretanto, para Beurl en e colaboradores, as discordiincias nfio lem sig
nificaefio alguma, mcsmo quando identif icadas por cles, haja vista a cilada
discordiincia angular entre II Camaquii e a Marica( ll a, p. 10 e 21); essas
duas series foram assim mesmo inclui das no Itara re. A " ligc ira" discordan
cia anz ular entre Carhonifero e Cama quii (11 a p. I l e 12 ) , (11 b, P: 14 e
151 , nfi o teve irn portancia suficiente ta rnhem para xcluir a ser ie Camaquii
do Itarare.

Reafirmamos que existe discordancia angular enIre Carbonifero e Cama
qua, observada num raio de um quilometrc da sede da fazenda de Waldomiro
Felix, proximo a mina de cobre de Born Jardim, municipio de Caqapava rf 1,
p 21).

A discordancia entre Carbonifero e Maries njio existe, para os mesmos
autores. Na excursao do Congresso Brasileiro de Geologia a Budo, em 1952,
tentamos convencer a Beurlen, Mariano S. Sobrinho e Emmanoel Martins da
existencia da discordancia a margem da estrada. Nas reunifies noturnas dos
congressistas foi discutido, mais de uma vez, 0 mesmo tema. Posteriormente
em palestra na sede da Sociedade Brasileira de Geologia, em Sao Paulo,
Beurlen voltou ao assunto, tendo sofrido as mesmas contestacoes que agora
apresentamos na fig. 3.

Nenhuma repercussao tiveram as nossas objecces ora is, perante Beurlen,
como se depreende da ausencia de qualquer referencia a estas discussfies mesmo
nos rod apes dos citados trabalhos. Esta e uma das razfies porque estamos
escrevendo estas notas; poderao ser lidas, meditadas e verificadas no campo
por todos os interessados na geologia do Rio Grande do SuI e do Brasil.

Para Beurlen e colaboradores, no afloramento de Budo, 0 que existe
sao diaclasamentos, nfio discordancia, Esta afirmativa foi escrita mais de uma
vez, e negada a discordancia de Budo e de outros locais (11 a, P 5), (11 b,
P 9 e 10), e oralmente, foi sustentada varias vezes por Beurlen no Congresso
de 1952, em Porlo Alegre, e na Sociedade Brasileira de Geologia em Sao
Paulo, perante diversos geologos. Nfio me ocorre, como podem interpretar
uma successao concordante dos arcozios, arenitos e argilitos Marica, como
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diaclasamentos dos arenitos, argilitos e siltitos Carboniferos que se lhes
sobrepoem, com direcfies e mergulhos tao discrepanles.

o que realmente acontece e que Beurlen, njio quer reconhecer esta discor
diincia, que transtornaria as suas concepcdes geologicas do Estado sulino, enun
ciadas nos citados boletins. Ele aceita como ponto pacifico por outro lado, (13 ,
p 15 ) que urn contacto frio dos andesitos com tilitos do Itarare, seria objeciio
fundamental as suas determinacoes estratigraficas. Mas nao encontrou os ajlo
ramentos citados por Leinz e colaboradores (1 p 10) porque nao fez empenho
em acha-Ios. Desejamos decIarar ri~sta oportunidade, que nfio nos foi sempre
fa cil encontrar todos os contactos desejados, exigindo a tarefa, as vezes,
exaustivos dias ou meses de procura. Uma unica viagem por comoda estrada
de rodagem dificilmente conduzira a algum achado de valor. Budo e legitima
excessao.

Neste afloramento Beurlen faz questao de confundir a zona de decom
posicao do Marica (fig. 3 ) , cerca de 2 metros, com xistos da serie Porongos
(13 'P. 13 e 14 ). Para ele 0 conglomerato basal repousa sobre xistos , nao
sohre argilas de decomposiciio dos arcozios, especialmente, e dos siltitos e
argilitos. A sua propria fotografia do afloramento Budo (11 b, p 41, foto
6), mostra na parte inferior, a zona de decomposicso dos arcozios que se
apresenta sem estrutura, comparada com a nitida estratificacao do Carbonifero
acima. Nao haveria nenhuma heresia geologica se os conglomeratos repou
~assem sobre os xistos da S. Porongos; mas no a£loramento Budo , isso niio
acontece.

Finalmente, desejamos contestar afirrnacfies novas de Karl Beurlen e
Emmanoel Martins, no seu ultimo boletim (13, p. 10 e seguintes) , relativas
as series Marica e Camaquii. Dizem esses autores, que Leinz e colaboradores
consideram as idades destas series, respectivamente como siluriana e devo
niana, supondo orogeneses caledoniana e herciniana, Ora, quem ler 0 boletim
n.? 90 da Diretoria da Producao Mineral (I), la niio encontrara referencias
a orogeneses nestas series. Os auto res referern-se simplesmente as idades
caledoniana e herciniana, querendo com ist,o firmar posicao quanto as epocas
destes importantes vulcanismos no Brasil, citando as ja conhecidas daqueles
dois grandes diastrofismos. Podem ser contemporiineos, incontestavelmente,
mas as escalas, e claro, sao muito diferentes.

Em suma, enquanto njio forem encontrados f6sseis na Marica e Camaqua,
elas deverao permanecer como estao no Boletim 90, e nao como sugerem
Beurlen e colaboradores.

A unica modificacao que ja deve ser feita, e a separacao entre a sene
Marica e 0 Carbonifero antigo, dobrado, e Iitologicamente diferente dos sedi
mentos permocarboniferos horizontais. A coluna proposta seria entao, pro
visoriamente:
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Foto I Mesetos do Carbonifero, sombreadas, sabre as crcoztos e conglomeratas
Morice (primeiro plano), no Cerro Formoso.

Fofo 2 - Afloramenlo Bud6. A pessoa esta sobre 0 conglomerato ~asal. Comparar
com 0 perfil do fig . 3.
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Fot o 3 - Sill (?) de qucrtzo-porfiro nos crccztos Mcricd, fronteiri;;o a Estfmckr de
Galeno Macedo, a margem do estrada.

Foro 4 - .Dique de qudrtzo-porfiro nos crcozios Mortcc, zig-zagueanda a Nl20E e N60E,
segun90 os diaclases principais. Margem da estrada para Remada, no
Cerro Form oso.
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