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ABSTRACT

Marine, fossil bearing siltstones of the Tubarao series (Upper Carboniferous')
occur discomformably above folded tuffaceous sandstone of the Marica series (Upper
Pre-Cambrian '). The siltstone appears to be a syncline which is shown to be the filling
of a pre-glacial valley, running SE to N 70 W, cut in Marica sediments, welded tuff
(Upper Pre-Cambrian t ) and granite (Lower or Middle Pre-Cambrian).

INTRODU(:AO

As presentes observacoes foram feitas durante um trabalho de mapea
mento realizado conjuntamente pelo United States Geological Survey e pelo
Departamento Nacional da Producao Mineral. 0 autor estava na ocasiao
prestando services a este ultimo.

Agradecemos a gentil colaboracao do Curso de Geologia da Universi
dade do Rio Grande do SuI que nos emprestou um veiculo e ao prof. Juan
C. Gofii d'a mesma instituiciio, que nos acompanhou,

GEOLOGIA GERAL

Um resume da geologia segundo os trabalhos mais recentes foi elabo
rado por Melcher e Mau (1959). Sobre granitos e gnaisses antigos (pre
cambriano inferior a medio Z] depositou-se a serie Marica, constituida por
grauvacas, arenitos tufaceos, folhelhos e conglomerados. Segue-se, discor
dantemente, uma Sequencia Vulcanica composta especialmente por lavas e
conglomerados andesiticos e ignimbritos e tufos rioliticos (Pre-Cambriano
superior?). Estas forrnacfies sao atravessadas por granitos e recobertas com
discordancia pela serie Camaqua, composta de arenitos e conglomerados. SO
bre esta ultima serie, foram depositados com discordancia angular tilitos e
siltitos da serie Tubarao.
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TRABALHOS ANTERIORES

Leinz e Barbosa (1941) descreveram a forrnacjio Marica, niio tendo
encontrado fosseis. Determinaram que a serie Tubarao descansa com dis
cordancia angular sabre andesites e sabre a serie Camaquii, ambos estrati
graficamente superiores it serie Marica,

Dolianiti (1945) descobriu rochas fossiliferas na regiao mapeada por
Leinz e Barbosa como formacao Marica. Varies pesquisadores, especialmente
Emmanoel Martins, Mariano Serra Sobrinho e Karl Beurlen descreveram novas
localidades fossiliferas, atribuindo os fosseis encontrados it serie Tubarao.
Esses auto res incluiram as series Marica e Camaqua, bern como os vulcanitos
associados, na serie Tubarao, por njio terem reconhecido a discordancia 'angu
lar que em varies pontos separa a serie Tubarao da Marica (Barbosa, 1957).

Este ultimo autor, urn dos criadores da serie Marica, restabeleceu a situa
~ao anterior, fazendo a serie Tubarao figurar separada por uma discordancia
angular das series subjacentes. 0 presente autor e seus companheiros de
trabalho concordaram com os argumentos de Barbosa.

Beurlen (1956, p. 14) declara que "mesmo que observacoes futuras mos
trassem que esses 'arcosios Iocais, inferiores (Marica ) devessem ser separados
da propria formacao Marica (seg, a define esse autor ) permaneceria 0 perfil
do Acampamento Velho, em qualquer hipotese os quartzo-porfiros
seriam mais recentes que 0 Marica fossilifero".

E justamente nessa Iocalidade que ternos oportunidade de demonstrar
porque falta localmente a serie Marica, estando as rochas fossiliferas da

.ser ie Tubarao diretamente sabre 0 granito antigo, apenas separados por uma
camada de conglomerado Ihivio-glaoial (Beurlen, 1956, p. 12) . .

o VALE PRE·GLACIAL

A 46 km ao norte de Lavras, na estrada que dessa cidade vai it estancia
Vista Clara e a Santa Margarida, Beurlen (1956) descreveu a seccao acima
menciorrada, encontrand~ espiculas de esponjas, Barroisella, Orbiculoules e
pequenos vegetais.

Algumas centenas de metros para NE, a estrada passa sabre arenitos
tufaceos da serie Marica, estreitamente dobrados e fortemente cimentados,
aos contrario dos siltitos brancos, fossiliferos, ligeiramente endurecidos da
serie Tubarao, cujos .mergulhos nao ultrapassam 250 •

. Os siltitos carboniferos formam pequenos testemunhos de erosao com
cerca de 6-8 m de espessura sabre Marica dob~ada. Nesta area, so se encon
tram essas rochas nurrra faixa de cerca de 18 km de comprimento por 4 km
de .largura, orientada N 70° W, onde se acham sedimentos da serie Ma
rica, entre a ma ssa granitica do embasamento cristalino 'a sudoeste e os ignim
britos rioliticos na serra do Acampamento Velho, a nordeste.

Nessa faixa, os siltitos afloram com direefies ao redor de N 45-700 W e
mergulhos que , a sudeste da faixa , inclusive no local chamado Pedreira, na
estancia do sm. Alfredo Macedo, sao para NE, enquanto que 'a nordeste da
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Esquema geol6gico localizando os sedimentos da serie Tubarao
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faixa, inclusive nas lages a 200 m a oeste de sede da estancia, os mergulhos
diri gem-se para SW.

o mapa anexo, ve-se que a a usencia da serie Mar ica e urn Ienomeno
apenas local, sendo qu e nor malmente esta serie esui sobre 0 gra nito. Sua
Ialta indica ape nas 0 gra u de intcnsidad e de erosiio, provav elinent e glacial,
que sofre u este vale sed imen tar encaixado entre rochas mai resistentes,
granitos a SW e ignimbritos a NE.

Quant o as per turbacoes dos sedimentos , trata-se p rovave lmente de incli
nac oes adiastroficas, de aspecto muito diferente do dobramento intenso dos
arenitos tufaceos, si lti tos e folhel hos da seri e Mar ica, da qu al se distin guem,
alias, lit ologicamente. Interpretamos, pois, essas carrradas ligeiramente inc li
nadas como 0 pr eenchimento de um an tigo vale, com orien taqfio de cerca
de N 70° W, correndo 0.0 SE para NW.

A erosao glacial teria moldado depressoes no embasamento cristalino,
irradiando-se das bordas do escudo, e, no fim da glaciagao, ter-se-iam depo
sitado sedimentos glaciais, sem preencher as depressoes inteiramente (Leinz,
1941, p. 10).
. Vales pre-glaciais semelhanle foram observados em excelentes exposl-
~ oes no Sud oeste da Africa por Iar tin (1957) , qu e tamhem interpretou de
.forma ana loga a ocorre ncia de Budo, na ro dovia Lavras do Sul-Bage, a 30
km ao sul da primeira cidade, Alem do Budo, Martin loca lizou outros vales
preteritos corueviden cia geomorfologica, todos correndo de sudeste para no
roeste [Comunicacfio ao · XII I Congresso Bra ilciro de Geologia, Sao Paul o,
Nov. 1959).
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