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Degradación de rocas graníticas empleadas
como material de construcción en edificios históricos
de A Coruña (NW España)
Degradation of granitic rocks used as construction
material in historic building of A Coruña (NW Spain)
SANJURJO, J.1 and ALVES, C.A.S.2

Abstract
Granitic rocks are exposed to weathering processes determined by intrinsic and extrinsic factors. That weathering process increases the granite porosity and is the main forerunner of erosion. The research of weathering and decay of rocks used as construction material in buildings
belonging to the Monumental Heritage also implies the consideration of factors related to each
building and their environment, as well. In this work, decay of two types of granitic rocks (San
Pedro leucogranite and Bregua granodiorite) used in the building of historic monuments from
A Coruña (NW Spain) is studied. The field study of decay of ahslars of the buildings and the
quarry surfaces, and the later research of the surface mechanical strength and porosity of both
rock types suggest that the high decay of ashlars in monuments is related to the use of rock
types weathered in the natural massifs. Also, there exist different factors related to the building
of those monuments that increase the decay process.
Key words: granite, monuments, decay, weathering, erosion.

(1) Instituto Universitario de Xeoloxía "Isidro Parga Pondal" Universidade da Coruña. Campus de
Elviña. 15071 A Coruña, España (jsanjurjo@udc.es)
(2) Departamento de Ciencias da Terra. Universidade do Minho. Campus de Gualtar. Braga,
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1. INTRODUCCIÓN
Las rocas graníticas se ven sometidas a
procesos de meteorización determinados por
factores intrínsecos propios de la roca y extrínsecos propios del medio que las rodea. Esa
meteorización es el precursor esencial de la
erosión. La porosidad y permeabilidad en granitos son muy bajas pero aumentan según la
fisuración y fracturación de la roca que constituye la penetrabilidad o permeabilidad secundaria, que añade la capacidad de transmitir
fluidos, a través de aquella. La penetrabilidad
aumenta debido al número, tipo y conexión de
estas fisuras por unidad de volumen.
1.1. Factores intrínsecos de alteración de
rocas graníticas
Se refieren a sus características mineralógicas, textura, discontinuidades, y estructuras
minerales que condicionan la meteorización
(TWIDALE and VIDAL ROMANÍ, 2005).
La fracturación es la vía de penetración del
agua y de meteorización. El patrón regular de
fracturas y diaclasas es la fracturación más
importante que tiende a formar redes continuas. La porosidad controla igualmente las
propiedades mecánicas de la roca (resistencia
a compresión) pero incluso rocas con similar
porosidad difieren totalmente en la distribución del tamaño de poros.
El volumen total de poros se incrementa
con el grado de meteorización (YATSU,
1988). Algunos autores diferencian entre
poros y fracturas. De acuerdo con ello las
fracturas se localizan a lo largo de la división
entre granos de minerales y los poros son
cavidades equidimensionales (ALVES, 1997).
Los procesos de absorción y evaporación de
agua se ven directamente afectados por estas
características, y el estudio de la porosidad
puede así cuantificar los poros, su forma y distribución, así determinar si estos poros son el
resultado de la propia formación de la roca o
de procesos diagenéticos posteriores.
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1.2. Factores relacionados con el granito
empleado como material de construcción
El estudio de la meteorización de rocas
empleadas como material de construcción se
considera un caso particular de meteorización
debido a la influencia de factores antropogénicos y a los cortos períodos de tiempo considerados (DELGADO RODRIGUES, 1977). Su
estudio requiere considerar las características
intrínsecas de las rocas, las condiciones
ambientales derivadas del ambiente antrópico,
los períodos de tiempo considerados, y la
interacción con materiales aglomerantes.
La extracción de rocas en una cantera interrumpe el proceso natural de evolución de la
alteración de estas, que comienza con su propia génesis (DELGADO RODRIGUES,
1977). El empleo de roca de mala calidad o
defectuosa (con abundante fisuración), consecuencia de su historia petrogenética/tectónica,
facilitan su degradación (IÑIGO et al., 1994).
Es muy frecuente el empleo de rocas en procesos de meteorización incluso avanzados, debido a su mayor facilidad de labrado (MATIAS,
2001). Otras circunstancias como el empleo de
rocas con heterogeneidades estructurales e
incluso mineralógicas favorecen la aparición
de erosiones diferenciales en materiales o
capas más blandas provocando una prematura
degradación (MATIAS, 2001).
Es, también, importante conocer la historia de cada construcción: cambios de arquitectos, proyectos, reconstrucciones, etc.
debidos a malas cimentaciones, fatiga de
materiales, etc., originan problemas en las
cimentaciones al ceder éstas. En algunos
casos el reparto de cargas entre sillares es
irregular, produciéndose concentración de
cargas en unos puntos,y defección en otros
(creándose fisuras).
Un factor importante para algunos tipos de
degradación es el empleo de materiales pétreos
aglomerantes (ÁLVAREZ DE BUERGO and
FORT-GONZÁLEZ, 1994) que comprenden
los materiales artificiales (hormigones, morteros, enfoscados, revocos y enlucidos), con
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características físicas y químicas muy diferentes a las de las rocas graníticas.
1.3. Factores extrínsecos a la alteración del
granito.
El clima es el principal factor externo que
determina el tipo y tasa de meteorización. Su
influencia se relaciona con la acción que producen la temperatura y la humedad. El tiempo
durante el que actúa la meteorización es también importante pues permite el desarrollo de
los procesos de alteración lentos.
La meteorización física debida a los cambios de temperatura, que originan ciclos de
calentamiento-enfriamiento con expansióncontracción y rotura de la roca (VIDAL
ROMANÍ and TWIDALE, 1998), se suele
considerar importante en edificios debido a la
orientación de las fachadas. En este caso los
ciclos térmicos afectan también a los morteros
separándolos de los sillares e incrementando la
fisuración, porosidad y permeabilidad de la
construcción (ARNÁIZ and MARTÍN, 1977).
La hidratación, o penetración de agua en
la roca, y la alternancia de humectación y
desecación también es un factor muy importante en la alteración del granito, produciendo
desagregación granular o descamación superficial (VIDAL ROMANÍ and YEPES, 2004).
En los edificios la humedad puede tener varias
procedencias (GARCÍA MORALES, 1993;
CHAROLA, 2000): humedad higroscópica
atmosférica, humedad procedente de la lluvia,
y humedad procedente del suelo, absorbida
por capilaridad.
El efecto de la humedad en rocas de
monumentos se asocia, generalmente, a
meteorización por sales, considerándose
éstas como el principal mecanismo de alteración de materiales pétreos en monumentos
(AMOROSO and FASSINA, 1983). Las dos
sales más comúnmente encontradas en los
monumentos son la halita y el yeso (AMOROSO and FASSINA, 1983). Las sales suelen provenir de varias fuentes según la

Degradación de rocas 13

mayor parte de investigadores (CABRERA
GARRIDO, 1979; CHAROLA, 2000):
- Cementos y morteros, por contener de
yeso o por disolución de su matriz soluble y/o la reacción entre Ca del mortero
y sulfatos contenidos en la atmósfera,.
- Ascenso capilar de aguas subterráneas
salinas a través de los muros.
- Deposición de productos atmosféricos
sobre todo en atmósferas contaminadas
o de influencia marina, principalmente
sulfatos y nitratos, y en áreas costeras
cloruros.
- Formadas a partir de fuentes biogénicas
(microorganismos, etc.), guano u orines
(nitratos y fosfatos sobre todo).
- Diversos productos de limpieza, conservación y consolidación (fungicidas,
anticongelantes, etc.), que pueden originar compuestos muy diversos.
Por otra parte, existen procesos químicos
como la hidratación, hidrólisis, oxidación,
carbonatación y sulfatación de minerales, que
según algunos autores incrementan la meteorización química de los sillares en el monumento (CABRERA GARRIDO, 1979) aunque
su influencia e importancia en su degradación
no ha sido demostrada en rocas graníticas.
1.4. Factores ambientales. Contaminación y
contaminantes.
El aumento de la contaminación del aire
en áreas urbanas e industriales ha cambiado la
proporción de compuestos en el aire (WARK
and WARNER, 1990). Muchos estudios de
meterorización de rocas en monumentos consideran que los contaminantes atmosféricos
(sulfatos, nitratos y carbonatos) e impurezas
sólidas (cenizas, polvo, etc.) se disuelven en
agua atmosférica como iones, actuando sobre
las rocas en forma de disoluciones ácidas
(SCHIAVON et al., 1994; MCKINLEY et al.,
2001).
La cantidad y calidad de contaminantes
en una zona no depende sólo del tipo de polu-
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cionante sino también de las características
topográficas y de las condiciones meteorológicas que determinan su dispersión y transporte a nivel local y regional (LAZZARINI et
al., 1986). Esta deposición de partículas sobre
la roca explica la observación de fenómenos
de ensuciamiento de fachadas, y muchos trabajos la han relacionado con la meteorización
química de rocas, sobre todo en rocas calizas.
Sin embargo, esta relación es dudosa en rocas
graníticas a tenor de los resultados presentados en diversos trabajos. Aunque una concentración elevada de CO2 en agua (la concentración de CO2 en ambientes urbanos supera en
unas 10 veces la concentración en ambientes
naturales) incrementa la tasa de disolución de
Ca, Mg, Na y K de feldespatos e incluso de Si
a partir de cuarzo (KELLER et al., 1963) en
ambientes aéreos y subaéreos no se observa
esta meteorización. Algunos estudios mencionan la formación de caolín (SCHIAVON,
2000) aunque en proporciones muy bajas
como para que este proceso sea considerado
como causante del deterioro de fábricas de
granito.
Según muchos autores, en grandes ciudades y zonas industriales, el problema dominante es la sulfatación, principalmente por SO3
resultado de la oxidación de SO2 (AMOROSO,
1995). Pero la sulfatación afecta en realidad a
rocas carbonatadas y morteros, por descomposición del carbonato cálcico y formación de
sulfato cálcico (O'BRIEN et al., 1995; SMITH
et al, 2001;). También. generalmente se acepta
que los nitratos, principalmente ácido nítrico,
contribuyen a la corrosión de minerales. aunque su efecto no está claro si bien es un acidificante del agua de lluvia y cataliza la oxidación
del S (SCHNEIDER and GRANT, 1982).
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ROCAS
ESTUDIADAS
Los dos tipos de granito estudiados en este
trabajo corresponden a los empleados en la
construcción de tres monumentos de la ciudad
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de A Coruña (NW España). El leucogranito
del monte de San Pedro procede de una cantera situada en la misma localidad (aplita) y el
granito de la localidad de Bregua (granodiorita) de una cantera localizada en el municipio
vecino de Culleredo. Los monumentos estudiados son la Iglesia de las Capuchinas, construida únicamente con leucogranito de San
Pedro, la Colegiata de Santa María del Campo
y la Iglesia de Santiago, construidas estas últimas con ambos tipos de granito.
El granito de San Pedro es un leucogranito
de grano fino, textura granuda y aspecto blanquecino, sin biotita. En ocasiones está deformado aplastándose ligeramente los feldespatos
y observándose cierta orientación. En la cantera (situada en la localidad de A Coruña y cuya
actividad se detuvo en la segunda mitad del
siglo XX) se diferencian dos tipos de leucogranito en cuanto a la alteración:
- CSP1: en la zona más nororiental el
granito tiene una tonalidad más clara
(casi blanco) y aparece menos alterado y
fracturado, y más duro.
- CSP2: en la parte sudeste el granito
tiene un tono más amarillo, más fracturado y se deshace con cierta facilidad
(arenizado en algunos casos).
El granito de Bregua es una granodiorita de
grano grueso, con megacristales de feldespato
potásico y moscovita (que predomina sobre la
biotita). En corte reciente tiene un color gris
lechoso cuando no está alterada y rojo cuando lo
está. En toda la superficie de la cantera el granito aparece oxidado, con una tonalidad rojiza. La
cantera de Bregua (Culleredo) fue explotada
hasta mediados del siglo XX.
3. ESTUDIO DE LA METEORIZACIÓN
Y DETERIORO
Para la evaluación del estado de la meteorización de la roca en las canteras de procedencia y en los edificios estudiados se realizó en
primer lugar un trabajo de campo. Después, se
tomaron datos de resistencia mecánica superfi-
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cial de las superficies de cantera y de las fachadas de los edificios estudiados (excepto en el
caso de la Iglesia de las Capuchinas) y se
tomaron probetas de roca de las canteras y de
varios sillares de la Iglesia de las Capuchinas
para el estudio de la porosidad.
3.1. Observaciones de campo
En las rocas empleadas como material de
construcción son frecuentes una serie de alteraciones físicas características: formación de
placas y escamas, desagregación granular,
formación de fisuras o roturas y alveolizaciones en algunos casos. Sin embargo, la observación y recopilación de datos acerca de este
tipo de alteraciones es más complejo que su
simple observación en los sillares. En primer
lugar, los edificios suelen presentar diferentes
tipos litológicos correspondientes a distintas
fases constructivas, reformas o al empleo de
rocas de grano fino para el tallado elementos
decorativos, lo que debe considerarse a la
hora de evaluar la distribución, frecuencia e
intensidad de alteraciones, que dependerán
del tipo de roca.
Establecer una valoración cualitativa de la
degradación entraña varias dificultades: interacción de varios tipos de alteración, diferente
extensión de cada forma de deterioro, y valoración de la intensidad de la degradación. La
interacción entre varios tipos de alteración es
frecuente, lo que dificulta su evaluación. De
esta forma, la formación de placas en sillares
de leucogranito de San Pedro se superpone
frecuentemente con la formación de escamas,
y la formación de placas en granodiorita de
Bregua está siempre ligada a desagregación
granular. La extensión de superficie de un
sillar afectada por un tipo de deterioro es también muy variable y puede llegar a comprender toda la superficie del sillar.
Los procesos de degradación del
Leucogranito de San Pedro en el entorno de la
cantera y en la misma, son similares a los
observados en sillares de monumentos. Uno
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de los principales es la formación de escamas,
ligada a la estructura (orientación de minerales) de la roca. En algunos casos se observa
también la formación de placas, relacionada
con el mismo factor estructural. En casos
excepcionales se observa la formación de
alveolos asociados a la estructura de la roca.
En el caso de la granodiorita de Bregua, el
frente de cantera actual, permite observar que
se trata de una roca bastante meteorizada con
abundante fracturación y que presenta, en la
mayor parte de los casos, un color rojo debido
a oxidación.
El estado de alteración de los sillares de
los tres edificios históricos estudiados permite
hacer una diferenciación entre la Iglesia de las
Capuchinas, que es sin duda la peor conservada (a pesar de no ser la más antigua) y la
Colegiata de Santa María del Campo y la
Iglesia de Santiago.
El estado de conservación de los sillares
de la fachada principal de la Iglesia de las
Capuchinas (con orientación sur), construida
íntegramente con sillería recta de leucogranito
de San Pedro, es muy malo presentando placas muy desarrolladas, por toda la fachada.
Estas placas afectan a la superficie de la
mayor parte de sillares, son gruesas y duras.
Pero, además, prácticamente toda la sillería
está recubierta de pátinas y costras de yeso,
gruesas y muy adheridas a la roca, y que se
desprenden con las placas. En su interior se
observa con frecuencia cristalización de sales
(yeso). Las costras y revestimientos se deben
a la aplicación de un enlucido de yeso (SANJURJO SÁNCHEZ et al., 2004), cuya disolución y lavado han propiciado la penetración de
sales en al zona subsuperficial de los sillares.
En algunos sillares aislados se observa una
completa desagregación granular o arenización. En unos pocos sillares se observa alveolización que se produce sólo en ciertas caras
de los bloques, debido a heterogeneidades
estructurales por la orientación de minerales
(fig. 1). También son frecuentes las pérdidas
de masa por erosión en molduras y detalles
arquitectónicos (fig. 2).
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Figura 1. Alveolos en sillares de leucogranito de San Pedro en la Iglesia de las Capuchinas.

Figura 2. Erosiones y desplacamientos en sillares de leucogranito de San Pedro con detalles arquitectónicos
de la Iglesia de las Capuchinas.
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En el caso de la Colegiata de Santa María
se pueden diferenciar dos situaciones diferentes. En el ala oeste del edificio, de construcción más moderna (año 1899) únicamente con
leucogranito de San Pedro, la roca se ve afectada por descamación (fig. 3) sólo en algunos
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sillares con formación de escamas duras. En
detalles arquitectónicos se observan descamaciones y placas, pérdidas de masa e incluso
desagregación granular, lo que no puede asociarse al uso de roca ya meteorizada, por su
facilidad de trabajado y tallado (fig. 4).

Figura 3. Escamas en
sillares de leucogranito de
San Pedro en la zona mas
moderna (1899) de la
Colegiata de Santa María
del Campo.

Figura 4. Erosiones y desplacamientos en leucogranito de San Pedro, en uno
de los pórticos de la
Colegiata de Santa María
del Campo.
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El resto del edificio está construido con
ambos tipos de roca, al igual que ocurre en la
Iglesia de Santiago, y ambas construcciones
tienen similar antigüedad: entre 700 y 200
años, según diferentes tramos de las fachadas.
En ambos casos los procesos de alteración son
similares para ambos tipos de roca en cuanto a
intensidad.
En el leucogranito es relativamente frecuente la formación de placas en todas las
fachadas. Los sillares presentan una gran proporción de placas en los niveles inferiores de
la fachada (entre el suelo y 3 m de altura) y
muchas de estas placas aparecen asociadas a
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las juntas de los sillares (fig. 5). Sólo en algunos casos se observan eflorescencias cerca de
las juntas de bloques y cristalización de sales
(yeso) en la superficie interna de las placas
(fig. 6). Además, las placas con sales son
gruesas y duras. La formación de escamas es
más uniforme, siendo mayor en la zona inferior de las fachadas (0-4 m de altura). Las
escamas son finas, frágiles y se extienden,
normalmente, unos pocos centímetros, apareciendo con frecuencia sobre la superficie de
placas. Además, se observan casos puntuales
de leves pérdidas de masa en molduras y sobre
todo en los relieves de los pórticos.

Figura 5. Formación de una
placa no relacionada con cristalización de sales en un sillar
de leucogranito de San Pedro
de la Colegiata de Santa
María del Campo.

Figura 6. Formación de placas por
cristalización de sales en un sillar de
leucogranito de San Pedro en la
Colegiata de Santa María del Campo.
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Los sillares de Granodiorita de Bregua son
menos frecuentes en ambos edificios, sobre
todo a partir de una altura de unos 4 m. No
presentan apenas escamas y éstas están asociadas a juntas de los sillares. La principal
alteración erosiva en este tipo de roca es la
formación de placas (fig. 7). Muchas de estas
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placas presentan revestimientos, costras y
pátinas en superficie que les dan consistencia,
evitando su desagregación. También se desagregan fácilmente cuando son finas, pero, no
cuando son gruesas (fig. 8). Son muy pocos
los bloques de granodiorita que se encuentran
en buen estado.

Figura 7. Estado de una de
las fachadas de la Iglesia de
Santiago con diversas placas
en sillares de leucogranito de
San Pedro y de granodiorita
de Bregua.

Figura 8. Detalle de una
placa gruesa en un sillar de
granodiorita de Bregua en la
Colegiata de Santa María del
Campo.
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4.2. Resistencia mecánica superficial.
La medición de la dureza superficial se
realizó por medio del Martillo de Schmidt que
proporciona una medida rápida aunque poco
uniforme de la dureza de la superficie (el Rvalor, Rebound value o valor de rebote). Esta
evaluación de la dureza muestra una buena
correlación con la resistencia a la compresión
(GOUDIE et al., 1990). Se tomó un número
variable de medidas en un área representativa
por cada superficie y se calculó el R-valor
medio y la desviación estándar. Las medidas
en las canteras de leucogranito de San Pedro y
de granodiorita de Bregua han proporcionado
los siguientes resultados:

Tabla 1. Valor medio de rebote y desviación típica
de los ensayos realizados con martillo de Schmidt
en las superficies de cantera de Leucogranito de
San Pedro en la variedad no meteorizada (CSP-1) y
la meteorizada (CSP-2), y de la superficie de cantera de Granodiorita de Bregua (BRE-1).
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Las medidas realizadas en los frentes de
cantera permite establecer ligeras diferencias
entre las dos variedades de Leucogranito. La
más meteorizada presenta una resistencia
mecánica superficial similar al frente de cantera de Granodiorita de Bregua, también
meteorizado (fig. 9). El comportamiento de
los datos de resistencia mecánica superficial
obtenidos es similar para todas las superficies medidas independientemente de la edad
o de la orientación de la fachada en los
monumentos.
En los edificios, para el leucogranito de
San Pedro, los valores de rebote medios (Rvalue) son ligeramente superiores en la zona
más moderna de la Colegiata de Santa
María, si bien el error en la medida es lo
suficientemente importante como para poder
afirmar que se trata de valores diferenciados.
El valor medio en estas fachadas es, además,
ligeramente inferior al valor obtenido en el
frente de cantera correspondiente a la variedad no meteorizada. El valor medio en las
fachadas más antiguas de los edificios son
similares a los de la variedad meteorizada de
la cantera de San Pedro y al del frente de la
cantera de Bregua.

Figura 9. Diagrama de caja y bigote de los datos obtenidos por medio del Martillo de Schmidt (R-Valor) en las
superficies de cantera de San Pedro y Bregua. CSP-1: superficie de la variedad no meteorizada de leucogranito de San Pedro; CSP-2: superficie de la variedad meteorizada; BRE-1; superficie de granodiorita de Bregua.
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Otros valores como la altura a la que se
realizan las mediciones, la orientación de las
fachadas, o la antigüedad de éstas, no afectan
al valor medio observado.
4.3. Porosimetría por absorción de agua.
La porosimetría estudia la distribución
volumétrica de los poros abiertos, según su diámetro. Se expresa como porcentaje de volumen
de poros con respecto al volumen total de la
roca y permite caracterizar su estructura interna. Los métodos de succión se basan en la relación existente entre succión de agua y contenido de humedad de un material y permiten
determinar su distribución de tamaños de poros
(DULLIEN, 1992). La porosidad primaria es
aquella que se genera durante la formación de
la roca y la secundaria la que se genera por procesos de meteorización. La distinción entre
poros y fisuras es importante en los estudios de
transferencia de fluidos, ya que la existencia de
uno u otro tipo de porosidad implica diferentes
características de migración de fluidos (HAMMECKER et al., 1993; ALVES, 1997).
Para el cálculo de coeficientes de porosidad
(MERTZ, 1991) se utilizan probetas cilíndricas
de roca y se mide su masa en seco (Ws) y la
masa después de dejarlas durante 1 hora en agua
destilada hasta 1/4 de la altura total de las pro-
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betas. Una hora después se adiciona agua hasta
1/2 de la altura de las probetas (t2) y se deja
reposar 23 horas. Pasadas esas horas se mide la
masa (W48) y se añade agua hasta cubrir totalmente las probetas dejándose éstas en reposo
durante 24 horas. Al cabo de este tiempo se retiran las probetas y se vuelve a medir la masa
(W2) lo que será la masa de estas saturadas y
después se mide su peso hidrostático (W1).
Se determinan dos coeficientes (según
MERTZ, 1991) para conocer la porosidad. El
coeficiente de porosidad total (N% en volumen):
Nt = (W2 - WS) * 100 / (W2 - W1)
Y el coeficiente de porosidad a 48 horas o
libremente accesible (% en volumen), conociendo el volumen total de la probeta (Vt):
N48 = (W48 - WS) * 100 / Vt
El coeficiente de Hirschwald (MERTZ,
1991) dado por S48 = N48/Nt,, facilita información sobre la interconexión del medio
poroso: cuanto mayor es S48 mejor será la
interconexión del medio.
Los valores de porosidad total y libre son
normalmente mayores en las muestras que
presentan un aspecto más meteorizado
(ALVES, 1997). La relación lineal entre Nt y
N48 dará una pendiente característica de cada
proceso de meteorización. El aumento de S48
con la meteorización implica también una dis-

Tabla 2. R-valor medio de las fachadas de los edificios de la Colegiata de Santa María del Campo y de la
Iglesia de Santiago según su orientación y la edad.
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minución de la porosidad de retención (1N48) con la meteorización (MERTZ, 1991).
Para los estudios de porosidad se han
extraído probetas de roca de las canteras de
San Pedro, de la zona no meteorizada (CSP-1)
y de la meteorizada (CSP-2), y de Bregua
(BRE-1). También se han obtenido probetas
de varios sillares de la Iglesia de Las
Capuchinas (CAP-7, 8 y 9).
Los datos del leucogranito de San Pedro
indican que la porosidad total de las muestras
correspondientes a la variedad no meteorizada
de la cantera (CSP-1) es mucho más baja que
para el resto de muestras de leucogranito, lo
que concuerda con la afirmación de que las
muestras menos meteorizadas (con color similar pero una tonalidad menos amarillenta) son
menos porosas. Además, la porosidad libremente accesible (N48) se incrementa con la
porosidad total (Nt), es decir, con la meteorización, aunque para los coeficientes S48 no se
observan variaciones relacionadas con la
meteorización de las muestras.
La porosidad de las muestras de granodiorita de Bregua es similar a la de la variedad
alterada del leucogranito de San Pedro. Esto
se debe a que esta roca presenta ya una mete-
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orización en cantera, lo que también se observa en la mayoría de los sillares de granodiorita de los monumentos.
Los datos de porosidad para estos dos
tipos de roca se corresponden relativamente
con los datos de resistencia mecánica superficial lo que indica la existencia de una correlación entre ambas magnitudes para un
mismo tipo de roca. La comparación de todos
los valores de porosidad libremente accesible
(N48) con los de porosidad total (Nt) muestran una buena correlación en todas las muestras (fig. 10), similar a la encontrada para
otros granitos (ALVES, 1997).
4.4. Ensayos de Desorción
La desorción se define como la pérdida por
evaporación de agua en un cuerpo por migración de calor que produce evaporación en la
superficie y el interior de ese cuerpo. La tasa de
desorción depende de las condiciones ambientales (calor, humedad, dinámica del aire saturado y régimen de alimentación del agua) y de las
características del material (porosidad y conductividad térmica) (ALVES, 1997).

Tabla 3. Resultado de los ensayos de porosidad (MERTZ, 1991) realizados sobre las diferentes probetas de
los dos tipos de granito
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Figura 10. Comparación de los datos obtenidos (MERTZ, 1991) de porosidad total (Nt) y porosidad libremente accesible (N48) de las probetas estudiadas.

Tabla 4. Resultados de los ensayos de desorción (MERTZ, 1991) en las probetas estudiadas. Sc: saturación
crítica; Tc: tiempo crítico; qct: flujo de desorción.
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Figura 11. Representación gráfica de los datos (diferencia de peso frente a tiempo) obtenidos por medio de
los ensayos de desorción (MERTZ, 1991) de las probetas estudiadas.
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En las curvas teóricas de un ensayo de
desorción, las variaciones de masa de la muestra (W) y el grado de saturación (S) en función
del tiempo (t) para una muestra saturada en
agua pueden definirse las siguientes etapas:
- una primera etapa de aumento de la tasa
de secado;
- una etapa de descenso de W o de S que
definen una recta frente al tiempo (flujo
de secado constante);
- una etapa final de flujo de desorción
decreciente.
La primera etapa se explica como resultado
del calentamiento de la superficie evaporante y
comprende un intervalo muy corto de tiempo,
pudiendo incluso no ocurrir (ALVES, 1997).
La segunda etapa se refiere a la evaporación en
la superficie saturada de la muestra, habiendo
ésta alcanzado la temperatura húmeda atmosférica. El valor del flujo de evaporación aumenta
con la porosidad (HAMMECKER et al., 1993).
Cuando la alimentación de humedad en la
superficie evaporante es insuficiente desciende
la tasa de desorción. El grado de saturación en
ese punto se designa por saturación crítica (Sc)
y el tiempo necesario para alcanzar ese punto
se conoce como tiempo crítico (tc). El valor de
Sc depende de la estructura porosa del material,
las condiciones ambientales y las dimensiones
de la muestra (HAMMECKER, 1993).
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Los valores obtenidos por medio de los
ensayos de desorción indican que el valor de
saturación crítica es mayor para las muestras de
cantera de ambos tipos de granito que para las
muestras de la Iglesia de las Capuchinas, y son
similares para los dos tipos de leucogranito de
San Pedro. Además, no se observa ninguna relación entre la saturación crítica (Sc) y la porosidad total (Nt). El tiempo crítico (tc) también es
mayor para las muestras de los edificios.
La observación de las gráficas de desorción
(fig. 11) de las muestras menos meteorizadas y
porosas presentan una fase de secado mínima o
casi inexistente (CSP-1). También se observa
que en el leucogranito no meteorizado de cantera (CSP-1) la pendiente de este tramo es muy
inferior a la calculada en el otro tipo y en la granodiorita de Bregua. El resto de las muestras
presentan una pendiente similar para este
tramo, si bien, la saturación crítica es mayor y
el tiempo crítico es menor siempre para las
muestras de cantera de ambos tipos de granito.
Para ambos tipos de roca se observa una
correlación positiva entre el flujo de desorción
(qct) y la porosidad de las muestras (Nt y
N48). La comparación de todas las muestras
indica que las muestras más porosas presentan
mayores valores de flujo de desorción existiendo una buena correlación entre ambos
valores (figs. 12 y 13).

Figura 12. Comparación de los datos de flujo de desorción (qct) y de porosidad total (Nt) de las probetas
estudiadas.
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Figura 13. Comparación de los datos de flujo de desorción (qct) y de porosidad libremente accesible (N48)
de las probetas estudiadas.

5. CONCLUSIONES
En edificios pertenecientes al Patrimonio
Monumental la gran alteración erosiva existente se justifica por el empleo como material
de construcción de tipos de rocas meteorizados previamente en los macizos naturales. Los
procesos erosivos en los edificios están, por
tanto, condicionados por las características
intrínsecas de la roca (estructura, deformación, meteorización y heterogeneidades,) y de
manera secundaria por los agentes exógenos.
Entre estos agentes exógenos, la alteración
está asociada a efectos achacables a concentración de cargas en sillares, humedades y erosión originada por interacción con materiales
aglomerantes (por cristalización de sales).
La valoración del grado de intensidad de
un tipo de alteración erosiva es muy compleja
ya que está condicionada por el tipo de roca,

su estructura y textura. Por ello, esta valoración debe realizarse de una forma cualitativa
para cada tipo de roca. En general, no se han
observado diferencias en los paramentos de
los edificios estudiados construidos con el
mismo tipo de granito. Las fachadas menos
deterioradas son aquellas cuya edad de construcción es mucho más moderna, lo que es
atribuible al empleo de materiales graníticos
de mejor calidad (con menor grado de meteorización heredado de la cantera).
La porosidad e interconexión del sistema
de poros están condicionadas por el grado de
meteorización: granitos petrográficamente
diferentes pueden mostrar porosidades similares que varían con la meteorización. Existe
además una relación porosidad-resistencia
mecánica y las superficies con mayor porosidad muestran menores valores de resistencia
mecánica superficial.
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Condutividade hidráulica e resistência à penetraçao
do solo influenciada por diferentes sistemas
de manejo
Hydraulic conductivity and penetration resistance as
influenced by different soil management systems
MORETI, D.1; ALVES, M. C.2; PEROZINI, A. C.3; PAZ GONZÁLEZ, A.4 and SILVA, E.C.5

Abstract
Soil management measures that increase the efficiency of organic matter cycling and maintain
favorable soil structure are needed for improving soil quality. On the other hand, soil structure degradation due to inadequate soil management systems is widespread. Among the indicators of soil physical quality, saturated hydraulic conductivity and penetration resistance are
thought to be sensitive to soil management system. The aim of this work was to study the
influence of soil tillage system and organic fertilization on selected soil physical properties
after the first year of treatment. The field work was conducted in Selviria, MS, Brazil on an
Oxisol. The experimental design was randomized complete blocks with split-plots, with 12
treatments and 4 repetitions. Tillage treatments included conventional ploughing (CT) and
direct drilling (DD). Fertilizer treatments were: 1) manure, 2) manure plus mineral, 3) traditional mineral 4) plant residues of Crotalaria juncea, 5) plant residues of Pennisetum americanum and 6) control plot. The plots were cropped to bean in winter and to cotton in summer,
and both cultures were irrigated. After one year no significant differences between treatments
in mechanical resistance and porosity were found. However, saturated hydraulic conductivity
and infiltration were higher in the conventional tillage treatment at the 0.00-0.10 m depth.
Moreover, an improvement in soil physical condition by organic fertilizers was shown.
Key words: No-tillage, conventional tillage, cover crops, organic manure, hydraulic conductivity, penetration resistance.
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1. INTRODUÇÃO
Nos países desenvolvidos é onde mais cresce a consciência sobre as distorções ambientais
dos atuais sistemas de produção e de conservação de alimentos. É crescente a preocupação
com a preservação dos recursos naturais usados
na produção agrícola, requerendo novos métodos na exploração agropecuária que venham
reduzir os impactos ambientais adversos. Neste
contexto se enquadra a "agricultura sustentável" (DAROLT, 1998), principalmente nas
áreas de cerrado, atualmente de grande importância na produção de grãos.
As alterações que ocorrem na estrutura do
solo em função do manejo utilizado durante o
processo produtivo podem ser verificadas
pelas altas densidades, dificultando a penetração das raízes no solo (KIEHL, 1979; RAPER
e REEVES, 1998) e afetando também a porosidade total, distribuição e diâmetros de poros,
porosidade de aeração, capacidade de armazenamento de água, disponibilidade paras as
plantas, consistência e máxima compactibilidade do solo (KLEIN et al., 1995).
Para o bom desenvolvimento das culturas
o solo deve apresentar ótima condição física,
ou seja, estar bem estruturado, com boa distribuição de poros que otimize a disponibilidade
de água e trocas gasosas, permitindo um bom
desenvolvimento do sistema radicular (sem
impedimentos) e temperaturas adequadas. A
qualidade do solo tem como indicadores básicos as suas características químicas, biológicas e físicas (textura, temperatura, densidade
do solo, água do solo e sua retenção), sendo
que a densidade do solo é variável para um
solo de acordo com a sua estruturação, permitindo avaliar outras propriedades como a drenagem, porosidade, condutividade hidráulica,
a permeabilidade à água e ao ar e a capacidade máxima de retenção de água (DORAN and
PARKIN, 1994).
Dentre os vários parâmetros físicos do
solo, a resistência mecânica à penetração pode
ser empregada para avaliar o efeito dos sistemas de preparo do solo utilizado. A resistência
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mecânica é um termo utilizado para descrever
a resistência física que o solo oferece, como
movimento de uma raiz em crescimento ou
uma ferramenta de cultivo. Essa resistência
geralmente aumenta com a compactação e
com a redução da umidade dos solos, sendo
indesejável em certos limites para o crescimento das plantas, o que pode ocasionar uma
redução no desenvolvimento do sistema radicular (BENGLHOUGH and MULLINS,
1990).
Segundo ANDREOLA et al. (2000) para
solos compactados recomenda-se a aplicação
de matéria orgânica nas suas diferentes formas
(adubos verdes, esterco de animais, compostagem, tortas ou resíduos diversos), que além de
reduzir a compactação e a densidade do solo
há um aumento da macroporosidade, porosidade total e com isso facilita-se a movimentação de ar e água, infiltração de água no solo e
drenagem em solos argilosos, e melhora a
penetração do sistema radicular (OLIVEIRA
FILHO et al., 1987).
Alguns relatos em literaturas estrangeiras
informam casos de maiores valores deste
parâmetro sob condição de saturação em
semeadura direta, principalmente devido à
continuidade e rigidez dos poros, apesar destes apresentarem menor volume neste sistema (KLEIN, 1998). Trabalhos realizados por
PERROUX and WHITE (1988) citado por
KLEIN (1998), estudando as propriedades
hidráulicas do solo em sistemas de semeadura direta e convencional concluíram que um
dos parâmetros mais importantes que condicionam a condutividade hidráulica é a qualidade dos poros e não o volume de macroporos, pois em solos preparados, normalmente
se tem maior volume de macroporos, no
entanto a condutividade hidráulica do solo
saturado é menor do que em solos sob semeadura direta.
Portanto, o presente trabalho teve como
objetivo estudar a influência de diferentes sistemas de manejos no movimento de água e na
resistência à penetração de um Latossolo
Vermelho de cerrado, na região de Selvíria-MS.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado na Fazenda de
Ensino e Pesquisa, da Faculdade de
Engenharia de Ilha Solteira-UNESP, localizada no município de Selvíria-MS. As coordenadas geográficas do local em estudo são: 510
22' de longitude oeste de Greenwich e 200 22'
de latitude sul com altitude de 336 m. As
médias anuais de precipitação, temperatura e
umidade relativa do ar são de 1.370 mm, 23,5
o
C e 70 %, respectivamente. De acordo com
Köppen, o tipo climático é Aw, caracterizado
como tropical úmido, com estação chuvosa no
verão e seca no inverno. O solo do local é do
tipo Latossolo Vermelho epi-eutrófico álico,
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textura argilosa (DEMATTÊ, 1980) e de acordo com a nova nomenclatura do Sistema
Brasileiro de Classificação (EMBRAPA,
1999) o solo é um LATOSSOLO VERMELHO Distrófico argiloso, A moderado (LVd). A
vegetação original encontrada na região é do
tipo cerrado, a qual foi desmatada em 1977. O
solo foi cultivado no sistema convencional
(grade pesada e leve), com milho e feijão até
1990. Após, passou a ser cultivado no sistema
de semeadura direta, com milho até 1998 e,
após na forma de sucessão de culturas com
milho e feijão até 2000. Na Tabela 1 encontram-se as propriedades químicas do solo da
área experimental, antes da implantação do
trabalho.

Tabela 1. Propriedades químicas do solo da área estudada no início da instalação do experimento

O delineamento experimental utilizado foi
em blocos casualizados, no esquema de parcela subdividida, com 4 blocos. As parcelas
principais foram constituídas por 2 tratamentos, referentes aos sistemas de semeadura do
solo: semeaduras direta e convencional. Nas
subparcelas foram instalados 6 tratamentos:
esterco de galinha, esterco de galinha com ﬁ
metade da adubação mineral recomendada;
adubação mineral recomendada, crotalária
(Crotalária juncea), milheto (Pennisetum
americanum) e testemunha. A dose de esterco
de galinha aplicada foi de 14,0 t ha-1 e a adubação química baseou-se na análise química
do solo seguindo-se a recomendação para a
cultura do algodão (280 kg.ha-1 da fórmula 0828-16).
Cada subparcela continha dimensões de
7,0 m por 6,0 m e estavam espaçadas uma das
outras por uma distância de 7,0 m, sendo a

área útil constituída pela parte central, desprezando-se 0,5 m em ambas as extremidades no
sentido do comprimento das linhas e uma
linha em cada lateral.
Para ambas semeaduras (direta e convencional), as avaliações da resistência mecânica
à penetração e da condutividade hidráulica
foram realizadas após as seguintes fases: análise física e química do solo; cultivo da cultura de feijão; cultivo das plantas de cobertura e
aplicação do adubo orgânico; cultivo da cultura do algodão/feijão, análise física e química
do solo seguido da avaliação da resistência
mecânica à penetração e a condutividade
hidráulica. No sistema convencional, o preparo da área foi realizado com três gradagens,
sendo uma aradora e duas niveladoras. Na
semeadura direta foi aplicado herbicida gliphosato para a dessecação das plantas invasoras, antes da implantação das culturas e nas
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plantas de cobertura. As plantas de cobertura
crotalária e milheto foram semeadas em
08.10.01 e o esterco de galinha foi aplicado no
dia seguinte. Aos 50 dias após a semeadura
das plantas de cobertura (28.11.01), foi realizado o seu manejo (coleta de massa verde para
quantificação de massa seca, incorporação e
aplicação de dessecante - gliphosato para os
sistemas de semeaduras convencional e direta,
respectivamente) e posteriormente, houve a
semeadura do algodão/feijão (Gossypium hirsutum L/Phaseolus vulgaris L).
As plantas de cobertura (Tabela 2) e o
adubo orgânico foram incorporados ao solo,
no tratamento com semeadura convencional e,
na semeadura direta, aplicou-se dessecante
nas plantas de cobertura e sob a vegetação de
plantas daninhas nos tratamentos sem plantas
de cobertura. O adubo orgânico foi aplicado a
lanço deixando-se na superfície.
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Foram realizadas também as análises da
produção da matéria seca das plantas de
cobertura implantadas. A matéria seca das
plantas de cobertura foi avaliada coletando-se
amostras em 2,0 m2, de dois pontos da área útil
de cada subparcela. A massa da matéria seca
(estufa a 60-70 oC até atingir o peso até massa
constante) foi realizada na época do manejo
das plantas de cobertura, na fase inicial da
emissão do florescimento e, os dados representados em kg ha-1.
As amostras de solo para as análises físicas
foram coletadas nas profundidades de 0-0,10 e
0,10-0,20 m, em 05.03.01, antes da implantação dos tratamentos e, após a colheita do algodão em 03.05.02. Utilizou-se o método do anel
volumétrico para caracterizar a densidade do
solo e o da mesa de tensão para analisar a porosidade do solo (EMBRAPA, 1997).

Tabela 2. Produção média de matéria seca das plantas de cobertura.

A condutividade hidráulica foi determinada utilizando-se o permeâmetro de Guelph,
modificado por VIEIRA (1996), que opera de
acordo com o princípio da garrafa de Marriotte
de carga hidráulica constante e, serve para a
medição da permeabilidade do solo até 0,75 m
de profundidade. No caso foram realizados os
estudos nas profundidades de 0,10 e 0,20 m e
com duas lâminas de água, 0,03 e 0,06 m.
Foram realizadas 3 leituras subseqüentes após
a estabilização das mesmas, fazendo-se a
médias das três últimas leituras. Logo a condutividade obtida foi à condutividade hidráulica
da saturação de campo (Kfs), segundo REY-

NOLDS and ELRICK (1985), que modificadas por VIEIRA et al. (1988) propuseram os
modelos matemáticos abaixo:
⎯2 xπxH
Q −⎛ 2 xπ xH ⎞√xφm
B
C ⎟↵xφm
⎯H
Q
−
⎜
C =⎛ AH ⎞ B √ φm = j1Q1 − j 2 xQ
Kfs =
2
C
⎝
⎠
Kfs = ⎯2 xπxH 2 + πxa 2 √; C = A⎜ ⎟a; ↵φm = j1 Q1 − j2 xQ2 e
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⎛ 2x πC
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2 ⎞√
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⎠
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[
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;
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Onde:
Kfs= condutividade hidráulica do solo
saturado
H= carga hidráulica (mm)
A= raio do orifício (cm)
φm= potencial matricial
C= fator que considera a geometria das
medições, de acordo com a textura
A e B: coeficiente de acordo com a textura do solo
Textura do solo
1 - Arenoso
2 – Argiloso ou franco
estruturado
3 – Sem estrutura

A

B

0.59822327899

0.647467571

0.5939456566
0.5697527087

0.6365011232
0.6237229652

A resistência do solo à penetração foi realizada com o penetrógrafo antes (20.04.2001)
e após a colheita do algodão (05.09.2002) até
a profundidade de 0,45 m, e determinada a
umidade gravimétrica do solo em cada parcela no momento da avaliação da resistência do
solo à penetração.
Os dados foram submetidos às análises de
variância e teste de Tukey, para comparações
de média no nível de 5 % de significância
usando o programa computacional SANEST
(ZONTA et al., 1984).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observando-se os valores dos quadrados
médios e as respectivas significâncias destes
para macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo (Tabela 3),
verificou-se que não houve diferenças significativas. Estes resultados diferem de outros trabalhos realizados (ALVES, 2001; ALMEIDA,
2001) que mostraram diferenças significativas
na densidade do solo quando utilizados diversos adubos verdes, após oito e três anos de pesquisa, respectivamente. Isto mostra que, há
necessidade de médio e longo prazo para que
haja determinadas diferenças significativas nas
propriedades físicas do solo em estudo.

Segundo RIBON (2000), os sistemas de manejo utilizados podem causar alterações nas
características físicas do solo, tais como: redução da densidade e aumento da macroporosidade do solo. O presente estudo foi, realizado
no período de 12 meses, e as propriedades físicas estudadas não foram boas indicadoras para
detectar alterações significativas no solo,
corroborando com trabalhos de CASSOL and
ANGHINONI (1995) onde também não houve
diferença significativa na densidade do solo
após 4 anos de cultivos sob semeaduras direta
e convencional. Já ARF et al. (1999) verificaram que os adubos verdes não interferiram nas
características físicas de macro, microporosidade do solo, porosidade total e densidade do
solo e BERTOL et al. (2000) verificaram que o
manejo do solo não influenciou sobre essas
características físicas. Este comportamento
discorda dos resultados verificados por CORÁ
et al. (1995), pois os autores afirmaram que,
plantas de cobertura podem melhorar as propriedades físicas e químicas do solo em médio
prazo além de diminuir o processo erosivo.
Apesar dos tratamentos utilizados no referido trabalho não terem interferido significativamente na macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo, na
Tabela 4 verificou-se que a macroporosidade,
microporosidade, porosidade total e densidade
do solo nos dois sistemas de semeadura após a
utilização dos adubos (orgânico, mineral e
plantas de cobertura) foram modificadas. No
sistema de semeadura convencional, a macroporosidade aumentou 44 %; a microporosidade 3 %; porosidade total 11 % e, a densidade
do solo diminuiu 8 %. Já na semeadura direta
os aumentos foram de 11; 6 e 7 %, para macro,
micro e porosidade total, respectivamente, e
redução de 3 % para a densidade do solo.
O valor médio da macroporosidade do
solo apresentou-se inadequado para o desenvolvimento do sistema radicular, pois BAVER
et al. (1972) mencionam que o valor mínimo
de macroporosidade para não prejudicar o sistema radicular e a aeração do solo é de 0,10 m3
m-3 e KIEHL (1979) menciona que um solo
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ideal deve apresentar 1/3 de macroporosidade
dos 50 % ocupados pelos espaços vazios, ou
seja, 0,17 m3 m-3. Dessa forma, verificou-se
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que inicialmente o solo apresentava macroporosidade inferior ao ideal, 0,09 m3 m-3 em
ambos os sistemas de semeadura.

ns: não significativo no teste F.

Tabela 3. Quadrados médios e coeficiente de variação para macroporosidade, microporosidade, porosidade
total e densidade do solo em função dos tratamentos e camadas de solo.

A macroporosidade do solo (Tabela 4) foi
alterada no sistema de semeadura convencional quando comparada com a direta, devido
ao efeito do revolvimento do solo que provoca aumento na porosidade total e redução da
densidade do solo devido ao incremento do
volume de macroporos (MARCIANO, 1999 e
ALMEIDA, 2001).
A porosidade total (Tabela 4) foi alterada
nos dois sistemas de semeadura devido à
modificação na macroporosidade e também
na microporosidade. Segundo ALVES (2001),
a porosidade total aumenta em função do
aumento da macroporosidade.
Os valores de densidade do solo foram
alterados (Tabela 4), nos dois sistemas de
semeaduras. Isto ocorreu devido ao efeito da

gradagem, pois, segundo KIEHL (1979), a
aração seguida da gradagem com teor ótimo
de umidade, contribui para a formação de
agregados e, conseqüentemente, diminui a
densidade do solo. Outro fator que pode ter
contribuído para a alteração da densidade do
solo nos dois sistemas é a presença de matéria
orgânica na camada superficial do solo, pois
ANDREOLA et al. (2000) e KIEHL (1979),
afirmam que a matéria orgânica nas suas diferentes formas pode provocar um aumento da
macroporosidade reduzindo a densidade do
solo. Os valores médios da densidade do solo
estão acima do ideal, que para os solos argilosos é de 1,00-1,25 kg dm-3 (KIEHL, 1979),
mostrando que o solo estudado apresenta-se
compactado.

Tabela 4. Valores médios de macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo em função dos sistemas de semeadura, na camada de 0,00-0,20 m, antes da implantação dos tratamentos e após um ano.
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Na Tabela 5 observa-se que há correlação
entre macroporosidade, microporosidade,
porosidade total e densidade do solo, ou seja, o
aumento da macroporosidade leva a redução
da microporosidade e densidade do solo e o
aumento da porosidade total. Resultados concordantes com os obtidos por MARCIANO
(1999), RIBON (2000), ALMEIDA (2001) e
ALVES (2001). De acordo com o último autor,
a microporosidade e a porosidade total se alteram à medida que a macroporosidade se modifica. KLEIN e LIBARDI (2000) afirmaram
que a porosidade de aeração e a resistência à
penetração são propriedades que mais variam
com a densidade, sendo esta alterada, pelo teor
de matéria orgânica (ANDREOLA et al., 2000
e MARCIANO, 1999) e manejo do solo
(KIEHL, 1979) corroborando com os resultados obtidos.
Para a resistência à penetração, não houve
diferença significativa entre os tratamentos
estudados. Na Figura 1 observam-se às curvas
de resistência à penetração para os dois sistemas de semeaduras (direta e convencional),
antes e após a implantação das plantas de
cobertura, adubações orgânicas e minerais.
De acordo com a Figura 1 para o sistema
de semeadura direta verificou-se que o com-

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

portamento em ordem decrescente da resistência do solo à penetração, para os tratamentos foi: esterco de galinha + 1/2 adubação
mineral; milheto; adubação mineral e testemunha. Para o esterco de galinha e crotalária
os valores foram semelhantes, até a profundidade de 0,20 m. Para o sistema de semeadura
convencional houve o mesmo comportamento para os tratamentos com esterco de galinha; esterco de galinha + 1/2 da adubação
mineral, milheto, adubação mineral e testemunha. Para as camadas mais profundas,
houve redução da resistência à penetração
para todos os tratamentos, nos dois sistemas
de semeaduras. De maneira geral os maiores
valores de resistência foram verificados para
o sistema de semeadura direta. Este fato pode
ter ocorrido em função de que no sistema de
semeadura direta, o solo apresentava-se compactado, o que pode ser verificado pelas altas
densidades do solo e baixa quantidade de
macroporos. De acordo com KLEIN e
LIBARDI (2000) a porosidade de aeração e a
resistência à penetração são propriedades que
mais variam com a densidade do solo, sendo
alterada pelo teor de matéria orgânica e
manejo do solo, corroborando com os resultados obtidos.

Tabela 5. Coeficientes de correlação e significância entre macroporosidade, microporosidade, porosidade
total e densidade do solo.
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b)

Figura 1. Resistência à penetração antes da implantação dos tratamentos nos sistemas de semeaduras direta
(a) e convencional (b) e após a implantação.

No sistema de semeadura direta com a
rotação de plantas recuperadoras do solo (gramíneas e leguminosas) melhoram-se as propriedades físicas do solo, quando o sistema se
encontra estabilizado (VIEIRA, 1985; SILVA
and MIELNICZUK, 1998; HERNANI and
SALTON, 1998). Este fato pode não ter ocorrido, nesta pesquisa, em virtude de que antes
da implantação do experimento não se cultivavam plantas recuperadoras do solo. Porém,
pode-se verificar que com apenas um ano, o
cultivo de plantas recuperadoras do solo, no
sistema de semeadura direta, mostrou-se promissor quanto à alteração da resistência à
penetração, assim como com a densidade do
solo.
Os maiores valores encontrados para a
resistência à penetração no sistema de semeadura direta corroboram com os valores obtidos
por SOUZA and ALVES (2003) para as profundidades estudadas de 0,00-0,10, 0,10-0,20
e de 0,20-0,40 m, em que no sistema de semeadura direta houve maior resistência à penetração do que no convencional. Os valores

encontrados neste trabalho foram maiores que
o considerado crítico (2 MPa) por TORMENA (1998). Mas, este está relacionado com a
compactação do solo e também ao teor de
água do solo no momento do estudo (0,19 kg
kg-1 ou 0,27 m3 m-3 e 0,25 m3 m-3, para os
sistemas de semeadura direta e convencional,
respectivamente).
Verificou-se para a condutividade hidráulica (Tabela 6) que houve diferença significativa no nível de 5 %, para a profundidade de
0,00-0,10 m, somente para os sistemas de
semeadura. Observou-se que a condutividade
hidráulica do solo para o sistema de semeadura convencional foi maior que na direta, diferindo dos resultados obtidos por SOUZA and
ALVES (2003), em um Latossolo Vermelho
de Cerrado. Os autores citados verificaram
que os valores de condutividade hidráulica
nos sistemas de semeadura direta e cultivo
mínimo foram maiores do que no convencional, em virtude da continuidade de poros, facilitando a movimentação tridimensional da
água no solo.
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De acordo com VIEIRA and MUZILLI
(1984) o revolvimento do solo aumenta a proporção de macroporos em relação ao sistema
direto, mas a sua continuidade seria interrompida proporcionando redução no movimento
da água no solo (WU et al., 1992). Porém,
outros trabalhos resultaram em maior condutividade hidráulica saturada sob preparo convencional (CORREA, 1985; PELEGRINI et
al., 1990), corroborando com os resultados
obtidos neste trabalho.
Na Tabela 6 pode-se também verificar
altos valores de coeficiente de variação para a
condutividade hidráulica do solo saturado,
corroborando com WARRICK and NIELSEN
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(1980); SARVASI (1994) e SOUZA and
ALVES (2003). Para SARVASI (1994) os
altos valores dos coeficientes de variação para
a condutividade hidráulica do solo saturado se
deve a alta variabilidade espacial do solo.
Considerando que a infiltração de água
reflete as condições físicas do solo, como a
estrutura, porosidade e ausência de camadas
compactadas (SOUZA e ALVES, 2003), verificou-se que no solo estudado houve modificações em função dos sistemas de semeadura
do solo (convencional e direta). Os valores
encontrados neste trabalho deferiram dos de
ARZENO (1990) e de SOUZA and ALVES
(2003).

Médias seguidas de letras iguais minúsculas na coluna não diferem entre si estatisticamente no nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 6. Valores médios da condutividade hidráulica saturada e taxa de infiltração em função dos tratamentos e profundidades estudadas.

2 moretti.qxd

2/2/07

10:35

Página 39

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

4. CONCLUSÕES
- A condutividade hidráulica foi influenciada pelo sistema de semeadura do solo,
sendo maior no sistema convencional, porém
não foi influenciada pelas adubações orgânica
e mineral.

Conductividade hidraúlica 39

- A resistência à penetração, macroporosidade, microporosidade e densidade do solo, não
foram influenciadas pelos sistemas de semeadura e nem pelas adubações orgânica e mineral.
- Após um ano de implantados os sistemas
de semeadura e adubações orgânica e mineral
do solo, os resultados foram promissores quanto à melhoria das propriedades físicas do solo.
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Avaliação de recursos hídricos através de modelação
hidrológica: aplicação do programa VISUAL
BALAN v2.0 a uma bacia hidrográfica na Serra
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Assessment of water resources using hydrological
modelling: applying VISUAL BALAN v2.0 code to a
river basin in Serra da Estrela (Central Portugal)
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Abstract
Numerical models are needed to evaluate complex hydrological systems. VISUAL BALAN v2.0
is a lumped hydrological code which performs daily water balances in the soil, the unsaturated
zone and the aquifer requiring a small number of parameters. VISUAL BALAN has been used
to model the river Zêzere catchment upstream of Manteigas (Serra da Estrela, Central Portugal),
in order to assess its water resources. Modelling started with the definition of sub-basins based
on hydrogeomorphological units. Then, daily temperature and precipitation data from Manteigas
meteorological station were extrapolated to each sub-basin considering vertical gradients.
Finally, modelling with VISUAL BALAN was performed in four stages: (i) physical characterisation of each sub-basin; (ii) preliminary calculations of the daily water balance; (iii) model calibration by means of flow measurements in the river Zêzere; (iv) result analysis. This basin exhibits complex patterns in hydrometeorological variables such as rainfall and temperature. Several
sub-basins have been defined in order to account for the spatial variability in hydrometeorological and geomorphological variables. The model reproduces observed flowrates while its results
are coherent with the conclusions of previous studies in similar basins.
Key words: water balance, hydrological models, aquifer recharge, VISUAL BALAN.
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INTRODUÇÃO
A modelação tem sido considerada um
instrumento fundamental para o estudo de sistemas hidrológicos (por ex.: DINGMAN,
1993; FETTER, 2001; FITTS, 2002). Como
os sistemas de medição dos processos hidrológicos apresentam limitações quanto ao tipo de
técnicas usadas e quanto à distribuição espácio-temporal dos registos, a modelação surge
como um modo de simular o comportamento
hidrológico, extrapolando os dados disponíveis (BEVEN, 2001). Neste contexto, a modelação tem sido habitualmente usada para auxiliar a compreensão do funcionamento dos sistemas e, mesmo, para a previsão do seu comportamento futuro, de acordo com modificações de uma ou mais das suas características.
Existem numerosas classificações de
modelos. No caso dos modelos aplicados em
Hidrogeologia, FETTER (2001) menciona os
seguintes tipos: (i) modelos físicos à escala,
(ii) modelos analógicos e (iii) modelos matemáticos. Se, numa fase inicial do emprego
destes métodos, os modelos dos tipos (i) e (ii)
eram os mais frequentes, com a generalização
de computadores e programas informáticos
eficientes, os modelos matemáticos passaram
a predominar (SINGHAL and GUPTA, 1999).
O modelo dum sistema natural é, por definição, uma representação formal e simplificada duma dada realidade. A elaboração dum
modelo conceptual preliminar (expresso por
ideias, palavras e valores numéricos) constitui
o fundamento da modelação matemática subsequente (NAP, 2001), sendo a qualidade dos
resultados obtidos grandemente dependente
da qualidade do modelo conceptual previamente adoptado. O processo de conceptualização implica a compreensão da natureza do sistema hidrológico, as suas características genéricas (tais como a litologia, o tipo de solo, o
relevo, a variabilidade espacial dos parâmetros hidráulicos, a hidrogeoquímica, as características geológicas e geométricas dos limites
do sistema, etc.) e os processos físicos e químicos envolvidos; o modelo matemático pro-
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cura, por seu turno, simular o modelo conceptual. O modelo conceptual é consequência da
percepção do investigador em relação ao funcionamento do sistema, a qual depende grandemente da sua experiência, com destaque
para a de campo. O desenvolvimento dum
modelo exige um processo iterativo: os resultados da modelação matemática contribuem
para o aperfeiçoamento do modelo conceptual
e vice-versa, de modo encadeado.
BEVEN (2001), sugere duas fases para a
selecção do modelo matemático mais apropriado para cada caso. Em primeiro lugar, deve-se
escolher entre um modelo agregado (ou seja,
que trata a bacia como um todo, considerando
valores médios para as diferentes variáveis de
estado e parâmetros, sendo obtidos resultados
globais) e um modelo distribuído (ou seja, com
valores das variáveis de estado, parâmetros e
resultados distribuídos no espaço, recorrendo,
para isso, à discretização da bacia). Em segundo lugar, há que decidir entre um modelo determinístico (ou seja, que produz apenas um resultado mediante um certo conjunto de dados de
entrada) e um modelo estocástico (ou seja, que
admite alguma incerteza nos resultados em
consequência de incerteza nos dados).
O presente trabalho ilustra a aplicação do
método do balanço hidrológico ao sector da
Serra da Estrela correspondente à bacia hidrográfica do rio Zêzere a montante da vila de
Manteigas (Fig. 1), tendo como principal
objectivo estimar a disponibilidade de recursos
hídricos subterrâneos. Para tal, foi usado o programa VISUAL BALAN v2.0, o qual permite
realizar balanços hidrológicos sequenciais diários abrangendo o solo, a zona não saturada e
o aquífero. O programa tem como base um
modelo matemático agregado e determinístico.
Esta região apresenta características geológicas, geomorfológicas e climáticas específicas, que condicionam directamente o ciclo
hidrológico regional e, consequentemente, a
disponibilidade de recursos hídricos. Estes
recursos, de elevada qualidade e valor económico, incluem águas subterrâneas (normais e
termominerais) e águas superficiais.
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O processo de elaboração dum modelo
hidrológico conceptual preliminar - juntamente com os resultados irrealistas das primeiras
tentativas de modelação através do programa
VISUAL BALAN - evidenciou a elevada
variabilidade espacial das características físicas da bacia estudada, exigindo um trabalho
de definição de sub-bacias mais homogéneas,
baseadas em unidades hidrogeomorfológicas.
De seguida, os dados provenientes da estação
meteorológica de Manteigas (precipitação
diária e temperatura média diária) foram
extrapolados para cada sub-bacia, tomando
como base o cálculo de gradientes verticais de
precipitação e temperatura.
O programa VISUAL BALAN foi, então,
novamente aplicado, tendo a comparação
entre os valores calculados e medidos do escoamento no rio Zêzere permitido avaliar e calibrar o modelo.
ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO
A Serra da Estrela situa-se na Zona CentroIbérica do Maciço Ibérico (RIBEIRO et al.,
1990). Os principais litótipos presentes na
região são: (i) Rochas graníticas de idade
Varisca; (ii) Rochas metassedimentares de
idade Precâmbrica-Câmbrica; (iii) depósitos
aluvionares e glaciários do Quaternário.
A tectónica da área estudada é dominada
pela megaestrutura regional designada por zona
de falha de Bragança-Vilariça-Manteigas
(ZFBVM), a qual corresponde a um desligamento de movimento esquerdo que constitui
uma das mais importantes estruturas do sistema
tardi-Varisco de fracturas do Noroeste da Ibéria
(Fig. 1). A sua reactivação durante o Cenozóico
pela tectónica compressiva Alpina, juntamente
com a reactivação de falhas regionais predominantemente inversas (tais como a falha de SeiaLousã), deu origem ao soerguimento do maciço montanhoso da Serra da Estrela sob forma
dum horst numa estrutura do tipo pop-up
(RIBEIRO, 1988; RIBEIRO et al., 1990).
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As condições geológicas constituem uma
parte fundamental do sistema hidrogeológico,
uma vez que controlam algumas das suas principais características, nomeadamente os processos de infiltração e de recarga dos aquíferos, o tipo de meio de circulação (poroso vs.
fissurado), os trajectos do fluxo subterrâneo ou
a hidrogeoquímica.
A Serra da Estrela integra a Cordilheira
Central Ibérica, uma cadeia montanhosa de
orientação ENE-WSW, correspondendo a
uma morfoestrutura de tipo "montanha de blocos" (cf. O. RIBEIRO, 1954), com cerca de
500 km de extensão e 40 km de largura, estendendo-se desde a Serra da Lousã até a
Somosierra, a norte de Madrid. A Serra da
Estrela é o sector mais oriental e elevado do
alinhamento montanhoso de direcção SW-NE
existente entre a Guarda e a Serra da Lousã ao
longo de cerca de 115 km, com uma largura
média de 25 km (LAUTENSACH, 1932;
DAVEAU, 1969). Com altitude máxima de
1993 m (a mais elevada de Portugal
Continental), esta montanha exibe características climáticas e geomorfológicas particulares que desempenham um papel importante no
ciclo hidrológico local, especialmente no subciclo hidrogeológico.
A bacia do Zêzere a montante de Manteigas
(BZMM) tem uma área de cerca de 28 km2 e
altitude compreendida entre 875 m (na estação
hidrométrica de Manteigas) e 1993 m (no alto
da Torre). O relevo deste sector da Serra da
Estrela é dominado por dois planaltos principais, separados pelo vale do rio Zêzere, de
orientação NNE-SSW: o planalto da TorrePenhas Douradas (1450-1993 m), situado a ocidente, e o planalto do Alto da Pedrice-Curral do
Vento (1450-1761 m), situado a oriente. Estes
planaltos são compósitos, exibem superfícies
aplanadas a diferentes altitudes e incluem
alguns vales amplos. A geomorfologia glaciária
do Plistocénico Superior e os depósitos associados distinguem este sector, glaciado durante
o Último Máximo da Glaciação (e.g., DAVEAU et al., 1997; VIEIRA, 2004).
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Figura 1. Geologia da região da Serra da Estrela (simplificado de OLIVEIRA et al., 1992)

Segundo DAVEAU et al. (1997), VIEIRA
(2004) e MORA (2006), o clima da Serra da
Estrela é marcado por um cariz mediterrâneo,
com verões quentes e secos. A estação húmida estende-se entre Outubro e Maio, com precipitação média anual superior a 2000 mm na
maior parte da área dos planaltos, chegando a
ultrapassar 2500 mm nas imediações da Torre.

A precipitação aparenta ser sobretudo controlada pela altitude e orientação da serra em
relação aos fluxos dominantes das massas de
ar. A zona ocidental do maciço apresenta
maior número de dias com precipitação do
que a zona oriental (mas um valor médio
anual ligeiramente inferior). Por outro lado
constata-se, à escala regional, um aumento da
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precipitação com a altitude; no entanto, à
escala local, a distribuição espacial da precipitação é de difícil interpretação devido à sua
relação com o fluxo das massas de ar, nomeadamente com mecanismos complexos de convergência e divergência controlados pela morfologia da montanha.
A informação relativa à queda de neve é
escassa e de reduzida qualidade. No entanto, a
importância hidrológica da neve, nomeadamente no que respeita ao papel desempenhado
pela mesma na infiltração e recarga dos aquíferos, justifica o aprofundamento do conhecimento do seu padrão de precipitação e da evolução sazonal da cobertura nivosa. A irregularidade espacial e temporal dos fenómenos
relacionados com a neve tem sido referida em
estudos anteriores (ANDRADE et al., 1992;
MORA and VIEIRA, 2004).
VIEIRA and MORA (1998) verificaram
que a temperatura média mensal medida nas
estações meteorológicas das Penhas
Douradas, Lagoa Comprida e Penhas da
Saúde revelam que a Serra da Estrela é caracterizada por um regime térmico simples. O
mês mais quente é Julho e o mais frio é
Janeiro. A temperatura média anual é inferior
a 7ºC na maior parte da área dos planaltos,
sendo, no Alto da Torre, inferior a 4ºC.
A distribuição espacial da precipitação na
Serra da Estrela é complexa e os padrões são
variáveis de ano para ano. O principal factor
explicativo é a altitude, mas, como se referiu,
a exposição ao fluxo sinóptico das massas de
ar pluviogénicas é também determinante.
Esta última componente é de difícil modelação e, embora tenham sido testadas diferentes
variáveis através de regressão múltipla, tentando reflecti-la (por ex. latitude e longitude),
os resultados obtidos não foram estatisticamente significativos. Optou-se assim, por
apenas considerar a altitude, calculando
modelos de regressão simples para os valores
médios mensais e anuais. Usaram-se dados
das estações meteorológicas de Gouveia,
Seia, Vale de Rossim, Valhelhas, Covilhã,
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Celorico da Beira e Fornos de Algodres
(Instituto da Água) e de Penhas Douradas,
Lagoa Comprida, Penhas da Saúde, e Fundão
(Instituto de Meteorologia) para o período de
1953 a 1983. A utilização da discriminação
mensal permite melhor estimar a variabilidade espacial da precipitação na montanha, pois
os gradientes altitudinais não são constantes
ao longo do ano (MORA, 2006). Os modelos
obtidos são todos estatisticamente significativos (Quadro 1).

Quadro1. Relação entre precipitação média mensal
(y, em mm) e altitude (x, em m).

A distribuição espacial das temperaturas
médias mensais do ar é mais simples de modelar do que a precipitação, pois o controlo exercido pela altitude é o mais significativo. Além
disso, os factores locais, como a morfologia,
que influenciam determinantemente as temperaturas máximas e mínimas, não influenciam
de forma significativa as temperaturas médias
mensais e anuais. Usaram-se os dados das
estações meteorológicas de Penhas Douradas,
Penhas da Saúde, Lagoa Comprida, Nelas e
Fundão (IM) para o período de 1953 a 1983 e
as regressões simples obtidas revelaram-se
estatisticamente muito significativas, com coeficientes de determinação sempre superiores a
0,9 (Quadro 2).
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Quadro 2. Relação entre temperatura média mensal
(y, em ºC) e altitude (x, em m).

Com o propósito de fornecer a base do
modelo conceptual a adoptar na modelação
com o programa VISUAL BALAN, foram
estabelecidas unidades hidrogeomorfológicas
(ESPINHA MARQUES et al., 2006; ESPINHA MARQUES, in prep.). A elaboração deste
tipo de unidade resultou da necessidade de se
identificar áreas homogéneas relativamente aos
principais factores habitualmente considerados
para o estudo da circulação de águas subterrâneas, em particular no que respeita à infiltração,
recarga e descarga dos aquíferos (e.g., CASTANY, 1972; CUSTÓDIO and LLAMAS,
1996; FITTS, 2002): o relevo, o substrato geológico e, adicionalmente, as condições climáticas. Estes factores, por seu turno, controlam
grandemente a distribuição espacial dos tipos
de solo e do respectivo coberto vegetal, os
quais, por seu lado, influenciam o processo da
infiltração. De facto, a região estudada caracteriza-se pela forte variabilidade espacial de
todos aqueles factores, donde resulta uma apreciável complexidade hidrológica, a qual não
pode ser apreendida apenas através de unidades
hidrogeológicas.
A definição destas unidades desenrolou-se
através de três fases: (i) num primeiro
momento, tomando como ponto de partida o
relevo, foi estabelecido um zonamento da
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BZMM segundo os principais tipos morfológicos: planalto, vertente, fundo de vale e colo;
(ii) seguidamente, os limites das unidades
foram apurados considerando os tipos de
substrato geológico (rocha granítica ou depósitos fluvioglaciários); deste modo, acentuouse o predomínio dum dado litótipo em cada
unidade hidrogeomorfológica; (iii) por último,
levando em conta a forte variabilidade espacial das condições climáticas, algumas unidades hidrogeomorfológicas foram divididas
tendo em conta a altitude - unidade inferior e
unidade superior - e, no caso das encostas do
segmento NNE-SSW do vale do Zêzere, a
orientação predominante das vertentes - unidade oriental e unidade ocidental.
No final do processo, foram definidas
nove unidades hidrogeomorfológicas (Fig. 2),
denominadas segundo a forma de relevo
dominante, a saber: (1) Planalto Oriental; (2)
Encostas Orientais; (3) Fundo de Vale (inferior); (4) Colo da Nave de Santo António; (5)
Fundo de Vale (superior); (6) Encostas
Ocidentais; (7) Encostas dos Cântaros; (8)
Planalto Ocidental (inferior); (9) Planalto
Ocidental (superior). O Quadro 3 apresenta as
principais características de interesse hidrológico de cada unidade, segundo AGROCONSULTORES and GEOMETRAL (2004),
ESPINHA MARQUES et al. (2006) e ESPINHA MARQUES (in prep.). A Figura 3 ilustra
alguns aspectos de interesse hidrológico existentes na BZMM.
O CÓDIGO VISUAL BALAN
VISUAL BALAN é um código hidrológico agregado, desenvolvido especialmente
para a estimação dos recursos hídricos (SAMPER et al., 1999). Resolve as equações do
balanço hidrológico no solo (em sentido
pedológico), na zona não saturada (a qual,
neste código, exclui o solo pedológico) e no
aquífero, estimando as componentes de
maneira sequencial (Fig. 4).
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Figura 2. Unidades hidrogeomorfológicas da BZMM: (1) Planalto Oriental; (2) Encostas Orientais; (3)
Fundo de Vale (inferior); (4) Colo da Nave de Santo António; (5) Fundo de Vale (superior); (6) Encostas
Ocidentais; (7) Encostas dos Cântaros; (8) Planalto Ocidental (inferior); (9) Planalto Ocidental (superior);
(adaptado de Espinha Marques, em prep.).
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Figura 3. Alguns aspectos da bacia do rio Zêzere a montante de Manteigas: (a) cervunal da Nave de Santo
António, em primeiro plano, depósito de moreia, em plano intermédio, e Encostas dos Cântaros, ao fundo;
(b) Cântaro Magro; (c) cervunal, zimbral e afloramentos graníticos nas imediações da Torre; (d) vale glaciário do Zêzere; (e) fundo do vale glaciário do Zêzere; (f) Leptossolo; (g) encostas nevadas.

Este código assume como base a equação
do balanço da água no solo entre dois momentos do tempo, t0 e t1 (∆t = t1 - t0), expressando-se do seguinte modo:
P + D - In - Es - ETR - Pe = ∆θ
Ou, considerando I = P +D - In -Es:
I - (ETR + Pe) = ∆θ
P é a precipitação, D a água de irrigação,
In a intercepção, Es o escorrimento superficial, ETR a evapotranspiração real, Pe a recarga em trânsito ou precipitação eficaz (a qual
coincide com a recarga do aquífero caso não
existam fluxos laterais na zona não saturada,

ainda que com diferença temporal), ∆θ a
variação do teor de humidade no solo e I a
infiltração. As componentes do balanço
expressam-se em termos de volume de água
acumulado ao longo do intervalo ∆t.
O código VISUAL BALAN requer poucos parâmetros, sendo apresentado num
ambiente amigável para a entrada de dados e a
saída de resultados (Fig. 5). Os níveis piezométricos e os caudais do escoamento no rio
Zêzere podem ser comparados com os valores
medidos, permitindo a calibração do modelo.
VISUAL BALAN e sua versão anterior
(BALAN) foram aplicados por hidrologistas e
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Quadro 3 - Características das unidades hidrogeomorfológicas.
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hidrogeólogos de Espanha e América Latina
em diferentes campos da Hidrologia. O programa tem sido objecto de numerosas aplicações, em particular na estimação dos recursos
hídricos (SAMPER and GARCIA VERA
1997, 2000, 2004; HEREDIA and MURILO,
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2002; SORIANO and SAMPER, 2000;
SAMPER et al., 2005a,b), em estudos de gestão de resíduos radioactivos de baixo nível
(SAMPER and CARRERA, 1995) e na gestão de resíduos tóxicos (ALIAGA et al.,
2004).

Figura 4. Esquema hidrológico conceptual adoptado pelo VISUAL BALAN (adaptado de SAMPER et al.,
1999).

De acordo com o esquema conceptual
adoptado pelo VISUAL BALAN (Fig. 4), a
água da precipitação, da fusão da neve e da
irrigação distribuem-se entre intercepção,
escorrimento superficial e infiltração. Ou
seja, a precipitação uma vez deduzida a intercepção juntamente com a água de irrigação e
a água libertada pela fusão da neve constituem as principais entradas no solo. A intercepção pode ser calculada mediante o método
de Horton ou de Singh. A fusão da neve é um

mecanismo adicional de geração de escorrimento superficial. O método incorporado está
baseado na metodologia do programa
SWMM (HUBER and DICKINSON, 1992).
Por seu lado, a infiltração pode ser calculada
mediante o método de Horton ou do Número
de Curva do Soil Conservation Service
(USDA, 1986). O escorrimento superficial é
calculado como a diferença entre a água
ministrada ao solo (por via natural ou por irrigação) e a infiltração.
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Figura 5. Aspecto das janelas da divisão da baça hidrográfica e da importação e edição de dados meteorológicos.
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Parte da água infiltrada abandona o solo
através da ETR, outra parcela é adicionada à
água armazenada no solo contribuindo o restante para a denominada recarga em trânsito ou
precipitação eficaz. Esta última parcela constitui a entrada de água na zona não saturada.
Os valores de evapotranspiração potencial
(ETP) podem ser introduzidos pelo utilizador
ou calculados com um dos seguintes métodos:
Thornthwaite, Blanney-Criddle, Makkink,
Penman, Turc e Hargreaves. A ETR é calculada a partir da ETP usando o método original
de Penman-Grindley ou variantes com modificações ligeiras.
O VISUAL BALAN pode considerar o
fluxo preferente (rápido) através do solo.
Desta forma, a recarga em trânsito pode ter
duas componentes: (i) fluxo preferente, ou
recarga em trânsito directa, que pode ocorrer
através de fissuras e/ou macroporos, atravessando o solo sem sofrer evapotranspiração; e
(ii) fluxo Darcyniano, ou recarga em trânsito
diferida, que obedece à lei de Darcy sendo
mais lento que o fluxo preferente, e dependendo da reserva útil e da condutividade hidráulica. A recarga em trânsito diferida é calculada
considerando que somente ocorre quando a
humidade é maior que a capacidade de campo,
não podendo exceder a permeabilidade vertical do solo.
É adoptado um modelo conceptual de
fluxo na zona não saturada segundo o qual a
água pode fluir horizontalmente atingindo a
superfície como escoamento subsuperficial ou
movimentar-se verticalmente até ao aquífero
alimentando a recarga (por percolação). Para
o cálculo da percolação é utilizada uma formulação da Lei de Darcy que leva em consideração a presença de aquíferos suspensos.
No balanço na zona não saturada existe uma
entrada (a recarga em trânsito) e duas saídas
(o escoamento subsuperficial e a recarga do
aquífero resultante da percolação).
A recarga constitui, então, a entrada da
água no aquífero. Para o balanço de água no
aquífero VISUAL BALAN permite considerar modelos uni e multicelulares interligados.
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O fluxo entre as células calcula-se mediante
um esquema explícito de diferenças finitas
comparável à solução da equação 1-D de
fluxo transitório. A descarga subterrânea é a
saída natural do aquífero para nascentes, rios
ou outro reservatório de água superficial.
A variação do volume de água armazenada no aquífero (∆Va) por unidade de superfície está relacionada com a variação do nível
piezométrico (∆h) através da equação ∆Va =
S.∆h onde S é o coeficiente de armazenamento do aquífero.
Por outro lado, o caudal total de saída da
bacia (ou seja, o escoamento através do rio
Zêzere) é calculado como a soma do escorrimento superficial, do escoamento subsuperficial e da descarga subterrânea. O programa
permite estimar automaticamente os parâmetros do modelo mediante a minimização de
uma função objectivo (mínimos quadrados)
usando o algoritmo multidimensional de
Powell. Permite, também, realizar análise de
sensibilidade dos resultados face a variações
dos parâmetros do modelo.
O programa VISUAL BALAN tem interfaces que facilitam a introdução de dados e o
pós-processamento dos resultados do modelo
(Fig. 6). Estas interfaces incluem: (i) menus
para introduzir e armazenar a informação; (ii)
tabelas com valores recomendados de parâmetros hidrológicos; (iii) gráficos e figuras de
variáveis hidrológicas relevantes.
Os modelos hidrológicos agregados consideram as bacias e sub-bacias como unidades
de trabalho. Desta forma, dados e parâmetros
de entrada e saída são considerados como uma
média representativa da área em estudo, não
considerando a variabilidade espacial das
informações.
Tal como se referiu anteriormente,
VISUAL BALAN tem por base um modelo
agregado donde resultam limitações à sua
capacidade de estimar o balanço hídrico e os
componentes hidrológicos em bacias complexas, como no caso da Serra da Estrela. Neste
caso, forma consideradas 9 sub-bacias, com o
objectivo de se melhorar a modelação.

3 espinha.qxd

2/2/07

56 Espinha et al.

13:44

Página 56

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

Figura 6. Diagrama de opções do VISUAL BALAN v2.0 para os cálculos dos componentes hidrológicos
(adaptado de SAMPER et al., 1999).
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APLICAÇÃO DO CÓDIGO VISUAL
BALAN
Fases da modelação
O processo de modelação hidrológica da
BZMM iniciou-se com a elaboração dum
modelo conceptual preliminar, em resultado
das primeiras observações de campo, observação de fotografia aérea, pesquisa bibliográfica
e tratamento de dados meteorológicos.
Concretamente, foram realizados reconhecimentos de campo abrangendo a litologia, a
tectónica, a geomorfologia, a hidrogeoquímica,
a zona não saturada (com destaque para as
características dos solos) e a ocupação do solo.
A observação de fotografia aérea complementou as observações de campo, especialmente no
que respeita à distribuição espacial das litologias e da ocupação do solo. Nesta fase, optouse por utilizar a informação relativa à temperatura média diária e da precipitação diária (anos
hidrológicos entre 1986-87 e 1994-95) provenientes da estação meteorológica das Penhas
Douradas. Esta estação foi seleccionada por a
sua altitude (1380 m) ser mais próxima da altitude média da BZMM (1505 m) do que a da
estação meteorológica de Manteigas (815 m).
O primeiro modelo conceptual assumiu a
bacia como um bloco único, sendo esta descrita em termos de valores médios das suas
características (litologia, solo, ocupação do
solo, etc.). Os valores de temperatura e de precipitação da estação das Penhas Douradas
seriam extrapolados sem qualquer ajustamento para toda a bacia.
No entanto, este modelo revelou-se irrealista devido ao reduzido valor da precipitação
registada nas Penhas Douradas no período
considerado, juntamente com a elevada variabilidade espacial das características da bacia.
Por um lado, a precipitação média anual registada durante este período nas Penhas
Douradas foi de 1406 mm - claramente abaixo
do valor normal de 1951-1980 (1799 mm),
INMG, 1991 - ao passo que o escoamento

Avaliaçao de recursos 57

médio anual medido na estação hidrométrica
do Zêzere (de código 11L/01) foi de 1601
mm, facto que, por si só, colocou grandes dificuldades à extrapolação dos valores da precipitação para toda a bacia. Por outro lado, verificou-se que, para o mesmo período, a precipitação média anual registada em Manteigas foi
de 1570 mm, mais próxima dos valores normais de 1951-1980 (1668 mm).
Assim, um novo modelo conceptual foi
elaborado, considerando sub-bacias baseadas
nas unidades hidrogeomorfológicas atrás descritas. Adoptou-se, também, a informação
meteorológica da estação de Manteigas, a qual
foi extrapolada para cada sub-bacia considerando-se os gradientes verticais de temperatura e precipitação atrás apresentados assim
como a altitude média das mesmas. Deste
modo, a cada sub-bacia fez-se corresponder
uma estação meteorológica virtual com valores extrapolados de precipitação diária e temperatura média diária. O valor da precipitação
média anual no conjunto da BZMM obtido
por este processo (2336 mm) é compatível
com o proposto em estudos anteriores (e.g.,
DAVEAU et al., 1977; DAVEAU et al., 1997)
para este sector da Serra da Estrela.
O programa VISUAL BALAN foi, então,
aplicado em quatro fases: i) caracterização de
cada sub-bacia, no que respeita à sua situação
geográfica, características do solo, da zona
não saturada e do aquífero; ii) cálculos preliminares do balanço hidrológico sequencial
diário; iii) calibração comparando os valores
calculados dos caudais de escoamento no rio
Zêzere com os valores medidos; iv) análise
dos resultados para cada sub-bacia e para a
totalidade da bacia hidrográfica.
Cálculo e calibração do balanço hidrológico
O processo de cálculo do balanço hidrológico foi efectuado por tentativa e erro, tendo a
calibração sido conseguida através de sucessivas aproximações resultantes da manipulação
dos parâmetros do modelo.
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Quadro 4. Principais parâmetros e opções aplicados na modelação hidrológica
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Para tal, foram introduzidos os dados de
base e os parâmetros caracterizando cada subbacia (Quadro 4): hidrometeorologia, solo,
dados geográficos, recarga em trânsito, evapotranspiração potencial e real, a intercepção e
escorrimento superficial. Por outro lado,
foram definidos parâmetros adicionais caracterizando a zona não saturada e o aquífero.
O processo de calibração foi orientado,
por um lado, pelo ajustamento dos caudais de
escoamento no rio Zêzere medidos aos caudais calculados e, por outro lado, pela coerência entre os resultados do balanço obtidos em
cada momento com aqueles disponíveis na
bibliografia (e.g., MENDES and BETTENCOURT, 1980; CARVALHO et al., 2000), em
especial os referentes a estudos hidrogeológicos (percentagem da precipitação correspondente à recarga dos aquíferos) e climatológicos (evapotranspiração real e potencial) realizados em Portugal.
Durante o processo de calibração, o
modelo mostrou ser particularmente sensível
à variação dos valores de parâmetros relacionados com o solo, e a zona não saturada.
Em particular, foi observada sensibilidade à
diferença entre a capacidade de campo e o
ponto de emurchecimento permanente (ou
seja, a reserva útil), à espessura e condutividade hidráulica do solo, ao método escolhido para o cálculo da infiltração (o método de
Horton produziu resultados de melhor qualidade do que o método do número de curva)
e ao coeficiente de esgotamento do fluxo
subsuperficial.
Resultados e discussão
Os principais resultados obtidos através da
modelação hidrológica da BZMM constam do
Quadro 5 e do gráfico da Figura 7. Por seu lado,
as Figuras 8 e 9 ilustram a boa qualidade do
ajustamento entre caudais (mensais e anuais)
medidos e calculados pelo VISUAL BALAN.
O valor da ETP calculado 606 mm é próximo do indicado por MENDES and BETTENCOURT (1980) para a estação meteorológica
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das Penhas da Saúde (558 mm). Já o valor calculado da ETR (325 mm) fica bastante aquém
do indicado por aqueles autores (498 mm).
Uma razão que, certamente, contribui para esta
diferença é o facto de MENDES and BETTENCOURT (1980) adoptarem um valor de
água utilizável de 150 mm, bastante superior
aos valores seguidos na modelação com o
VISUAL BALAN (entre 30 e 100 mm). Por
outro lado, grande parte do que o VISUAL
BALAN calcula como intercepção deve ser
incluído na ETR.
A recarga dos aquíferos calculada corresponde a cerca de 15% do valor da precipitação
média anual na BZMM. Estes resultados são
coerentes com os propostos por outros autores
para sistemas hidrogeológicos instalados em
rochas cristalinas na Zona Centro-Ibérica.
Concretamente, PEREIRA (1999) apresenta
um valor 20%, LIMA (1994) propõe o intervalo entre 14.6 e 21.7% enquanto que CARVALHO et al. (2000) indicam 14 a 17%. No
entanto, estes autores chamam a atenção para
a elevada variabilidade espacial da taxa da
recarga dos aquíferos, dependendo das condições hidrogeológicas de cada situação, podendo esta atingir valores locais consideravelmente diferentes dos referidos.
O escoamento calculado através do rio
Zêzere (1613 mm) distribui-se do seguinte
modo: 305 mm de escorrimento superficial
(18.9 % do total), 947 mm de fluxo subsuperficial (58.7 %) e 361 mm de descarga subterrânea (22.4%).
Os factores que mais condicionaram a
qualidade dos resultados foram a elevada
complexidade hidrológica da BZMM aliada à
escassez de informação hidrometeorológica.
Com efeito, a estação meteorológica de
Manteigas situa-se fora da bacia, se bem que
muito próxima do seu limite setentrional. Por
consequência, a informação meteorológica
diária referente às zonas mais elevadas da
bacia é inexistente, facto que implicou o atrás
descrito processo de extrapolação dos dados
da estação de Manteigas. Uma vez que a
extrapolação dos valores diários de precipita-
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ção e temperatura se baseou em gradientes
verticais regionais, é de esperar que este processo possa ter ocultado especificidades climáticas locais, especialmente as relacionadas
com a exposição das vertentes, com efeitos
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inevitáveis sobre o processo de modelação e
sobre os resultados finais.
No entanto, apesar dos constrangimentos
mencionados, os resultados podem ser considerados como de boa qualidade.

Quadro 5. Principais resultados do balanço hidrológico na BZMM no período 1986-87 a 1994-95.

Figura 7. Balanço hidrológico da BZMM (valores médios anuais).
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Figura 8. Caudais mensais medidos e calculados.

Figura 9. Caudais anuais medidos e calculados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disponibilidade de recursos hídricos na
bacia do rio Zêzere a montante da vila de
Manteigas, situada no maciço da Serra da
Estrela, é condicionada pelas condições geológicas, geomorfológicas e climáticas características desta região montanhosa. Neste contexto,
foi aplicado o modelo agregado e determinístico associado ao programa VISUAL BALAN
v2.0, o qual permite realizar balanços hidrológicos sequenciais diários abrangendo o solo, a
zona não saturada e o aquífero.
A modelação matemática tomou como
base um modelo hidrológico conceptual da
BZMM que considera a forte a variabilidade
espacial das características da bacia que mais
influenciam a infiltração e a recarga dos aquíferos: o relevo, o substrato geológico, as condições climáticas, o solo e a cobertura vegetal.
De acordo com este modelo, a BZMM foi
dividida em 9 sub-bacias, delimitadas segundo unidades hidrogeomorfológicas previamente definidas.
De seguida, o programa VISUAL
BALAN foi aplicado em quatro etapas: i)
caracterização de cada sub-bacia, no que respeita à sua situação geográfica, características do solo, da zona não saturada e do aquífero; ii) cálculos preliminares do balanço
hidrológico sequencial diário; iii) calibração
comparando os valores calculados dos caudais de escoamento no rio Zêzere com os
valores medidos; iv) análise dos resultados
para cada sub-bacia e para a totalidade da
bacia hidrográfica. No decurso da calibração,
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o modelo revelou-se especialmente sensível
à variação dos valores de parâmetros relacionados com o solo e a zona não saturada. Foi
conseguido um bom ajustamento entre os
caudais medidos e calculados do escoamento
através do rio Zêzere.
São de destacar os seguintes resultados: a
recarga dos aquíferos corresponde a cerca de
15% do valor da precipitação média anual na
BZMM; o escoamento através do rio Zêzere
corresponde a 18.9 % de escorrimento superficial, 58.7 % de fluxo subsuperficial e 22.4%
de descarga subterrânea.
É de referir que, por assentar num modelo agregado, VISUAL BALAN possui limitações à sua capacidade de estimar o balanço
hídrico e os componentes hidrológicos em
bacias complexas como no caso da Serra da
Estrela. Para ser capaz de trabalhar com
bacias hidrográficas de grande variabilidade
espacial nos parâmetros e nos dados climatológicos, o VISUAL BALAN vem sendo acoplado a um Sistema de Informação
Geográfica (SIG), resultando no novo modelo distribuído GIS-BALAN (por ex.: SAMPER et al., 2005a,b).
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Eventos metamórfico/metassomáticos tardi-variscos
na região de Alvito (Alentejo, sul de Portugal)
Metamorphic and metasomatic late-variscan events in
Alvito region (Alentejo, southern Portugal)
GOMES, E. M. C.1 and FONSECA, P. E.2.

Abstract
At least, two main metamorphic events are recognized in Alvito region (Ossa Morena Zone):
a High Pressure regional metamorphism (coeval with D1 tectonic event), and a thermal metamorphism (and metasomatism) induced by diorites and quartz-diorites of the Beja Igneous
Complex (K-Ar age 325-338 Ma, in the area) in the Lower Cambrian siliceous metacarbonate rocks. The petrography of calcitic marbles, dolomitic marbles, forsterite marbles, and
skarns, mineral chemistry, and some geochronological data are presented and discussed. The
mineral assemblage characteristics of higher metamorphic grade are calcite ± dolomite ± phlogopite + clinopyroxene ± wollastonite ± scapolite ± garnet ± K-feldspar ± plagioclase ± Bafeldspar ± quartz in calcitic marbles and dolomite + calcite + phlogopite + forsterite ± clinopyroxene ± spinel ± quartz in forsterite marbles. K-Ar ages for marbles phlogopite (327-332 Ma),
and skarns amphibole (323 Ma) are in agreement with the emplacement of the Beja Igneous
Complex diorites, in this region, and the consequent contact metamorphism, during the second
Variscan deformation phase (D2).
Key words: contact metamorphism, calcitic marbles, dolomitic marbles, skarn, K-Ar age.
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INTRODUÇÃO
A região de Alvito-Viana do Alentejo tem
constituído objecto de estudos científicos
desde há, pelo menos, quatro décadas.
Salientamos, entre muitos outros trabalhos,
SILVA (1960), CARVALHOSA (1972),
PINTO and ANDRADE (1985), FONSECA
(1995), LEAL (2001).
Esta região é considerada, actualmente,
um sector chave para a definição das características tectonometamórficas do ramo SW da
Cadeia Varisca Ibérica devido, particularmente, à ocorrência de um evento tectonometamórfico de alta pressão, expresso nas litologias máficas intercaladas nos metassedimentos da "Série Negra" de Águas de Peixe e nos
próprios metassedimentos, nos mármores da
unidade metacarbonatada, atribuída ao
Câmbrico Inferior, e nos gnaisses félsicos
ortoderivados (FONSECA, 1995; FONSECA
et al., 1999).
Um evento metamórfico/metassomático
tardio, relacionado com a instalação dos dioritos e quartzo-dioritos do Complexo Ígneo de
Beja (CIB), desenvolve-se nas litologias
metacarbonatadas siliciosas e calcossilicatadas aflorantes nas imediações do CIB
(GOMES, 2000).
Pretende-se, com este trabalho, caracterizar do ponto de vista da petrografia, química
mineral e idade radiométrica os eventos metamórficos/metassomáticos tardi-variscos nesta
região.
GEOLOGIA E ESTRUTURA
A localidade de Alvito situa-se no distrito
de Beja, Alentejo (Sul de Portugal), 35 km a
Sul da cidade de Évora e 55 km a Norte da
cidade de Beja.
A região estudada enquadra-se no
Domínio de Évora-Beja (DEB) (ARAÚJO et
al., 1998), da Zona de Ossa Morena (ZOM),
(figura 1) e nela se destacam as seguintes unidades:
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- metassedimentos da Série de Águas de
Peixe, atribuídos à "Série Negra" (CARVALHOSA, 1972), do Proterozóico
superior, constituídos por xistos grafitosos, metaliditos negros e micaxistos biotíticos granatíferos, localmente com distena, com intercalações de metavulcanitos félsicos e máficos;
- gnaisses félsicos, derivados de metavulcanitos siliciosos, atribuídos, por enquadramento, ao topo do Proterozóico
(CARVALHOSA, 1983; CARVALHOSA, 1985), com evidências de alto grau
metamórfico, localmente apresentando
distena; afloram no núcleo da antiforma
Alvito-Viana do Alentejo (figura 1);
- calcários e calcários dolomíticos siliciosos metamorfizados e/ou metassomatizados (GOMES, 2000) atribuídos, por
correlação, ao Câmbrico Inferior (CARVALHOSA, 1965), ou, pelo menos, ao
Paleozóico inferior (CARVALHOSA,
1972), com filões e/ou intercalações de
rochas máficas, intermédias e félsicas;
- chertes, interpretados, segundo GOMES
(2000), como equivalentes do nível sílico-ferruginoso, que se admite constituir
marcador de lacuna estratigráfica do
Câmbrico Médio e Superior, nesta região
(OLIVEIRA, 1984; CARVALHOSA et
al., 1987);
- dioritos e quartzo-dioritos do Complexo
Gabrodiorítico de Cuba (ANDRADE et
al., 1992), do CIB (FONSECA, 1995),
com idades K-Ar da biotite de 338 a 325
Ma (GOMES, 2000).
As rochas dioríticas do CIB afloram na
zona ocidental e meridional da área representada na figura 1, sendo os contactos com as
rochas metacarbonatadas impuras retocados
tectonicamente. São constituídos por clinopiroxena, ortopiroxena, horneblenda, anfíbolas
Fe-Mg, biotite, plagioclase e quartzo.
Feldspato potássico, epídoto, clorite, actinolite, prenite, moscovite e calcite são minerais
secundários e esfena, zircão, apatite, ilmenite,
magnetite e pirite são minerais acessórios. Os
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dioritos são calco-alcalinos e metaluminosos,
com A/CNK variando de 0.70 a 0.86. As condições de pressão e temperatura de implantação foram estimadas em 4(±0.6)kb e 820°C
(GOMES, 2000), usando o geobarómetro de
SCHMIDT (1992) e o geotermómetro horne-
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blenda-plagioclase de HOLLAND and
BLUNDY (1994).
Litologias de fácies escarnítica, localmente ferríferas, afloram no limite diorito-mármore, no limite gnaisse-mármore ou no seio dos
mármores calcíticos (figura 1).

Legenda: 1 - cobertura detrítica; 2 - horizonte sílico-ferruginoso; 3 - mármore calcítico (MC), mármore dolomítico (MD), rochas calcossilicatadas (RC); 4 - Escr - escarnito, Gn - gnaisse; 5 - Série
Negra de Águas de Peixe; 6 - dioritos (CIB); 7 - Falhas (a-definida, b- provável, c-desligamento, dcavalgamento); 8 - povoação.

Figura 1. Mapa geológico simplificado da região estudada (GOMES, 2000) e sua localização no mapa de
Portugal.

4 gomes.qxd

2/2/07

10:48

Página 70

70 Gomes and Fonseca

Do ponto de vista geomorfológico, a Serra
de Alvito-Viana do Alentejo representa, tal
como outras estruturas norteadas da ZOM (ex:
Serra de Serpa-Brinches), um relevo de dureza. Constitui uma megaestrutura em "antiforma?", com o flanco W (flanco inverso) falhado e cavalgante, vergente para W, sobre o CIB
(FONSECA, 1995). Este tipo de estrutura é,
de igual modo, observada na região de Serpa,
sendo aí constituída por uma sequência imbricada de cavalgamentos e posteriormente
dobrada (FONSECA, 1995). Por esse motivo
não faz sentido falar em antiformas e, por
maioria de razão, em anticlinais. O seu alinhamento N-S é o resultado da actuação, quase
síncrona (como em Serpa), de D1 e D2. Os
sentidos de movimento são para NNE-NE, no
primeiro evento e para W-SW, em D2. Estas
direcções podem ser observadas nas lineações
de estiramento e de foliação sin-metamórficas. Posteriormente, faz-se sentir D3 com um
redrobamento das estruturas de orientação
geral NW-SE. Seguem-se-lhes desligamentos
NE-SW bem desenvolvidos no bordo E desta
estrutura. Os eventos térmicos que seguidamente se desenvolvem estão intimamente
relacionados com estas fases de deformação
tardi-Variscas.
Do ponto de vista mesoscópico podem
encontrar-se estruturas de rara beleza. É possível observá-las, principalmente, nos cortes
resultantes da exploração das pedreiras de
mármores (Berruchos, Perdizes, Marmetal,
etc.). Os aspectos de deformação, mais
comuns, são resultantes de diferenças de competência entre os mármores e as litologias
metabásicas. Nestes casos, os critérios são
muito nítidos. Também as dobras em baínha,
desenvolvidas nos mármores, são comuns
nestes sectores (ROSAS et al., 2001). Os
cisalhamentos produzidos em rochas máficas
(geralmente eclogitos), no seio dos mármores,
provocam a fracturação em blocos ('boudins'
de diques pré-existentes?) e respectivo deslocamento no interior da matriz dúctil (mármore). Nestes casos, permitem deduzir os sentidos de cisalhamentos segundo o modelo de
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ETCHECOPAR (1977) - baralho de cartas
cisalhado - ou de RAMSAY and HUBER
(1987) - 'bookshelf sliding'. A maioria destas
estruturas desenvolvem-se na segunda fase de
deformação - D2. Evidenciam vergências e
sentidos de movimento constantes para o quadrante W.
Nas restantes litologias, são comuns os
acidentes cisalhantes. Observam-se a todas
as escalas e em todas as unidades, tanto de
primeira como de segunda fases. Os acidentes de D1 evidenciam movimentação com
sentido para N a NE, enquanto os cisalhamentos D2 indicam sentido de movimentação
para NW a SW.
Os gnaisses félsicos ortoderivados oferecem aspectos de tectonitos, tanto de tipo S,
como de tipo L, bastante característicos. Estes
aspectos são abundantes em afloramentos na
estrada Alvito-Vila Nova da Baronia. Todas as
evidências tectónicas desta unidade apresentam características de deformação em D1.
Definem planos de cisalhamento sub-horizontais, levemente inclinados, quer para N, quer
para S, com lineações de estiramento mineral
fortíssimas N NE-S SW.
Contrastando fortemente com o regime tectono-metamórfico anteriormente estabelecido e
descrito, por vários autores, para o TAI-ZOM
(Terreno Autóctone Ibérico-Zona de Ossa
Morena), existem actualmente evidências de
que a primeira fase de deformação Hercínica D1 - no sector de Alvito-Viana do Alentejo, se
tenha desenvolvido em regime de alta pressão
(FONSECA, 1995; FONSECA et al., 1999).
Envolve protólitos supracrustais (basaltos, granitos e carbonatos de plataforma). Este evento
tectono-metamórfico seria a resultante de um
grande empilhamento de 'nappes' sobre o substrato do TAI-ZOM (no Domínio de ÉvoraAracena). As litologias sujeitas a este evento
tectono-metamórfico, de alta pressão, variam
composicionalmente desde sedimentos pelíticos, mármores impuros, com presença de aragonite (FONSECA, 1995; FONSECA et al.,
2004), até raras ocorrências graníticas e de
rochas básicas, que são dominantes. A compo-
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sição química das amostras de rochas básicas
mostram um padrão semelhante ao apresentado
pelos basaltos toleíticos dos fundos oceânicos
N-MORB (normal mid-ocean ridge basalts).
Possuem valores Ti/Zr=111, La/Smcn=0.73,
La/Ta=14. (FONSECA et al., 1994)
FONSECA et al. (1999) definem 4 estádios
de evolução metamórfica (metamorfismo polifásico) para os eclogitos e rochas de alta pressão, do sector de Alvito-Viana do Alentejo
segundo um diagrama de Pressão-Temperaturatempo (PTt 'path') (obra citada) elaborado a partir dos dados geotermobarométricos obtidos
sobre rochas da estrutura de Alvito-Viana do
Alentejo. Assim, e evoluindo segundo o movimento dos ponteiros do relógio:
Estádio 1 - (12 kbar - 550°C a >16 kbar 650°C) recristalização de eclogitos constituídos essencialmente por granada e onfacite
(40-50% Jd) e incluindo glaucófano e (alguma) paragonite. Em lâmina delgada observase que este estádio se inicia por um episódio
de mais baixa temperatura. É caracterizado
por uma maior abundância de glaucófano,
relativamente à jadeíte. Posteriormente, grande parte do glaucófano reage em condições
prógradas, originando um incremento modal
de onfacite (fica no entanto preservada em
algumas inclusões dentro da granada). Esta
fase, pré a sin-D1, tem sido interpretada
(FONSECA et al., 1999) como o reflexo de
uma subducção do tipo A. Esta sucede-se ao
fecho do oceano, e ao início da imbricação
tectónica para N, num regime metamórfico de
baixo gradiente geotérmico.
Estádio 2 - (entre 6 a 4 kbar; 500-450°C)
retrogradação do eclogito, mineralogicamente
representada por uma matriz simplectítica
(simplectite resultante do decaímento da granada e onfacite). É constituída por barroisite,
actinolite-Na, albite, clinozoisite e paragonite.
Em lâmina delgada, observa-se o desenvolvimento de texturas coroníticas na granada (de
anfíbolas barroisíticas), que passa progressivamente à matriz simplectítica (por vezes
grosseira). Constata-se, ainda, o desenvolvimento de porfiroblastos de anfíbola, cujo
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núcleo é glaucofanítico/barroisítico e o bordo
actinolítico. Concomitantemente recristalizam
(em abundância) clinozoizite, albite e paragonite. Esta evolução paragenética reflecte episódio descompressivo. A deformação associada deve evidenciar uma rápida subida dos
materiais para a superfície.
Estádio 3 - (8 kbar; 500-450°C) novo
incremento de pressão, evidenciado pela
recristalização de crossite, posterior à paragénese simplectítica (episódio final do estádio
2). Em lâmina delgada, observa-se o desenvolvimento de porfiroblastos de crossite
(zonada: núcleo crossítico, a bordo de anfíbola Na-Ca verde) e piroxena acmítica, sobre a
já referida matriz simplectítica. Este estádio
corresponderá à imbricação tardia dos mantos
de carreamento. Reflecte, provavelmente, o
empilhamento dos mantos transportados de S.
Para E, e na continuação deste alinhamento tectónico, nas proximidades de Moura (no
Rio Guadiana - Moinho de Vilares) JONG et
al. (1991) referem uma estreita unidade com
xistos clorito-anfibólicos, em que anfíbolas
zonadas se encontram presentes. As anfíbolas
apresentam o núcleo crossítico/glaucofanítico
e os bordos actinolíticos. Estes autores consideram enigmática a origem das anfíbolas
azuis e atribuem a génese desta anfíbola à
existência (original) de elevada actividade de
Na e O. Discutem, ainda, a validade da geobarometria efectuada sobre a associação mineralógica, presente nessa litologia.
Na nossa opinião, os resultados obtidos
por JONG et al., (1991) na região de Moura,
não só não contrariam, como confirmam as
observações de que dispomos noutros sectores. As descobertas efectuadas por ARAÚJO
(comunicação pessoal) de crossite e glaucófano preservados no núcleo de dobras, imediatamente a N da barragem do Alqueva (actualmente submersas), suportam e generalizam,
regionalmente, esta fase tectónica colisional.
Estádio 4 - (entre 6 a 4 kbar; 450-400°C)
recristalização na fácies dos xistos verdes
(actinolite, albite, clorite e epídoto) caracterizada por forte blastese de albite. Encontra-se
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particularmente bem desenvolvida nas proximidades dos acidentes tectónicos principais
(reflectindo provavelmente zonas de 'output'
hidrotermal). Traduz o reequilíbrio químico e
termodinâmico, a que corresponde o estádio
final da instalação dos mantos.
PETROGRAFIA
As litologias estudadas compreendem
mármores calcíticos, mármores dolomíticos,
mármores com forsterite e escarnitos.
As variedades de mármore calcítico, nesta
região, podem ser descritas como maciças e
foliadas, sendo a foliação definida por um
bandado composicional, bandado granulométrico ou pelo alinhamento dos grãos de calcite
e/ou flogopite e/ou tremolite e/ou diópsido.
Possuem grão fino a médio, pontualmente
grosseiro, e textura granoblástica, granolepidoblástica ou granonematoblástica. Os silicatos dispõem-se numa matriz mosaiquica de
calcite ou calcite e dolomite. Para além dos
carbonatos, a composição mineralógica destes
litótipos inclui: flogopite, anfíbola de primeira geração, clinopiroxena, escapolite, volastonite, vesuvianite, granada, quartzo, feldspato
potássico, plagioclase e feldspato de bário.
Anfíbola de segunda geração, clorite, talco,
prenite e epídoto são fases retrógradas.
Esfena, turmalina, zircão, apatite, magnetite,
hematite, pirite, pirrotite, calcopirite, grafite e,
pontualmente, datolite, barite e blenda são
minerais acessórios. O quartzo também é
acessório, na maioria das amostras.
Os mármores dolomíticos são maciços,
raramente foliados. Quando presente, a foliação, nestes litótipos, caracteriza-se pelo alinhamento ou concentração em níveis particulares da flogopite. Revelam, quase sempre, textura granoblástica, por vezes granolepidoblástica ou granonematoblástica, e grão fino ou
fino a médio. Dolomite, calcite, anfíbola, clinopiroxena e flogopite são os constituintes
principais. Anfíbola de segunda geração, talco
e clorite são minerais de metamorfismo retró-
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grado. Quartzo, feldspato potássico, esfena,
turmalina, pirrotite e pirite são minerais acessórios.
Os mármores com forsterite destacam-se
pelo seu carácter francamente anisótropo,
marcado por bandado composicional definido
por aumento da percentagem modal de dolomite nos níveis ricos em olivina e predomínio
da calcite nos níveis sem olivina. Estes litótipos têm textura granolepidoblástica, devido à
abundância de flogopite, e grão fino. São
constituídos por calcite, dolomite, olivina, clinopiroxena, flogopite e espinela. A serpentina
e, pontualmente, a anfíbola e a clorite são
minerais retrógrados. O quartzo, plagioclase,
esfena, rútilo, magnetite, ilmenite, hematite,
pirite, pirrotite e calcopirite são constituintes
acessórios. Nestes litótipos, são frequentes
aspectos de exsolução da dolomite na calcite
definindo padrões simplectíticos.
Na tabela 1 apresentam-se as associações
minerais observadas nos mármores calcíticos,
nos mármores dolomíticos e nos mármores
com forsterite, da região de Alvito. As associações minerais indicadoras de mais alto grau
de metamorfismo são caracterizadas por calcite + dolomite + flogopite + clinopiroxena +
volastonite + escapolite + granada feldspato
potássico + plagioclase + feldspato de bário +
quartzo (associação C7), nos mármores calcíticos, e dolomite + calcite + flogopite + forsterite + clinopiroxena + espinela + quartzo
(associação F3), nos mármores com forsterite.
Os exoscarnitos cálcicos têm textura granoblástica a granonematoblástica e são constituídos por uma clinopiroxena verde de grão
fino e granada castanha de grão médio a grosseiro. Por vezes, é possível definir uma fácies
caracterizada por piroxena maciça (figura 2a),
sobretudo no limite com o diorito. Refira-se
que, as concentrações de magnetite estão preferencialmente associadas a esta fácies rica
em piroxena. Reconhecem-se duas gerações
de clinopiroxena, uma incolor (diópsido) que
ocupa o núcleo de cristais zonados ou ocorre
no seio de anfíbola retrógrada e outra verde
(hedembergite) que forma os bordos dos cris-
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+ sempre presente; ± presente/ausente
Tabela 1. Sumário das associações minerais nos mármores da região de Alvito

tais zonados. Distinguem-se, pelo menos, três
gerações de granada: a primeira é anédrica e
isótropa, a segunda é euédrica a subédrica
com zonamento oscilatório concêntrico e em
sectores e a terceira é birrefringente e preenche veios. A composição mineralógica dos
exoscarnitos cálcicos pode ser descrita segundo três estádios de formação:
- um primeiro evento de metamorfismo
térmico, representado pelo diópsido;
- um estádio prógrado definido pela
hedembergite, plagioclase, primeira
geração de granada e vesuvianite;
- um estádio retrógrado caracterizado
pela formação da magnetite, segunda e
terceira geração de granada, anfíbola,
quartzo, epídoto, ilvaíte, clorite, calcite
e fluorite.

Os endoscarnitos constituem uma fácies
de transição entre os dioritos do CIB e os
exoscarnitos. Têm grão fino a médio e são
foliados, mostrando uma alternância entre
níveis quartzo-feldspáticos e níveis com predomínio da clinopiroxena, por vezes com granada (figura 2b). Clinopiroxena e plagioclase
são os constituintes essenciais destes litótipos.
Os minerais acessórios são: feldspato potássico, granada, quartzo, epídoto, alanite, esfena,
apatite e magnetite. Refira-se que, na zona de
contacto, o diorito apresenta uma mineralogia
distinta e relativamente constante incluindo:
feldspato potássico, plagioclase, anfíbola, biotite, quartzo, apatite, esfena, epídoto e magnetite. Realce-se que, com a proximidade do
endoscarnito a quantidade de biotite diminui,
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a quantidade de anfíbola aumenta e pode ocorrer substituição generalizada de plagioclase
por feldspato potássico. Reconhece-se, assim,
um padrão de zonamento, do diorito não alte-
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rado ao mármore calcítico, que inclui: diorito,
endoscarnito com plagioclase+clinopiroxena,
exoscarnito com piroxena, exoscarnito com
piroxena+granada e mármore calcítico.

Figura 2. (a) Limite dioritoescarnito. O escarnito é constituído por clinopiroxena maciça.
(b) Limite diorito-endoscarnito.
O endoscarnito é constituído
por plagioclase, clinopiroxena e
granada.

QUÍMICA MINERAL
A composição química das fases minerais
foi obtida por microssonda electrónica
Cameca Camebax SX-50, no Laboratório do
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia
e Inovação, em S. Mamede de Infesta, tendose utilizado uma corrente de emissão de 20nA
e um potencial de aceleração de 15kV. Os
padrões usados foram: Fe2O3 para Fe,
MnTiO3 para Ti e Mn, MgO para Mg, andra-

dite para Si e Ca das clinopiroxenas e granadas, CaSiO3 para Ca, albite para Na, Al e Si,
ortoclase para K, BaSO4 para Ba e S, vanadinite para Cl, ZnS para Zn, Cr2O3 para Cr, NiO
para Ni.
As clinopiroxenas dos mármores da região
de Alvito são soluções sólidas diópsidohedembergite. Nos mármores calcíticos a sua
composição varia de Di33Hd16Vo51 a
Di46Hd4Vo50 (figura 3), com XMg no intervalo 0.689-0.923. As clinopiroxenas dos már-

4 gomes.qxd

2/2/07

10:48

Página 75

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

mores dolomíticos e dos mármores com forsterite mostram variações da composição química muito limitadas, apresentando valores de
XMg no intervalo 0.976-0.995. Nos endoscarnitos a composição da clinopiroxena varia de
Vo49Di33Hd28 a Vo49Hd34Di17 (figura 2) e nos
exoscarnitos cálcicos a primeira geração varia
de Vo50Di38Hd12 a Vo50Di45Hd5 a e a segunda
de Vo50Hd27Di26 a Vo48Hd48Di4 (figura 3).
A granada dos mármores calcíticos e
escarnitos manifesta quimismo descrito pela
solução sólida grossulária-andradite. A sua
composição, nos mármores, varia de
Grs96Adr2Eps2 a Grs60Adr33Eps7 (figura 4).
Nos endoscarnitos a granada tem composição variável de Ad76Gr22Esp2-Ad69Gr29Esp2
e nos exoscarnitos de Ad81Gr 17Esp2 a
Gr54Ad38Alm6Esp2 (figura 4).
As vesuvianites dos mármores calcíticos
(tabela 2) apresentam teores relativamente
elevados de TiO2 (3 a 4.06 % peso) enquanto
as vesuvianites dos escarnitos (tabela 2) mostram variações entre 0.65 e 3.30 % peso). São
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vesuvianites sem boro o que é indicado pelo
sinal óptico negativo.
A olivina dos mármores com forsterite
possui valores de XMg compreendidos entre
0.927 e 0.987. Os valores de MnO situam-se
no intervalo 0.11-0.84 % peso (tabela 2).
A volastonite dos mármores calcíticos tem
composição próxima da fórmula ideal CaSiO3
com quantidades menores de Fe e Mn (tabela
2). O teor em MnO pode variar de 0.12 a
1.25% peso e em FeO de 0.11 a 0.50 % peso.
Refira-se que teores mais elevados de MnO (1
a 3% peso) podem ocorrer na clinopiroxena,
granada e volastonite quando associadas ao
feldspato de bário.
As anfíbolas cálcicas dos mármores da
região de Alvito caracterizam-se por valores
de XMg elevados, variáveis no intervalo
0.972-0.999. Nos mármores calcíticos as
anfíbolas classificam-se, segundo LEAKE et
al. (1997), como tremolite e actinolite (figura
5). A ocorrência de cristais zonados é limitada, sendo o núcleo edenite e o bordo tremoli-

Tabela 2. Análises químicas, em % peso, e distribuição catiónica por unidade de fórmula da vesuvianite. olivina e volastonite constituintes dos
mármores e escarnitos da
região de Alvito.
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Tabela 5. Classificação das anfíbolas cálcicas dos mármores e escarnitos da região de Alvito (LEAKE
et al., 1977). : Símbolos: ♦ - escarnitos, - mármores.
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te. Este zonamento químico caracteriza-se,
assim, por núcleos mais ricos em Al e Na,
relativamente ao bordo. Nos mármores dolomíticos e nos mármores com forsterite, as
anfíbolas têm composição de tremolite e
magnésio-horneblenda (figura 5). Cristais
zonados em mármore com forsterite mostram
núcleo com composição de magnésio-horneblenda e bordo de tremolite. O zonamento
químico caracteriza-se, também neste caso,
por núcleos mais ricos em Al, Fe3+ e Na e bordos enriquecidos em Si, relativamente ao
núcleo. As anfíbolas constituintes dos escarnitos mostram composição variada de hastingsite, magnésio-hastingsite, ferro-pargasite, ferro-actinolite, ferro-horneblenda e ferrotschermakite (figura 5).
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Nos feldspatos alcalinos presentes em
amostras de mármore calcítico as percentagens
molares da molécula albite variam de 1.2 a 29.3
(tabela 3), enquanto as percentagens molares de
celsiana e anortite se situam nos intervalos 0.31.8 e 0.1-0.8, respectivamente. O feldspato de
bário, identificado num número reduzido de
amostras, tem composição variável de
Or61.5Cn30.5Ab7.2An0.8 a Or76.4Cn16.9Ab6.2
An0.5 (tabela 3). A composição destes feldspatos
permite classificá-los como hialofana, considerando que DEER et al. (1963) estabelecem o
intervalo de 5 a 30% de molécula celsiana como
característico da hialofana e GAY and ROY
(1968) sugerem a designação ortoclase rica em
bário para os feldspatos com % molar de celsiana inferior a 15. A plagioclase dos mármores

Tabela 3. Análises químicas, em % peso, e distribuição catiónica por unidade de fórmula dos feldspatos
constituintes dos mármores e endoscarnitos da região de Alvito.
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Tabela 4. Análises químicas, em % peso, e distribuição catiónica por unidade de fórmula da escapolite e da
flogopite constituinte dos mármores da região de Alvito.
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calcíticos mostra composições variáveis no
intervalo Ab58.4An40.7Or0.9 a Ab98.9An0.9Or0.2.
A composição química da plagioclase não parece ser compatível com as condições físicas do
metamorfismo indicadas pelas associações
minerais de metamorfismo prógrado. Assim,
poderá considerar-se um estádio de albitização
da plagioclase que antecede a feldspatização.
Com efeito, as relações texturais permitem inferir um carácter secundário para o feldspato
potássico de amostras de mármores calcíticos.
A plagioclase dos endoscarnitos tem composição An49-56 (tabela 3).
A composição da escapolite nos mármores calcíticos da região de Alvito varia de
dipiro a meionite (tabela 4), de acordo com
EVANS et al.(1969), com EqAn no intervalo
33.6-64.8 e XCl no intervalo 0.15-0.95.
Segundo MORA and VALLEY (1989), XCl
diminui e EqAn aumenta com o aumento do
grau de metamorfismo.
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As flogopites dos mármores (tabela 4)
mostram valores relativamente baixos para o
quociente Fet/(Fet+Mg), variando no intervalo 0.028-0.157 para os mármores calcíticos e
no intervalo 0.017-0.060 para os mármores
com forsterite.
As análises de calcite dos tipos litológicos
considerados desviam-se da composição ideal
pela incorporação de Mg, Fe e Mn (tabela 5).
Com efeito, a % molar de magnesite (MgCO3)
varia de 0 a 19.32, a % molar de siderite
(FeCO3) de 0 a 0.55 e a % molar de rodocrosite (MnCO3) de 0.03 a 0.42. Na dolomite os
membros extremos calcite, magnesite, siderite
e rodocrosite variam nos intervalos 49.1151.62, 47.51-50.01, 0.29-1.03 e 0.19-0.68,
respectivamente.
A composição química das espinelas
constituintes dos mármores com forsterite
(tabela 6) indica solução sólida entre as séries

Tabela 5. Análises químicas, em % peso, e distribuição catiónica por unidade de fórmula dos carbonatos
constituintes dos mármores da região de Alvito
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MgAl2O4 (espinela) e Fe2+Al2O4 (hercinite).
Todavia, valores inferiores a 0.2 para o quociente Fe2+/(Fe2++Mg) permitem classificá-la
como espinela. Segundo FROST (1991), o
teor em Zn das espinelas pode dar indicação
sobre o grau de metamorfismo, sendo baixo
em mármores da fácies anfibolítica e mais
elevado, com valores de XZn superiores a
0.15, em espinelas da fácies granulítica.
Registámos o valor de 0.62, relativo à %
molar de ganite (ZnAl2O4), em espinela de
mármore com forsterite, da região de Alvito.
As análises químicas de magnetite dos escarnitos (tabela 6) mostram composição próxima
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de termo extremo, com baixos teores de
Al2O3 (0,50-2,7 %peso), TiO2 (0,10-0,60
%peso) e MgO (0,04-3,87% peso).
GEOCRONOLOGIA
Na tabela 7 apresentam-se as idades K-Ar
obtidas em amostras de flogopites de mármore calcítico, anfíbola de escarnito e rocha total
de gnaisse da região de Alvito, determinadas
no extinto Laboratório de Geocronologia do
Departamento de Ciências da Terra da
Universidade de Coimbra.

Tabela 6. Análises químicas, em % peso,
e distribuição catiónica por unidade de
fórmula da espinela e magnetite constituintes, respectivamente, dos mármores e
escarnitos da região de Alvito.
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Os procedimentos laboratoriais para a
determinação do potássio e extracção, purificação e análise dos isótopos de árgon são
descritos por MACEDO (1988). As idades
foram determinadas pelos métodos de
"spike" duplo (38Ar, 39Ar) e "spike" simples
(38Ar). As constantes utilizadas foram as
recomendadas por STEIGER and JÄGER
(1977).
As idades obtidas para a flogopite dos
mármores calcíticos e anfíbola dos escarnitos
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(332 a 323 Ma) são equivalentes às idades
determinadas para os dioritos do CIB nesta
região (338-325 Ma, GOMES, 2000) e concordam com uma idade sin D2 para os dioritos
e respectivo metamorfismo de contacto e
metassomatismo induzidos nas rochas metacarbonatadas impuras.
As idades radiométricas obtidas para
amostras de rocha total dos gnaisses (302 a
288 Ma) indicam reajustamentos tectono-térmicos tardios (tardi D2 a sin D3).

Tabela 7. Idades radiométricas K-Ar obtidas em amostras de flogopite de mármore calcítico, anfíbola de
escarnito e rocha total de gnaisse da região de Alvito.

CONCLUSÕES
Como conclusões deste trabalho reconhecem-se na região de Alvito-Viana do Alentejo
(DEB), pelo menos, dois eventos tectono-térmicos:
- o primeiro, associado a um empilhamento tectónico, com sentido de movimentação para N, referido por vários
autores como sendo relativo à D1
Varisca, e que se correlaciona com o
metamorfismo regional de alta pressão
da ZOM;
- o segundo, mais tardio, um metamorfismo térmico, acompanhado por metasso-

matismo, induzido pelos dioritos e
quartzo-dioritos do CIB, no Carbónico
médio, e patente principalmente nos
mármores e rochas calcossilicatadas.
Deste modo estão bem documentados os
dois eventos tectono-metamórficos, havendo no caso da unidade dos mármores e restantes rochas carbonatadas uma manifesta
ausência ou pouca representação do primeiro evento devido à resposta reológica destes
materiais. De facto a maior plasticidade, e
resposta à deformação dúctil, ocorrida e
verificada nesta unidade tectono-estratigráfica, justifica de per si a quase ausência de
evidências de alta pressão ocorrida previa-
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mente (PASSCHIER et al., 1990; SANDERSON and MARCHINI, 1984; TURNER and
WEISS, 1963). A deformação subsequente
oblitera, apaga e reduz a uma ínfima representação as evidências de alta pressão que
tivessem sido possíveis de encontrar, sendo
o segundo evento predominante na região,
nestas litologias.
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Relación entre estructura y morfología en el desarrollo de
la cueva granítica de "O Folón" (Vigo, Galicia-España)
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Abstract
O Folón is a subterranean pseudokarstic system developed in granites. The cavity has been developed in several stages dynamised by the active eustatic changes of the end of the Caenozoic in the western coast of Galicia, NW Spain. The system evolution starts with the subedaphic weathering of the
rock through the discontinuities. The water circulation by the fissural system produces the emptying
of alterite that infilled it. This process firstly begins in the superficial zone of the massif while the
weathering continues in the lower levels. The appearance of voids among blocks allows its resetting.
Outside this produces exo pseudokarstic forms (doline type) and inside collapse forms (chaos de boules) infilling the voids. The charge concentration on the contact points among blocks generates scallops, pressure scales or onglets. At first, the water flow at low velocities allows the generation of rills
or the deposit of speleothems, essentially flowstone, bell canopy and varved deposits. As water flow
increases its speed, there appear forms of mechanical erosion (pot-holes). The relative unevenness of
the subterranean system, 34 m, is close the one of the change in the base level of the zone, 60 m. The
difference is due to the scarce capacity of the waterflow that drains by the O Folón system to erode
the rock. 905 m of galleries and passages, mainly fossil conduits, were mapped including 235 m of
active subterranean flow. The development of the cavity is adapted to the massif fracture systems with
two main orientations: subvertical diaclases and subhorizontal shear planes. The morphology of the
conduits is of phreatic and vadose type with transition forms among them, very similar to the ones
described for carbonate rocks. The use of complex projections, plant detail, longitudinal profiles and
cross-sections allows the reconstruction of the cavity evolution during the network incision. The
cross-sections have been elongated vertically up to the external geomorphologic surfaces close to O
Folón, thus enabling to associate the evolution of the cave with the regional geomorphologic history.
Key words: pseudokarst, granites, mechanical erosion, edaphic weathering, speleothems, vadose
and phreatic circulation, base level.
(1) Clube Espeleolóxico Maúxo. Manuel de Castro 8 3º D. 36210 Vigo (Pontevedra). mauxo@mauxo.com
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INTRODUCTION
O Folón Cave, located in the village of
Fragoselo-Coruxo, council of Vigo (Galicia,
Spain) (Fig.1a) [UTM: 519939E, 4670444N],
is a pseudokarstic granite system boulder
cave related to Late-Hercynian fracture.
Tubes and pipes appear to be formed by erosion carried out by water of the materials
derived from the rock weathering (VAQUEIRO, 2003). Table 1 summarizes the main
topographic data for this cave.
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The cave system was developed by the
continued incision of the da Rega River from
the surface +100/+120 m.a.s.l of PlioPleistocene geomorphologic age (VIDAL
ROMANÍ, 2002) (Fig. 1b).
Like in karstic systems s.s. (VENI, 2005),
in the granitic massifs the pseudokarstic
systems are developed according to factures
and diaclased planes where permeability is greater. These planes and fractures guide the development and evolution of the conduit network
of O Folón as the base level is modified. The

Fig. 1a
Fig.1. Location maps for the area that are being studied. To the right canyon detail and fracture sets which
have determined the O Folon System Cave structure and the pattern of passages. The system is being developed by the recursive cutdawn of the river Río da Rega which had started from the paleo-surface of +100
m.a.s.l. / +120 m.a.s.l.
Below the plant view on survey cave, locating the passage from “Cascade Pit” to “X.Xebas Sump”, in the
X.Xebas Cave.
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Fig. 1b

Fig. 1c
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enlargement of the fracture network allows the
opening of voids each time greater and at greater depth in the rocky massif. The big mechanical resistance of the granites (> 1500 kg/cm2)
enables the development of big vaults though
with smaller heights than in limestone. With
certain dimensions, depending on the rock
resistance, the collapse of the conduits is produced with accumulation of blocks generated
in the lower spaces. In surface the movement of
blocks will give rise to subsidence doline.
In the granites the dissolution does not
control the process like in karstic zones s.s.,
and the lateral migration of the subterraneous
rivers in the regolith free conduits is essentially produced by physical erosion. The capacity of these processes is less than in the karst
of soluble rocks due to the greater resistance of
the rock and its insolubility. But it is also possible to establish a geomorphologic sequence
to reconstruct the process with certain detail.
As indicated above, weathering in granitic
rocky massifs only developed when a variation in the base level is produced. In O Folón,
its closeness to the general base level (coastline) enables to relate its evolution with the one
of the Vigo Ría during the same time stage.
The process develops at about the beginning
of the Cainozoic, though especially during the
Quaternary, due to the eustatic changes related
to the glacial and interglacial stages of the
Pleistocene. The incision associated to the
changes of the base level, however, is closely
adapted to the massif structure (essentially
formed by a system of horizontal and vertical
or subvertical planes). Therefore, the longitudinal profile of the O Folón pseudokarstic

Table 1. Topographic information.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

system is represented by a succession of rocky
steps over which the present network flows
(VIDAL ROMANI, 2002).
In O Folón there are distinguished four big
granitic steps which are, from top to wall, the
following: The Absorption-Central Doline
area, the Central Doline area, the Cascade Pit
-X.Xebas Sump area, and the X.Xebas SumpSpring area.
The circulation of the da Rega River, which
drains through O Folón in its present subterranean section, presents very variable features. In
the present channel the abandoned inactive sections alternate with other partially infilled by
moved blocks and with still active sections. In
case of the fossil or abandoned sections it
would be difficult to reconstruct the original
outline if there were not preserved forms like
pot-holes and fossil micro-channels, or varved
deposit infillings and other sedimentary forms
typical of endokarstic environments.
In this work there are described the features of the present flow and of the paleo-channels located between the Central Doline and
the sump of X.Xebas (Fig. 1c).
This section has been selected due to two
reasons:
- The cave conduits are narrow and vertical, preferably enlarged along the subvertical pseudo-foliation developed
after the shear band.
- The accessible conduits of this sector
have been relatively preserved intact in
an wide zone located between the surface and the local sump (from -10 to -23/25 m with respect to the Absorption
area).
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SYMBOLOGY AND REFERENCES
There is not an adequate legend that represents the granitic forms and even less in the
case of subterranean environments. To solve
this, an adaptation of the existing nomenclature is proposed in this work and, when necessary, there was made a proposal of new
symbols. The nomenclature used herein is
based on four types of legends:
- Cave symbols, edition 1999, from the
official UIS Symbol List, by Survey
and Mapping Working Group, UIS
Informatics Commission at the
International Union of Speleology.
(They can be found in one of these web
pages:
http://www.uisic.uisspeleo.org/wgsurmap.html#symbols or
http://www.carto.net/neumann/caving/
cave-symbols/ ).
- Cave symbols list, edition 1992, from
the official FEE Symbol List.
(MARTÍNEZ I RIUS, 1992)
- Geomorphologic symbols for the "Mapa
geomorfológico de España" (MARTINSERRANO et al., 2004).
- New symbols designed for this work:
some "official" symbols have been used,
extending their meaning. In these cases
the new meaning for the symbol was
detailed in italics.
Table 2 contains the list of used symbols.
In the topographic works of cavities, the
symbols of plan and profile could vary but in
general the geomorphologic symbols are the
same in both cases.
The height of the steps and the depth of
the pits are indicated in centimetres, avoiding
decimals.
The topographic data given by the Clube
Expeleolóxico Maúxo have been compiled
between 1992 and 2006 and they were: First
version 1992-1997 (CEM, 1997, 1998);
second version, reviewed and redesigned
(GROBA et al., 2002 a and b); third version
that includes the second doline and the sumpspring area (VAQUEIRO, 2004); and the final
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geomorphologic topography including complete cross-sections, surface channels and special profiles (VAQUEIRO, 2006).
The cartography presented herein enables
to correlate present and fossil forms and graphically represent the genesis and evolution of
the subterranean system of O Folón in a simple manner.
Archaeological levels have been used as
chronological reference and also to indicate
accessibility to the cave during prehistoric
times. Nevertheless, the exact location of
archaeological sites is not indicated to protect
them from sacking.
CHARACTERISTICS OF THE CONDUITS
The conduits and the morphologic features
that characterise them (pot-hole, fluvial polish
surfaces or lateral sapping) may be partially
buried by sediments (terraces, varved sediments) or even result inaccessible for the
chaos de boules produced by the collapse of
the vaults. In general, when the conduits use a
vertical or subvertical fracture they present a
morphology of vadose type with an cross-section enlarged in the vertical and very narrow.
When the subterranean network moves in
favour of subhorizontal structural planes or
with small dips, the cross-section of the channel is wider giving a morphology similar to
phreatic conduits. This is due to the hardness
and insolubility of the material excavated
there, especially if it is compared to the equivalent processes in classic karstic environments. The mechanical erosion associated to
the water flow and its charge of sediments (it
cannot be spoken of dissolution though existing in microscopic or centimetre scale) are
concentrated at the bottom of the conduit and
on the base of the lateral walls normally polished. Other frequent forms of mechanical erosion are the ones produced by the action of
boulders giving rise to pot-holes, pseudo-scallops and crescentic scars by impacts of boul-
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ders among them or against the conduit walls.
In some cases several superposed sections of
galleries may appear confirming the network
incision caused by changes in the base level.
Figures 2a and 2b represent a series of
cross-sections of conduits of the studied zone.
There the morphologic features aforementioned are indicated: lateral notches, paleo-channels, pot-holes and other forms of mechanical
erosion and formation of speleothems.
The only waterfall existing in O Folón is
developed in the intersection of two fractures
with directions N30ºE and N160ºE (VAQUEIRO, 2003). The lateral vadose conduits in the
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upper part of the "Cascade Pit" may be interpreted as an abandoned anastomased channel
when the water enlarged the pit after cutting
down the surface of the upper conduit. Water
has excavated there a subvertical incise gutter
in the surface over which it flows. It is a plane
with orientation 75º N 270E.
In this zone the erosion forms are located
between -10 and -15 m below the Absorption
area. Paleo-levels have been mainly identified
based on the lateral notches at the bottom of
the channel and pot-holes tilted by the block
movement where they developed or simply by
remains of pot-hole.

Table 2. Morphological symbols used to reference special cave features. Note that cursive format indicates
an extension of the meaning of any pre-existent symbol.
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Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2. Succession of the topographic cross sections elaborated in the area which is being studied. The waterfall had been developed at the intersection of two fractures with directions N30ºE and N160ºE, and this one
is directly related to the main subvertical shear band which determines the cave passage pattern (VAQUEIRO, 2004). Vadose lateral passages at the top of “Cascade Pit” may be anastomose channels abandoned
when water lengthen the pit by cutting down the surface of the passage. In these area erosion forms, enclosing residual, removed, and disarticulated fragments of potholes, and lateral notches are located between the
elevations -15 and -10 m below the Absorption area. Waterfall is characterized by the narrow incised subvertical gutter which is emplaced into the wall and guided by Y-planes. Dot line indicates the emplacement
of the previous cross section. In the succession represented above. Notches, paleo-flows, erosion forms like
potholes and speleothems (pigotite draperies and opal botryoids) are indicated in the different cross sections.
In the four sections (from the left), the paleo-surface +120 m.a.s.l. is located above +45 m over the subterranean river. The cave structure is over the 40% of the canyon dept
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The vadose conduits have notches on their
bottom that use the existence of horizontal
discontinuities. Its profile is asymmetric
which may be due to structural reasons (different orientations of the discontinuities). These
notches have rough surface which may be due
to either a short water circulation along them

Fig. 3a

Fig. 3c

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

or a later weathering. They have been represented in figures 3a and 3b.
Figures 3c and 3d correspond to complex
profiles formed by the coalescence of different undercutting fronts transversal to the
channel development. They are located between levels L2 and L3.

Fig. 3b

Fig. 3d

Fig. 3. Many different notches and their relation to structural fractures. They have been located in paleolevels. Note that subhorizontal notches are not symmetrical.
Picture: A complex cross section formed by the coalescence of different dipping notches between L2 and L3.

5 vaqueiro.qxd

2/2/07

11:10

Página 95

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

Relation between structure 95

Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c

Fig. 4. A cross section of an incised passage developed under phreatic conditions. At present passage is partially collapsed and removed. It permits us the measure of diagonal and dipping fractures. The conduct have
been reconstructed from disarticulated fragments.
In the picture, a part of this phreatic-incised conduct can be seen beyond the caver.
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Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5. To the left, many onglets
have been developed along the
subhorizontal limit between
corestones in the transition
from the L2/L3 paleo-levels to
L4. These forms appear to be
like scallops (pure erosional
form in vadose passages), but
they derive from local structural overloads which produce
rock weathering.
When vadose or phreatic passage is developed, the weathered
rock is removed by water flow.
The form is pulished during
vadose evolution of the passage.
Below, many vadose conducts
including potholes and other
erosional forms from level L4.
The picture at the center is the
rockslide which collapsed the
stepped transititon between L3
and L4 levels. The collapse have
developed the ending sump area
in this cave.

Fig. 5c
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Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

Fig. 6. Three complex cross sections elaborated from the survey data. All sections are in their own real elevation below the “Absorption Area” to visualize the correlation between the incised surfaces. To the left: It
can be observed the present structure of this system underlying the Central Doline. Upper line remarks the
limits of this doline. At center: The cross section of the waterfall head. The maximum water level at the present is remarked with dot line and flow marks. It are indicated the dipping planes and fractures from which
lateral notches and incised gutter have been started out. To the right: This plot was made by the superposition of many individual cross sections in which disarticulated blocks where virtually removed looking only
for rocky continuous surfaces. Previous dipping surfaces and paleo-flows are then remarked. They area indicated the incised-phreatic passages preserved in paleo-flow levels overlying the lateral notches which limit
the incised-vadose gutter, and the potholes and disarticulated potholes in their real positions and elevations.
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In the transition from paleo-level L2/l3 to
level L4, some onglets or pressure scales (fig.
5a) have been developed on the border of the
big blocks that form the walls of the main
flow. These onglets or pressure scales are convex forms developed by charge concentration
on the contact points between moved blocks
and the cavity walls or even in other blocks.
Some conduits present elliptical or circular sections (fig. 4a). Generally, the ellipses
are of oblique axis with elongation according
to the subvertical shear plane 75º N270ºE (Yplane), though they may be influenced by
other subhorizontal discontinuities (0, +/-10,
+/-20º) (fig. 4b). The walls of these conduits
are polished and in some cases are symmetric
with respect to the fault plane. One of these
conduits is represented in figure 4c.
These conduits have complex sections formed by interference of several elliptical tubes
of different dimensions. The resulting forms
do not coincide with the "keyhole" sections
(incised phreatic conduits) typical of the karst,
but the existence of elliptical sections seems
to indicate that each level in these conduits
has been initially developed under phreatic
conditions.
Figures 6a, 6b and 6c correspond to three
complex sections. The first shows the present
structure of the system below the Central
Doline (collapsed structure). Its upper line
highlights the limits of the doline and is used
as reference for the other two. The second section (fig. 6b) corresponds to the waterfall drainage divide. The maximum water level at present is represented by the dotted line with the
flow symbol. There are indicated the dipping
of planes and factures where the lateral notches and the waterfall channel incision start
from. The third section (fig. 6c) has been constructed by superposition of several individual
sections where the blocks have gone back to
their theoretical original position trying to so
reconstruct the disposition of the rocky wall at
that moment. In the old conduits it is marked
the lateral notch that limits the vadose and
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incise channel. The pressure scales, complete
pot-holes or their fragments are marked in
their corresponding position and at their real
elevation.
DISCUSSION
The da Rega River is a secondary course
of the network that drains through the Vigo
Ría.
As the sea level changed during the PlioPleistocene, the phreatic level goes down to
lower levels and increases the hydraulic gradient. This produced the change in the water circulation regime through the system of conduits
from phreatic to vadose and finally the incision
of the channel bottom.
This incision process successively left
hanging the older levels of the system generating new ones and modifying the hydraulic
gradient and, therefore, the erosion capacity of
the water.
As the walls of the conduits were eroded
and lateral notches were produced, the new
surfaces interfered with other fractures of the
system. One consequence of this erosive process is the release of the block system through
which the system of conduits flows, fragmenting or even destroying them completely
making it lose its capacity of water flow
which had to look for another way. In some
cases the blocks even moved hid the original
morphology of the conduit (fig 5b).
The evolution of the cavity is shown in the
profile of fig. 7 where it may be observed the
present disposition of the system between the
Central Doline (the great collapse) and the
ending sump X.Xebas Cave. This sump is produced by a block slide that fell on the present
channel (level L4). The way of this course has
been indicated with flow symbols. When the
blocks and the residual blocks or boulders are
big, though the original disposition had been
altered, the resulting conduit may even preserve drainage capacity in conditions similar to
the original ones.
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Fig. 7. Cave profile from the studied area. This profile is not a planar plot of cave passages. Passages have been projected over the Riedel planes which determine the cave pattern. It can be observed the present structure of this system between the Central Doline and the X.Xebas Sump. The water carry at the present is remarked with flow marks. They are indicated lateral notches, potholes and disarticulated potholes, weathering forms and speleothemes in their real
positions and elevations.
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Fig. 8. A 3D perspective of the zone. This plot was made from many individual cross sections in which disarticulated blocks where virtually removed looking only for rocky continuous surfaces. Paleo-flows (fossil
passage levels), erosion forms, speleothems and rockslide are indicated. Pseudo-phreatic conducts are located in S3, at the intersection between the upper subhorizontal level (L1-L2) and the middle dipping paleolevel (L2-L3). It may indicate that there was a tap-off passage pirating the flow from this pseudo-phreaticincised conducts which at present remains isolated above the vadose gutter (L4). Paleo-levels are not pure
static levels. They were dynamic levels and in dipping paleo-levels there was not a single transition between them. Rockslide involved many superposed (a vertical succession) of erosion forms. Note that in this projection the relation between horizontal, oblique and vertical axis are (1, ﬁ, 1). The equidistance used to
rebuild the surface is 1 m.
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The three-dimensional perspective of the
zone (fig. 8) shows the relative disposition of
the phreatic and vadose conduits and allows
the reconstruction of the evolution of the subterranean incision.
The phreatic conduits are located in section
S3 hanging over the main vadose conduit. They
are very close to the intersection between the
upper subhorizontal levels (L1-L2) and the
intermediate paleo-levels with incision (L2L3). They may be interpreted as the result of
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the flow capture that drained through the pseudo-phreatic conduits. This would indicate that
the paleo-levels were not static but dynamic
without simple transition among them.
In this figure it is shown the frontal rockslide (between S5 and S6), including the superposition of erosion forms (fig. 5c and fig. 9) that
partially covers the L4 flow. Thus, the flow is
sumpped into a new diffuse network (anastomosed) developed below the blocks of the slide.
The rockslide is now fossilised by sand deposits.

Fig. 9. A detail of a pothole developed between L3 and L4 flow levels.

5 vaqueiro.qxd

2/2/07

11:11

Página 102

102 Vaqueiro et al.

This view has been made from different
cross-sections from which the blocks have been
eliminated virtually to show the continuous
rock walls only. The paleo-flows (paleolevels), erosion forms, speleothems and rockslides have been indicated with their real levels.
Note that in this projection the relation among
the horizontal, oblique and vertical axes is (1,
ﬁ, 1). The equidistance used to form the surfaces has been of 1 m.
CONCLUSIONS
The development patterns of the conduits
in the granitic caves are directly related to the
local structure system. The distribution and
the geometry of the conduits inside the
system depend on the lithology, structure and
regime of the water flow through the systems
of cavities.
Generally, these conduits present a crosssection of incise channel with development
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related to the subvertical fracture planes and the
subhorizontal shear bands. The fracturing density of the massif determines the development
and evolution of the conduits and facilitates the
collapse of the conduits and the related accumulation of smaller blocks and fragments in the
available space.
The structures of phreatic-incise and vadose origin, their evolution by continuous incision, as well as the capture processes (flow
piracy) are quite similar to the equivalents in
the karstic systems s.s..
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A estructura em flor (flower structure) do complexo
costeiro (faixa ribeira) en São Sebastião
(São Paulo, Brasil)
The flower structure in the costeiro complex (ribeira belt)
São Sebastião (São Paulo, Brazil)
DIAS NETO1, CORIOLANO; FONSECA2, P. E.; MUNHÁ3, J.; EGYDIO SILVA1 and
RIBEIRO2, A.

Abstract
The flower structure in the Costeiro Complex (Ribeira belt) São Sebastião, SP." This section
of the Ribeira Folded and Thrust Belt is composed of para-gneisses on the East and orthogneisses towards the West; these rocks are organized in a ductile shear zone forming a positive
flower structure, whose axis runs ENE-WSW. Amphibolites occur within (predominant) kinzigitic gneisses along this axis.
Convergent dynamics responsible for the Ribeira Belt structure reached temperatures of 800
C and pressures around 5,5 Kb in the Costeiro Complex. At the maximum compressive shortening of the orogen, continental collision processes evolved into directional shears, developing transpressive flower structures. Despite predominant dextral kinematics in the Ribeira
Belt, this study characterized several sinistral kinematic markers that are associated with metamorphic peak re-crystallization (and later stages) along the flanks of the flower structure.
The distribution of amphibolitic bodies along the axis of the flower structure (as well as the
positioning of the Mesozoic magmatism) indicates recurrent geologic events due to strong tectonic inheritance from an older master structure.
Key words: Costeiro Complex; Ribeira Fold Belt; Brazilian Cycle
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INTRODUÇÃO
A evolução da Cintura de Cisalhamento
Ribeira tem sido objecto de estudo de diversos
autores (SADOWSKI 1991; EBERT 1957;
HASUI & COSTA 1991; HACKSPACHER et
al. 1992; MACHADO & ENDO 1993;
CAMPANHA and ENS 1993; EBERT et al.
1993; VAUCHEZ et al. 1994; FASSBINDER
1996; EGYDIO-SILVA 1996; EBERT and
HASUI 1998), os quais têm realçado um sistema transcorrente dextral, resultante de uma
tectónica transpressiva. A componente de
compressão e achatamento sugere um transporte tectónico preferencialmente para o sector N-NW, com a geração de estruturas em
flor associadas às principais zonas de cisalhamento direito.
As observações e descrições de natureza
litológica/estrutural efectuadas por DIAS
NETO (2001), em especial ao longo dos afloramentos litorais situados entre as cidades de
São Sebastião e Guarujá (Fig. 1), onde as
rochas e as estruturas se acham melhor
expostas, permitiram a abordagem estrutural
contida neste trabalho, e as respectivas interacções entre os tipos litológicos e as seus
condicionantes estruturais.
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Faixa Brasília, através do fecho, em junção
tripla dos blocos Vitória, São Francisco e
Paraná. Os processos que orientaram estas
colisões envolveram movimentos laterais,
oblíquos e frontais, durante os eventos de convergência, assim como subducção de tipo A
(Bally 1981).
Devido à sua vasta extensão, considera-se,
neste trabalho, a divisão da Faixa Ribeira em
três sectores geográficos distintos, tanto do
ponto de vista metamórfico como tectónico: 1)
sector norte, caracterizado pela presença de
uma tectónica obliqua em relação à direcção
regional, com cavalgamentos para oeste, e
localizado na região do Estado do Espírito
Santo, e a oeste do Estado de Minas Gerais; 2)
sector central, onde predomina deformação
por cisalhamentos (verticalizados) transcorrentes e de metamorfismo de grau médio a
alto, localizando-se essencialmente na região
do Estado do Rio de Janeiro, e no leste do
Estado de São Paulo, onde se realizou o presente trabalho; e, 3) sector sul, caracterizado
por rochas metassedimentares de grau metamórfico baixo, localizando-se no sul do Estado
de São Paulo e norte do Estado do Paraná.
O SECTOR CENTRAL DA FAIXA DE
DOBRAMENTOS RIBEIRA

A FAIXA DE DOBRAMENTOS RIBEIRA
A Cintura de Cisalhamento Ribeira
(ALMEIDA et al. 1973) ou Faixa Ribeira
(CORDANI et al. 1973) estabelece uma complexa cadeia orogénica, que se desenvolve por
mais de 1400 Km ao longo da margem atlântica brasileira, desde a fronteira dos estados da
Bahia e do Espírito Santo até ao limite dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Esta importante unidade geotectónica é parte integrante do
episódio de colagem/acreção, que originou o
sector oeste do paleocontinente Gondwana,
desde o Neoproterozóico até ao Eopaleozóico
(BRITO NEVES and CORDANI 1991).
EBERT and HASUI (1998) sugerem a
geração da Faixa Ribeira, juntamente com a

A região central da Faixa Ribeira, envolvendo o sudeste do Estado de São Paulo, foi
estudada por TASSINARI and CAMPOS
NETO (1988) e, com base na geocronologia
foi subdividida em três domínios tectónicos
principais, separados por expressivas zonas de
cisalhamento. São, respectivamente, de NW
para SE as zonas de Cisalhamento (e respectivos Complexos) de São Roque, Embu e
Costeiro. O Cisalhamento de São Roque integra rochas geradas entre 1,8 Ga e 0,7 Ga, com
dois episódios metamórficos principais, o
mais antigo há 1,4 Ga e outro entre 0,8 e 0,7
Ga, finalmente selado por plutonismo granítico entre 700 - 550 Ma. As rochas mais antigas
do Cisalhamento Embu proporcionaram ida-
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Figura 1 - Mapa geológico-estrutural e corte geológico simplificado caracterizando a estrutura em flor, presente na área estudada (segundo DIAS
NETO, 2001).
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des de 2,5 Ga com eventos metamórficos a 1,4
Ga e a 750 Ma, a que se associa intensa migmatização. Rochas graníticas foram geradas
entre os 700 - 600 Ma. Na região do cisalhamento do Complexo Costeiro as idades das
rochas apontam para o Neoproterozóico (600
- 650 Ma), com plutonismo tardi a pós-tectónico, há ca. 550 Ma. Resultados geocronológicos K-Ar, em minerais, indicam arrefecimento generalizado neste domínio, entre os 500 450 Ma.
Considerando a interpretação tectónica dos
trabalhos pioneiros de EBERT (1957 e 1968) e
ROSIER (1965), os metassedimentos, da fácies
anfibolítica, que constituem o Grupo São
Roque/Açungui, no Estado de São Paulo, foram
correlacionados com afloramentos no Estado do
Rio de Janeiro, por FONSECA et al. (1979).
Neste sentido, o Complexo Embu, definido por
HASUI and SADOWSKI (1976), como o conjunto de rochas paragnáissicas-migmatíticas do
Grupo Açungui, assemelha-se aos litótipos que
compõem o Complexo Paraíba, no Estado do
Rio de Janeiro, sendo, no entanto, a correlação
entre ambos pouco clara.
O COMPLEXO COSTEIRO NA ÁREA
EM ESTUDO
HASUI et al., (1981), utilizaram a denominação de Domínio Costeiro para a região
delimitada a norte pela Falha de Cubatão e a
sul pela linha de costa e ilhas vizinhas, no
Estado de São Paulo.
Litologicamente o Complexo Costeiro
compreende três conjuntos distintos constituídos por 1) rochas gnáissico-migmatíticas, 2)
rochas paraderivadas (metassedimentos) e 3)
rochas granulíticas (CHIODI et al., 1983 e
SOBREIRO NETO et al., 1983).
O conjunto gnáissico-migmatítico apresenta um paleossoma de gnaisse com hornblenda-biotite e neossoma com composição
predominantemente granodiorítica.
Os metassedimentos são constituídos, predominantemente, por rochas síltito-argilosas e,
subordinadamente, por quartzitos e rochas cal-
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cossilicatadas. Durante o metamorfismo de
médio a alto grau que afectou todo o conjunto
paraderivado no Ciclo Brasiliano (final do
Neoproterozoico), desenvolvem-se extensas
zonas de segregação/fusão parcial originando
quartzo-fedspatização das rochas originais.
Núcleos de rochas máficas-ultramáficas, centimétricos a métricos, que apresentam estruturas
sigmóidais e forte deformação cisalhante,
incluindo boudinagem, ocorrem no interior dos
paragnaisses, em diversos pontos, como assinalam COUTINHO et al. (1991) e CAMPANHA
and ENS (1996). O Complexo Bairro do
Marisco, descrito por SILVA et al. (1977),
representa um corpo de rochas metabásicas
com dimensões quilométricas, situado no interior dos paragnaisses, com estruturas interpretadas por estes autores, como paleo-diques
anfibolitizados.
Batólitos graníticos, como o de Natividade
da Serra e o de Caraguatatuba, e corpos menores, como o charnoquito de Ubatuba, podem
ser encontrados, também, neste domínio. Na
maioria, os corpos graníticos são porfiríticos,
tardi e/a pós-tectónicos, com composição
calco-alcalina (JANASI and ULBRICH 1992).
As principais estruturas presentes no
Complexo Costeiro, na área em estudo, definem um "trend" ENE-WSW (CHIODI et al.
1983). As rochas metamórficas apresentam
uma xistosidade penetrativa e/ou foliação
gnáissica, a todas as escalas. Os padrões de
deformação impostos pelas grandes zonas de
cisalhamento NE-SW, que afectaram a região,
favoreceram a formação de figuras anastomosadas, como apresentado por CARNEIRO et al.
(1979).
O regime tectono-metamórfico na região
de São Sebastião - Bertioga, descrito por
DIAS NETO et al. (2000) e DIAS NETO
(2001), sugere que as rochas paragnaissicas
atingiram a fácies granulítica, em condições
de T=750 + 30ºC e P=5 + 0.5Kb. O pico metamórfico foi acompanhado por intensa migmatização, tendo sido seguido por um percurso
P-T-t directo (no sentido dos ponteiros do
relogio), envolvendo intensa reabsorção de
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granada (granada ♦ cordierite; granada + K
feldspato + líquido ♦ silimanite + biotite) e
retrogradação da cordierite, segundo a reacção
(cordierite ♦ silimanite + biotite), durante a
exumação e arrefecimento até ~600ºC e 3Kb.
Os dados geocronológicos (DIAS NETO,
2001) obtidos em zircões neoformados
(U/Pb), plagioclase-biotite (Rb/Sr), moscovite
e biotite (K/Ar) indicam que as condições de
pico metamórfico ocorreram há 571 + 10 Ma.
As taxas de arrefecimento estimadas são
variáveis, desde ~3 ºC/Ma na zona central até
100 ºC/Ma no segmento SE da região estudada, sugerindo uma exumação rápida diferencial neste sector do Complexo Costeiro.
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rochas alcalinas da Ilha Monte de Trigo, cujo
eixo maior se orienta N60ºE (COUTINHO
and MELCHER 1973), além de diques máficos no interior do Complexo do Marisco
(SILVA et al., 1977), que também concordam
com estas orientações, conferem a esta estrutura uma importância especial, possivelmente
tendo favorecido a recorrência e reactivação
de eventos geológicos ao longo do tempo.

AS ESTRUTURAS DO COMPLEXO
COSTEIRO EM SÃO PAULO
Aspectos Gerais
No que se refere à presente área de trabalho (Fig. 1), no Complexo Costeiro, SILVA et
al., (1977), CAMPANHA and ENS (1993),
CAMPANHA and ENS (1996) e MAFFRA
(2000) caracterizaram a principal estrutura
regional como uma flor positiva (Fig. 2), gerada por deformação dúctil em regime transpressivo, como é apresentado no modelo teórico proposto por SANDERSON and
MARCHINI (1984).
O eixo desta mega-estrutura possui orientação N 60-70 E, estendendo-se desde a localidade de Ponta da Baleia (a SW), onde as
foliações se encontram verticalizadas, com
lineações de estiramento minerais sub-horizontais, até o interior do Complexo Máfico
Bairro do Marisco (Fig. 1).
O alinhamento dos principais núcleos
anfibolíticos, concordante com o eixo da
estrutura em flor, sugere uma herança estrutural orientando o posicionamento destes corpos
ígneos. Manifestações magmáticas mesozóicas, como o grande dique de pórfiro-dioritico
da Praia Preta, cuja orientação é ENE
(COUTINHO and OLIVEIRA 1966) e as

Figura 2 - Esquema simplificado demonstrativo da
estrutura em flor (Adaptado de EBERT and HASUI
1998).

A estrutura em flor é assimétrica (Fig. 1),
com o flanco SE melhor desenvolvido e representado. As foliações, em posição vertical na
zona axial da estrutura, abrem-se "em leque",
com mergulhos gradualmente menores, sendo
que, no sentido SE, chegam a posições horizontalizadas, em São Sebastião e também no
sector ocidental da Ilha Bela, enquanto, no
flanco NW, os mergulhos apresentam valores
mais altos, chegando a 30º - 40º, para SE,
acompanhando a estrutura principal da Faixa
Ribeira.
O sector NW da estrutura em flor é cortada na zona central pela falha de Camburu, que
representa o limite entre os paragnaisses e as
rochas graníticas, que têm forte representatividade neste flanco. Esta falha foi estudada em
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detalhe por CAMPANHA and ENS (1992);
CAMPANHA and ENS (1993); CAMPANHA
et al.(1994); CAMPANHA and ENS (1996) e
por MAFFRA (2000) e corresponde, em parte,
à estrutura descrita por Silva et al. (1977)
como estrutura de Bertioga-Caraguatatuba.
No flanco SE desta estrutura predominam
rochas gnáissicas paraderivadas, com núcleos
de rochas calco-silicatadas e anfibolíticas
abundantes. Rochas máficas e ultramáficas,
presentes em lentes boudinadas (geralmente
com formas sigmóidais) no interior dos gnaisses, estão descritas por COUTINHO et al.
(1991). O Complexo Bairro do Marisco
(SILVA et al. 1977) constitui a maior ocorrência de rochas máficas presentes na área.
Metagabros, metadioritos e enderbitos estão,
também, descritos pelos mesmos autores.
São comuns os processos de migmatização,
com fusão parcial dos metassedimentos e injecção dos materiais diferenciados, gerando sectores, a) com aspecto ortognáissico, quando em
regime dinâmico (sin-tectónico), e b) pegmatítico, quando tardios.
A principal estrutura metamórfica na área
corresponde a um bandado gnáissico, fortemente penetrativo, presente a todas as escalas
de observação. No domínio paraderivado este
bandado é evidenciado pela alternância de
níveis quartzo-feldspáticos e micáceos, predominantemente biotíticos, que variam em
espessuras de milimétricas a decimétricas,
conferindo a heterogeneidade característica à
rocha; nalguns locais, esta estruturação pode
apresentar níveis métricos a decamétricos.
Do ponto de vista estrutural observaramse núcleos gnáissicos, calco-silicatados e anfibolíticos em dobras isoclinais, com charneiras
espessadas e flancos estirados e, inclusivamente, rompidos (desde neking a boudins).
Estes factos evidenciam que o bandado representa um processo de transposição de foliação
anterior, com migmatização associada, onde
os litótipos precoces foram preservados no
interior dos boudins.
Ao longo da estrutura em flor ocorrem
variações dramáticas nos aspectos estruturais
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presentes nas rochas. Assim, observa-se
maior deformação por achatamento na zona
central da flor (onde são raros ou quase
inexistentes critérios cinemáticos), e áreas
onde são múltiplos e muito abundantes os critérios cinemáticos de estruturação oblíqua,
bem desenvolvidos nos ramos laterais da flor.
Estes aspectos caracterizam, de modo claro, o
regime transpressivo (ROBIN and CRUDEN
1994; TIKOFF and GREENE 1997) que
actuou durante a geração desta estrutura do
Complexo Costeiro. Os indicadores cinemáticos, apresentados neste trabalho, são observáveis em planos ortogonais à foliação gnáissica e que contém os estiramentos minerais
sendo, deste modo, inequívocos.
OS
ELEMENTOS
ESTRUTURAIS
DISTRIBUÍDOS NA ESTRUTURA EM
FLOR
O Sector Sudeste
No extremo leste da área de estudo, no
bordo ocidental da Ilha de São Sebastião (Fig.
1), as atitudes da foliação variam entre direcções N20-40ºE e inclinações de 15-20ºNW.
Esta área representa o limite SE da estrutura
em flor, onde ocorrem ortognaisses, muito
homogéneos, com níveis finos quartzo-fedspáticos representando dobras isoclinais e,
localmente, rompidos ao longo de uma estruturação, preferencialmente, linear. Está presente um forte estiramento mineral com orientação 10-20º, N10-20ºE, o que confere à rocha
a condição de tectonito do tipo "L" (LISTER
and Price 1978; RAMSAY and HUBER 1983;
LISTER and SNOKE 1984; PASSCHIER and
SIMPSON 1986). Normalmente, este tectonito "L" apresenta-se como um extremo máximo da deformação cisalhante, correspondendo, localmente, a ultra-milonitos. A posição da
lineação mineral, no plano da foliação, em
regime transpressivo, representa uma dinâmica de cisalhamento esquerdo, de baixo ângulo,
predominante, com uma pequena componente
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de cavalgamento oblíquo (Fig. 3). Neste sector da Ilha de São Sebastião nota-se a passagem gradual dos ortognaisses para um granito
porfirítico orientado, evidenciando que os primeiros representam o produto do cisalhamento dúctil no corpo granítico. Estas rochas são
encaixantes das manifestações alcalinas
mesozóicas (diques máficos), que ocorrem a
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leste deste limite. O facto dos corpos alcalinos
se acomodarem ou na posição central da estrutura em flor, onde as foliações se encontram
verticalizadas, ou para além da abrangência
do flanco SE, pode representar que o posicionamento sub-horizontal das estruturas de flanco teria inibido a ascensão e instalação dos
magmas alcalinos.

Figura 3 - Pormenor da cinemática, com o detalhe das lineações de estiramento mineral, nos planos da foliação, do flanco SE da estrutura transpressiva.

No extremo leste da área continental, em
São Sebastião (Fig. 1), afloram gnaisses biotíticos kinzigíticos, com núcleos de rochas
calco-silicatadas e anfibolíticas boudinados ao
longo da foliação gnáissica; níveis quartzofeldspáticos, concordantes com o gnaisse,
foliados e estirados ou tardios, são relativamente comuns. Estas rochas cavalgam os
ortognaisses da borda ocidental da Ilha de São
Sebastião, cujo contacto deve localizar-se,
provavelmente, no canal que separa a ilha do
continente. O bandado gnáissico orienta-se
segundo uma direcção N20-30ºE e uma incli-

nação de 20-30ºNW, chegando a ficar horizontal e, inclusivamente a inverter o mergulho.
Estes factos podem ser observados na praia do
Centro de Biologia Marinha da USP - CEBIMAR (CM-Fig. 4), onde as inclinações invertem suavemente. O forte contraste de competência entre estes dois tipos litológicos (gnaisses vs anfibolitos), em resposta à dinâmica do
cisalhamento, gerou esta ondulação na foliação gnáissica. Os valores da lineação de estiramento mineral 15-25º, N10-20ºE facilmente
identificáveis neste local, associadas ao bandado gnáissico, traduzem, num ambiente trans-
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pressivo, a predominância de cisalhamento
esquerdo, de baixo ângulo, com uma pequena
componente de cavalgamento oblíquo.
Indicadores cinemáticos, como assimetria
das caudas dos porfiroblastos e fenocristais de
feldspato, os quais chegam a apresentar didácticas estruturas de rolamento de tipo delta
(DRIESSCHE and BRUN 1987), assim como
a presença de caudas assimétricas (em relação

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

ao nível do equador do cisalhamento) de tipo
sigma, nas lentes boudinadas de níveis pegmatíticos, apontam um transporte tectónico
para sul (Fotos 1a e 1b). Em lâmina delgada
segundo o estiramento mineral, podem ser
observadas típicas granadas sin-cinemáticas,
porfiroblastos de tipo, rodados na foliação
gnáissica ("rolling structures"), no sentido
anti-horário (Foto 2).

Foto 1 - a) Fenocristal de feldspato dos paragnaisses do ponto CM (CEBIMAR - USP - representado na Fig.
4), com estrutura de rolamento de tipo, indicando movimento anti-horário.
b) Assimetria de lente pegmatítica, observada no plano que contém o estiramento mineral, no mesmo ponto
CM, sugerindo cinemática esquerda.
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Foto 2 - Fotomicrografia dos gnaisses kinzigíticos TT02A, do costão rochoso litoral de Toque Toque. Apresenta
porfiroblasto de granada sin-cinemático de tipo, rodado, com inclusões de biotite (da granada = 3mm).

Intercalado nos paragnaisses ocorre uma
soleira de leuco-gnaisse granatífero (BAR-Fig.
4), aflorando ao longo de ca. 2 km com padrão
de deformação simples, apresentando apenas as
estruturas do cisalhamento de baixo ângulo,
através de uma foliação muito penetrativa de
direcção N60ºE e inclinação de 10-20ºNW,
com os minerais estirados segundo 10º, N15ºE.
Este corpo granítico instalou-se na base de
uma zona de cisalhamento, que se desenvolve
ao longo de grande parte do flanco SE da
estrutura em flor, onde passa a predominar o
cavalgamento oblíquo em relação ao cisalhamento esquerdo. A permanência da posição
NNE das lineações de estiramento mineral e a
rotação das foliações para ENE favoreceram
esta dinâmica (Fig. 4).
Esporádicas soleiras métricas de rocha traquítica mesozóica foram descritas por
COUTINHO (1966). Estas litologias não
deformadas ou ligeiramente deformadas nos
bordos são relacionadas com as manifestações
alcalinas da Ilha de São Sebastião, ocorrendo
no interior do leuco-gnaisse, entre as praias de

Baraqueçaba e Guaecá (BAR). Estas ocorrências de intrusões igneas mesozóicas reafirmam a importância da condicionante estrutural desta descontinuidade.
A foliação de cisalhamento dúctil regional, verticalizada no centro da estrutura em
flor, começa a deitar, horizontalizando para
NW, implantando-se o regime de cavalgamento quando esta atinge valores próximos dos
30º de inclinação.
Observações efectuadas ao longo de toda a
região costeira, evidenciam a foliação vertical
na região da Ponta da Baleia (Fig. 1), que
passa a inclinar 60-70ºNW em Boissucanga
(BC-Fig. 4) e deita-se para 35-40º em Pauba
(PA), sendo que ao alcançar cerca de 30º, em
Toque-Toque Pequeno (TTpq), desenvolve
um forte cisalhamento. Esta forte modificação
nos valores da inclinação oblitera as estruturas
anteriores e condiciona um fino bandado
gnáissico, através do qual é injectado um volume considerável de segregações quartzo-fedspáticas deformadas em continuidade (regime
de deformação progressiva) com diversos

6 Neto Twidale.qxd

2/2/07

11:32

Página 114

114 Neto et al.

momentos da implantação do cavalgamento.
Estes factos são evidenciados visto que muitos
níveis neossomáticos se encontram foliados,
boudinados e rompidos (os mais precoces),
enquanto outros estão levemente deformados
ou mesmo indeformados (os mais tardios).
As foliações em TTpq têm atitude N75ºE,
20-30ºNW, enquanto as lineações de estiramento minerais se posicionam N20º com altíssimo pendor, indicando cavalgamento, praticamente puro; as assimetrias de caudas de
boudins e feldspatos, geralmente de tipo, indicam transporte para sul. Níveis milimétricos a
centimétricos, muito enriquecidos em silimanite, concordantes com a foliação de cisalhamento, parecem estar relacionadas com a
maior quantidade de movimento ao longo destes planos. SILVA et al. (1977) reconheceram
esta importante zona de cisalhamento cavalgante na elaboração do Projeto Santos-Iguape
(CPRM).
No núcleo desta estrutura de cavalgamento
estão descritos migmatitos policíclicos, com
paleossoma fortemente deformado (xistificado)
e gnáissico (SILVA et al. 1977), assim como
gnaisses biotíticos, com intercalações de quartzitos (CAMPANHA and ENS 1996). Estes litótipos apresentam e põem em evidência a importância do cisalhamento nesta região.
Ao longo dos costões (litorais rochosos)
da Praia de Toque-Toque (TT02) estão presentes gnaisses biotíticos, fortemente deformados, apresentando intercalados numerosos
boudins de litótipos anteriores ao cisalhamento, tais como rochas calco-silicatadas, anfibolitos e gnaisses kinzigíticos, boudinados no
interior e ao longo da foliação gnáissica.
Dobras em bainha e indicadores cinemáticos
vários apontam transporte para sul. Injecções
quartzo-feldspáticas, foliadas pelo cisalhamento ou tardias, são relativamente abundantes. As foliações orientam-se segundo direcções N60ºE, inclinando 35ºNW, com lineações
de estiramento mineral mergulhando 25º para
N05ºE, evidenciando uma forte componente
de cavalgamento oblíquo, com uma pequena
contribuição de cisalhamento esquerdo.
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Sobre a zona de cavalgamento principal,
ainda no flanco SE da estrutura em flor, em
Pauba (PA01), ocorrem à escala regional
gnaisses paraderivados, cujas estruturas e litologias anteriores, ainda estão evidentes, sendo
deformadas pela foliação de cisalhamento.
Muitos núcleos anfibolíticos e biotíticos (restitos) encontram-se preservados no interior
das lentes boudinadas, que se comportam
como indicadores cinemáticos. Tanto estes
corpos, como os porfiroblastos de feldspato,
indicam transporte para sul. Eixos B, de
dobras anteriores, rodadas pelo cisalhamento,
orientam-se segundo 20º, N20ºE, enquanto as
foliações se posicionam próximas a EW,
35ºN. Estes dados caracterizam o início da
dinâmica em cavalgamento oblíquo, com
cisalhamento esquerdo subordinado.
Em posição análoga à de Pauba (PA-Fig.
4), em relação ao cavalgamento, a norte de
São Sebastião, as rochas da Praia de Cigarras
(CG01) preservaram um núcleo de centenas
de metros de gnaisse kinzigítico, de granulação grosseira. Este gnaisse apresenta granadas
e agregados de granadas achatados e estirados
na foliação. Orientam-se segundo uma atitude
N35ºE, 55ºNW e lineações minerais
15º,N20ºE, o que evidencia uma cinemática
preferencial de cisalhamento esquerdo, afectando inclusive os níveis pegmatíticos tardios.
Ao que tudo indica, este grande e espesso
núcleo, preservando a litologia, e a estrutura
(geometria e cinemática) dos estádios iniciais
da evolução da estrutura em flor, foi poupado
dos efeitos dos impulsos de deformação posteriores. Os gnaisses que o contornam apresentam sub-granulação e bandado controlados pelo cisalhamento que os afectou. Estes
factos redireccionam a foliação para N65ºE
com inclinação de 35ºNW e, onde a lineação
de estiramento mineral se orienta 20º, N10ºE,
o que caracteriza uma importante componente de cavalgamento oblíquo (Foto 3).
Injecções quartzo-feldspáticas, ao longo da
estrutura gnáissica, apresentam-se foliadas e
boudinadas, indicando cisalhamento esquerdo (Foto 4).
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Figura 4 - Alguns dos principais elementos estruturais observáveis nos pontos estudados da estrutura em flor.
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Foto 3 - Lineação de estiramento mineral 15, N20 E, em planos de foliação N35 E, 55 NW, dos gnaisses kinzigíticos das Cigarras, CG, em São Sebastião.

Foto 4 - Aspecto da boudinagem de níveis pegmatíticos no interior dos paragnaisses das Cigarras. Sugerem
a presença de um regime esquerdo também em impulsos mais tardios.
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O SECTOR CENTRAL
Ao aproximarmos do centro da estrutura,
em Boissucanga (BC), as foliações apresentam-se sub-verticais, com orientação N7080ºE e inclinações na ordem dos 60-80ºNW.
Representam planos de transposição, onde
dobras isoclinais do bandado gnáissico evidenciam charneiras espessadas e flancos estirados, boudinados e rompidos. Núcleos de
rochas calco-silicatadas e corpos concordantes (com a foliação principal) de anfibolitos,
apresentam-se dobrados e boudinados ao
longo da foliação de transposição. O processo
de boudinagem dos corpos tabulares anfibolíticos, que ocorrem em grande quantidade
neste local, ocorreu durante e ao longo do
cisalhamento. Este grande cisalhamento é
concomitante no tempo e no espaço com o
achatamento da região central da estrutura em
flor, o que identifica o regime de transpressão,
segundo SANDERSON and MARCHINI
(1984). Este regime produz, ainda, estiramentos, boudinagem e rompimentos verticais e
horizontais, como por exemplo diques sem
raiz. Devido a esta intensa componente de
achatamento e transpressão, muitíssimo mais
forte nesta região que na restante área, todos
os critérios cinemáticos quase desaparecem.
Predominam nesta área, assim como na
restante região central da estrutura em flor, tectonitos do tipo "S", indicando forte achatamento acompanhado de recristalização. Este facto
favorece a ocorrência, em abundância, de litótipos ricos em minerais planares tal como referem PRICE and COSGROVE (1990). As lineações minerais, aqui mais raras, posicionam-se
com atitude média 5º, N65ºE. Observam-se
porfiroblastos assimétricos de feldspato apresentando estruturas de tipo e, ainda, boudins
assimétricos, e critérios de cisalhamento c/s,
que em conjunto e concordantemente indicam
movimento em cisalhamento esquerdo.
Ainda no domínio das rochas paraderivadas, ocorrem nos costões rochosos a W de
Juquei (JQ01), grandes corpos, com afloramentos de centenas de metros, de meta-gabros anfi-
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bolitizados. Apresentam-se abundantemente
injectados por veios quartzo-feldspáticos pegmatóides. A foliação gnáissica contorna os corpos máficos, comportando-se estes como corpos rígidos, favorecendo certa desarmonia nas
atitudes locais, que se organizam com direcções
ao redor de N70-80ºW, 80ºSW. A proximidade
do contacto com o domínio dos ortognaisses, a
norte desta região, também pode contribuir para
esta disposição. O aspecto recristalizado da
rocha, aliado à ausência de lineações de estiramento mineral e, ainda, a um certo achatamento homogéneo, sem assimetrias de origem cinemática dos minerais do gnaisse, sugere predominantemente a geração de tectonitos do tipo
"S". Entretanto as litologias meta-básicas apresentam, localmente, estiramento mineral 15º,
S85ºE, compatível com um cisalhamento subordinado a um processo de achatamento principal.
Estas componentes estão de acordo com a proximidade ao eixo da estrutura em flor
(SANDERSON and MARCHINI, 1984). A
assimetria nos fenocristais de feldspato ao
longo de zonas de cisalhamento dúctil, no interior dos gnaisses, evidencia mecanismos
esquerdos mais discretos e não tão abundantes.
Esta cinemática confirma-se, imediatamente em zona limítrofe, na foz do Rio Una (BU01Fig. 4), onde, com a foliação verticalizada ao
longo da direcção N75ºE, são observados porfiroblastos de feldspato e "rolling structures",
em δ "deltas", rodados no sentido anti-horário.
Enquanto ao longo da linha de costa continuam a ocorrer os gnaisses biotíticos paraderivados, (que continuarão a ser descritos
seguidamente), um pouco mais a norte, nas
bermas da rodovia BR101-Rio-Santos (JQ04)
entra-se no domínio ortoderivado das rochas
gnáissicas graníticas.
Os ortognaisses presentes no ponto JQ04
(Fig. 4) foram classificados, composicionalmente, por MAFFRA (2000) como granitos
ricos em feldspato alcalino e denominados de
"augen gnaisse Juquei". Os fenocristais centimétricos de feldspato róseo, lenticulares, são
contornados por uma foliação biotítica penetrativa, recortados por fitas de quartzo de exsu-
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dação, fortemente recristalizadas. Constituem
rochas pré- a sin-cinemáticas cuja foliação se
posiciona N70ºE, 55ºSE. Os minerais constituintes desta rocha encontram-se muito achatados, favorecendo a observação, em faces ortogonais na rocha, dos mesmos aspectos desta
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deformação (Fotos 5a e 5b). Não tendo sido
observadas lineações verticais, tanto o regime
de recristalização, como a predominância de
achatamento em relação ao cisalhamento
reforça a presença do regime transpressivo,
sugerido para a evolução regional.

Foto 5 - Faces perpendiculares (a e b) do ortognaisse JQ04A, de Juqueí. Apresentam taxas semelhantes de deformação o que sugere um forte achatamento na região central da estrutura em flor - em regime transpressivo.

O Sector Noroeste
Passando para o flanco NW da estrutura
em flor, ao longo dos costões rochosos da
Praia da Juréia (JU01-Fig. 4) estão presentes
paragnaisses, que a W deste ponto mergulham
no oceano, para voltarem a aflorar em
Bertioga. O bandado gnáissico posiciona-se
N60ºW, 60ºSW. Destaca-se a proximidade
com o domínio ortoderivado, sendo que o
contraste de competência entre estes dois
tipos litológicos, em resposta aos esforços
sofridos, poderia gerar atitudes anómalas.
Indicadores cinemáticos, como porfiroblastos
de feldspato e boudins amendoados de configuração assimétrica, apontam rotações sinistrógiras anti-horárias. Um grande núcleo de
restito biotítico, com dimensão de 3 metros,
foi rodado 180º nesse sentido, o que represen-

ta uma excepcional e óbvia estrutura de rolamento esquerdo (Foto 6).
No Morro do Itaquá (BO01), a W da Praia
de Boracéia, os ortognáisses chegam à linha
de costa. Apresentam-se sob a forma de gnaisses ocelados, ricos em biotite, relativamente
homogéneos, e ocelares, com fenocristais de
feldspato que atingem vários centímetros.
Normalmente os feldspatos estão rodados
segundo a foliação gnáissica N80ºE, 6070ºSE e muitos deles indicam movimentação
cinemática esquerda. Bandas com granularidade fina, materializam os locais onde houve
concentração da deformação; aqui os fenocristais encontram-se mais deformados e de
aspecto lenticular. SILVA et al. (1977) aludem, neste ponto, à passagem da falha de
Camburu, e que denominam de BertiogaCaraguatatuba.
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Foto 6 - Núcleo de paleossoma gnáissico, nas rochas do costão da Praia de Juréia (JU01-Fig. 3), girado no
sentido anti-horário, representando uma excepcional estrutura de rolamento sinistral.

Em Bertioga (BE02-Fig. 4), nas bermas
da rodovia BR101/Rio-Santos, voltam a ocorrer os paragnaisses, fortemente recristalizados, com estruturas blastomiloníticas, e foliação N65ºE, 45ºSE. As lineações de estiramento mineral, (de difícil observação), a
35º,S20ºW, identificam, segundo regime
transpressivo, um mecanismo de cavalgamento oblíquo (de baixo ângulo), com transporte
para NNE, associado a um componente de
cisalhamento esquerdo.
Acompanhando a referida rodovia, entrase, novamente, no domínio ortoderivado
(BE01), que se desenvolve até ao limite W da

região estudada, chegando-se à confluência
com a rodovia Piaçagüera-Guarujá. Neste
ponto (GUA01) ocorrem gnaisses graníticos
ocelados, homogéneos e ricos em biotite, com
porfiroblastos centimétricos de feldspato em
lentes e fortemente deformados. A foliação
posiciona-se N75ºE, 35ºSE, com a lineação de
estiramento mineral 5º, S80ºW bem marcada
e desenvolvida, conferindo à rocha a qualidade de um tectonito do tipo "L" (Foto 7a e 7b).
Esta lineação, no plano da foliação, reflecte uma cinemática predominante de cisalhamento esquerdo, com uma pequena componente cavalgante.
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Fotos 7 - Ortognaisses oftalmíticos GUA01, da confluência das rodovias Piaçagüera e Rio-Santos, em cortes: a) longitudinal ao estiramento mineral e b) transversal à referida lineação. Notar que nas regiões mais
externas da estrutura em flor o estiramento predomina sobre o achatamento (SANDERSON and
MARCHINI 1984 e PRICE and COSGROVE 1990).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A posição da foliação NE com mergulhos
para NW, no flanco SSE da estrutura em flor,
associada às lineações de estiramento minerais,

contidas neste plano, orientadas no sentido NE
com fortes mergulhos, (como está representada, esquematicamente, na Fig. 3), reflecte uma
cinemática que só poderia ser normal direita ou
inversa esquerda. No flanco NNW a situação é
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exactamente inversa, representando as mesmas
possibilidades cinemáticas. As lineações de
estiramento mineral indicam cisalhamento
inverso com transporte tectónico para o quadrante sul, no flanco SSE da estrutura onde se
concentraram as observações. Acrescentando a
estas observações a caracterização de um regime transpressivo, conclui-se que a única solução é a de cavalgamento esquerdo.
Tendo em linha de conta a estrutura maior,
em flor, tem-se que a foliação, no flanco SE,
varia de ENE, na região central, para NE, no
extremo sul, onde se chega a horizontalizar.
Por outro lado as lineações de estiramento
mineral, sub-horizontais e com direcção N6070ºE, no núcleo, rodam no sentido anti-horário, para NNE, para o bordo da estrutura (Fig.
4). Estes factos foram observados, também,
por MAFFRA (2000), que os materializou no
diagrama de síntese das foliações e lineações
da área em questão (Fig. 5). Os indicadores
cinemáticos e a localização das lineações de
estiramento mineral nos planos da foliação,
como exposto e observado nestes diagramas,
caracterizam um ambiente de transpressão
lateral esquerda. No flanco NW as foliações
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são mais constantes, com atitudes ENE e mergulhos nunca menores que 30ºSE, com excepção dos pontos onde há contraste de competência por diferença litológica. As lineações
de estiramento mineral variam no quadrante
SW, também com tendência de movimentação
anti-horária, do centro para o bordo da estrutura (Fig. 4).
Cabe ressaltar, novamente devido à sua
importância, que lineações de estiramento
mineral bem desenvolvidas, caracterizando
tectonitos do tipo "L", podem ser facilmente
observadas nos extremos NW e SE da estrutura em flor (IB01; GUA01). Enquanto na área
central predominam tectonitos do tipo "S",
como os que foram observados no ponto
JQ04 (Fig. 1 e 2 e Fotos), caracterizando,
tipicamente, um regime transpressivo durante
a geração desta estrutura.
MAFFRA (2000) destaca a presença de
duas lineações (dip-slip e strike-slip) na zona
de cisalhamento de Camburu. Foram então
interpretadas como partição da deformação
(local), corroborando as características esperadas nas estruturas em flor, geradas em regime transpressivo.

Figura 5 - Estereogramas indicando as variações nas atitudes da foliação gnáissica e respectivas lineações
de estiramento, ao longo da estrutura em flor (segundo MAFFRA, 2000).
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A concordância dos principais núcleos
anfibolíticos, no interior dos gnaisses kinzigíticos, com o eixo da estrutura em flor, reafirma uma herança estrutural relacionando estes
eventos geológicos, com uma estrutura anterior. As manifestações magmáticas mesozóicas que ocorrem na área, tanto na forma de
diques básicos, como em corpos alcalinos,
dispostos também concordantemente com esta
posição, incrementam a possibilidade de se
conferir a esta estrutura uma importância
especial. Estes factos favorecem a recorrência
de eventos geológicos ao longo do tempo,
neste sector.
Por fim salienta-se a conclusão mais importante deste trabalho. Apesar da cinemática predominantemente direita da Faixa Ribeira, como
é descrita por variadíssimos autores que nela
trabalharam, foram encontrados na área estudada, claros indicadores cinemáticos esquerdos.
Estes indicadores cinemáticos e a deformação
associada não deverão ser negligenciados nem
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ignorados. Os indicadores sinistrógiros encontram-se presentes principalmente nos flancos
da estrutura em flor e associados às rochas
representativas do pico metamórfico até às
fases mais tardias. Este facto significa uma singularidade, na estrutura direita à mega escala
regional, tanto local (geográfica) como temporal na complexa cinemática e dinâmica geradora do orógeno estudado.
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Notes on the origin and significance of stone layers
Notas sobre el origen y significado de las líneas
de piedras
TWIDALE, C.R.1

Abstract
Stone layers are stratiform and consist of thin beds or attenuated lenses of angular clasts. Some
are due to wash associated with heavy rain followed by concentration of coarse debris by the
winnowing of fines by wash and wind. Others are due to soil-churning hydrophilic clays. The
first type reflects the widespread occurrence of 'storm' rains, the second, alternations of wet
and dry periods in suitable substrate environments.
Key words: stoneline; stone layer; rainwash; winnowing; hydrophilic clay; climatic significance
Key words: No-tillage, conventional tillage, cover crops, organic manure, hydraulic conductivity, penetration resistance
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TERMINOLOGY
Stone layers have been called 'stone lines'
(SHARPE, 1938; STOCKING, 1978) presumably because in section they appear to be
two-dimensional. The term 'stone line' can
imply an elongate, relatively thin feature of
limited lateral extent, a string or ribbon of stones, whereas closely spaced incisions indicate
that the features referred to are sheets, fans,
lobes or attenuated lenses: these 'lines' have an
areal dimension. Stone layers have width as
well as length and depth, and though the concentration of stones varies spatially, stone
layers are essentially stratiform.
A stone layer is a bed comprising discretely distributed stones, usually angular, extending over a considerable area but of limited
thickness, commonly being no more than a
metre from top to base, and frequently much
less. Contemporary surface occurrences of
stone layers extend over several scores, or
even hundreds, of square metres, and stony
desert or gibber plains are of regional extent.
In some layers the stones are scattered but
elsewhere are closely spaced, forming a veritable carpet. Those located at the surface indicate various possible origins for stone layers, but
also suggest that though SHARPE's original
definition has much to recommend it, certain
amendments would be in keeping with reality.
PROBLEMS AND CRITIQUE
Stone layers can be classified according to
whether they are autochthonous or allochthonous, whether they involve external agencies
and were subsequently buried, or are due to
processes active within the regolith (e.g.
HEINZELIN, 1955; BREMER and SPATH,
1989). Little wonder that their formation is
controversial. Some explanations involve the
local translation of coarse debris (e.g. FAIRBRIDGE and FINKL, 1984). Others emphasise basically in situ development with vertical
movement dominant within profiles, or with
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the formation of concretions at water tables or
other discontinuities (e.g. TEEUW, 1989). In
situ precipitates such as calcrete and ferruginous pisoliths are excluded first because many
nodules are rounded rather than angular, and
continued accumulation of calcrete, for instance, leads to the formation of a hardpan (e.g.
NETTERBERG, 1969, 1971; NETTERBERG
and CAIGER, 1983) which is either massive
or consists of nodules ('golf balls) cemented
together (figure 1a). In places travertine also
forms a resistant stratum (figure 1b). Similarly
the accumulation of ferruginous pisoliths can
lead to the development of a distinct massive,
if vesicular, horizon within the regolith,
giving rise to the familiar laterite-capped plateaux.
Bioturbation is favoured by some workers.
For instance, BREMER and SPATH (1989)
considered the stone layers they investigated
in various tropical lands to be in situ developments involving vertical movements due to
soil fauna. On the other hand, McFARLANE
and POLLARD (1989) emphasise the inputs
from quartz veins or stringers and chemical
reactions within the profile.
The mechanism, process or driving force
invoked as responsible for the concentration of
coarse materials in layers or horizons varies
within both allochthonous and autochthonous
explanations. KERR (1881) attributed stone
layers to the settling of coarse debris to the base
of a heterogeneous mass by 'frost action', but
later work (e.g. TABER, 1928; WASHBURN,
1956) shows that the converse occurs - coarse
debris tends to be lifted to the surface, there to
form various well-known patterns.
SHARPE (1938, p. 24-25) considered that
coarse fragments are shed from outcrops and
are drawn downslope at the base of a regolith
moving downslope by what has been termed
'soil creep.' PARIZEK and WOODRUFF
(1956) questioned the reality of soil creep as a
mechanism for particulate motion down slopes; and for good reason, for no convincing
explanation has been offered for the process.
Bearing in mind the difficulties of particulate

11:33

(c)

(a)

2/2/07

CAD. LAB. XEOL. LAXE 31 (2006)

Figure 1 (a) Hardpan calcrete composed of nodules or 'golf balls' and exposed in cliff at Smooth Pool, near Streaky Bay, west coast of Eyre Peninsula, South
Australia. See also (b) Map of part of Australia showing locations mentioned in the text and, in particular in the Flinders Ranges, South Australia: CR - Chace
Range, E - Edeowie H.S. (homestead), Mt B - Mt Babbage, WP - Wilpena Pound. (c) Waterfall formed by attenuated lens of travertine, Gorge Creek, south
of Palmer, eastern Mt Lofty Ranges, South Australia.

(b)
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debris moving over what are in detail rough
surfaces, wash and slippage are more likely
explanations of the undoubted downslope
transfer of material. Nevertheless, given
downslope movement of coarse debris under
gravity, migration to the base of such a mobile
mass can readily be understood in terms of
gravitational sorting (see also IRELAND et al.,
1939; EARGLE, 1940; DE DAPPER, 1989).
Later, however, PARIZEK and WOODRUFF (1957) attributed stone layers (or what
they called carpedoliths) to sheet wash and
colluvial, presumably gravitational, movement.
They related stone layers to Late Cainozoic climatic changes from phases favourable to what
they termed 'aggravated' erosion, to ones conducive to deposition. They evidently did not
appreciate that erosion and deposition are faces
of the same coin: if there is erosion in one area
there must be deposition downslope.
The linking of stone layers to climate
received wide support, for many workers have
interpreted stone layers as evidence of climatic change. Interpretations vary however. They
have been related to cold phases (e.g. in southern Africa - see e.g. RUHE, 1959; ALEXANDRE, 1962; LINTON, 1969), to arid
conditions (e.g. in Brazil - e.g. JOURNAUX,
1975; TRICART, 1956, 1985) and to pluvial
phases in Africa (TRICART, 1956). Some
wish to use stone layers as stratigraphic markers (e.g. FAIRBRIDGE and FINKL, 1984).
In summary, key questions to emerge from
studies of stone layers are: whether they originate at the surface or within, or at the base of
the soil or regolithic cover; whether they are
autochthonous or allochthonous; whether they
have climatic connotations and if so what?
The thrust of this short note is that stone layers
formed and still forming at the present land
surface provide significant evidence as to the
origin of analogous subsurface features, that
such layers have developed in various ways,
and that none of the mechanisms is limited to
any one climatic regime. Evidence is cited
from sites typical of many others found in
various parts of Australia.
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EVIDENCE AND INTERPRETATION
At one time quartz residues were interpreted as signs of palaeosurfaces, for they were
thought to represent the most durable of the
common rock-forming minerals.
Allochthonous surface stone carpets
Some stone carpets are evidently forming
under present conditions. For instance, near
Adelaide River township, in the Northern
Territory, located in latitude 12°50'S and at an
altitude of about 70 m above sea level (figure
2), angular fragments of vein quartz have spread down a slope 10°-15° inclination eroded in
a fine-grained micaceous sandstone, to form a
carpet of angular gravel. The climate is monsoonal and rainfall averages some 1080 mm.

Figure 2 Gravel-clad slope, Adelaide River,
Northern Territory.
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(a)

(b)

(d)

(c)

Figure 3. (a) Pediment with gravel veneer, Chace Range, central Flinders Ranges, South Australia. (b) Distant
view of quartz vein exposed near Mt Babbage, northern Flinders Ranges. (c) Close view showing dip of vein.
(d) Explanatory sketch.
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In the piedmont of the Chace Range (latitude 31º40'S, elevation ca 500 m above sea
level), in the central Flinders Ranges, South
Australia, quartzite exposed in the backing
hillslope has shed angular fragments which
have spread some tens of metres downslope to
form a discontinuous veneer on the upper and
middle slopes of the pediment (figure 3a).
Their formation can be observed during heavy
rains. Fragments are washed from the backing
bluff and come to rest on the apex of the pediment or footslope.
Obstacles such as gravel and tufts of grass
disturb the sheet flow, creating turbulent
eddies. Small rills and rivulets are formed and
fines are washed from around and beneath
gravel particles. They are undermined and
either settle at a slightly lower level with little
or no lateral movement or are washed downslope a few centimetres depending on their
mass, local slope and volume of runoff. In
heavy rains a given particle may be washed
several metres downslope once it is in motion.
In this way the entire upper and middle slope
come to be mantled with gravel. Fines predominate on lower slopes, where coarser fragments are masked.
Near Mt Babbage (latitude 29°50'S, elevation 369 m above sea level) in the northern
Flinders Ranges a quartz reef intruding shale
and dipping downslope forms a prominent
local landmark. Angular blocks mainly of gravel size but including some several centimetres diameter have been shed, mainly, but not
entirely, downdip and downslope (figures 3b
& 3c). The fragments presumably have been
transported by wash during occasional heavy
rains whereas those resting on the slope above
the reef are lag, deposited when the reef
extended further updip (figure 3d).
In the examples cited, the gravel is angular and of local derivation: there is no petrological or morphological evidence of downstream transportation by axial rivers, only of
wash down valley-side slopes (footslopes,
pediments). Except for some lag components
(for instance those related to the Mt Babbage
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quartz reef) the layers are allochthonous, for
the coarse debris has been transported downslope. These occurrences show that stone
layers are forming at present and in a range of
climatic environments; though in each instance in association with torrential rains, with a
'storm' event (see also FAIRBRIDGE and
FINKL, 1984). The carpets contain a mix of
coarse and fine fragments, and are only a few
centimetres thick. They differ both in thickness and shape (angularity) from the alluvial
covers (figure 4a) preserved on the Hayward
pediment, north of the Edeowie H.S., in the
western piedmont of the Flinders Ranges
(TWIDALE, 1979, 1981; BOURNE and
TWIDALE, 1998). The latter were deposited
by divaricating rivers debouching from the
uplands to the east. The scarp-foot areas unaffected by distributary streams, however, are
distinguished from the coarse, rounded,
partly exotic detritus distributed by debouching rivers by their local origin (the backing
limestone scarp), their small calibre and their
angularity.
Buried alluvial deposits, such as the
interbedded point bar deposits found in fanglomerates pose problems as do accumulations of coarse angular colluvia transported
downslope in mass movements (figures 4b &
4c). The former are not precluded from definitions of stone layers for some comprise
angular materials. The coarse material is,
however, concentrated and most of the lenses
are of limited lateral extent. Yet genetically
they have much in common with genuine
stone layers due to wash.
Autochthonous carpets: gibber and gilgai
In the Flinders Ranges, valley floors and
remnants of valley floors now dissected carry a
carapace of more-or-less coarse angular stones,
mostly of sandstone or quartzite (figure 5).
They are lag deposits, the mass of individual
fragments being greater than can be transported
by local streams and rivers. Some originated as
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mass movements from adjacent scarps. Some
were carried down scarps by ephemeral streams in flood. Once deposited in the piedmont
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zone, however, they have remained unmoved,
yet have been concentrated as a result of the
winnowing of fines by wash and wind.
(a)

(b)

(c)
Figure 4. (a) Coarse, rounded Hayward pediment cover, north of the Edeowie H.S. in the western piedmont
of Flinders Ranges, South Australia. (b) Point bar lenses exposed in Late Pleistocene fanglomerate, Sellicks
Hill, south of Adelaide, South Australia. (c) Colluvium transported downslope on smooth gliding surface,
near Upalinna Homestead, north of Wilpena Pound, central Flinders Ranges, South Australia.
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Figure 5. Quartzite lag strewn over valley floor within anticlinal structure between the Chace Range and
Wilpena Pound, central Flinders Ranges, South Australia.

Similar stone-clad surfaces are well developed in the midlatitude arid zones where the reg,
or stony deserts, are so named because they
carry a mantle, usually one stone thick, of
locally derived, usually angular stones. They are
known in Australia as gibbers, and the plains as
gibber plains. Sturts Stony Desert is such a
region (TWIDALE and BOURNE, 2002). They
are due in part to the undermining of capped
plateaux or high plains (figure 6a), the recession
of the scarps and the deposition of the coarse
fraction of the caprock as a lag deposit (TWIDALE and MILNES, 1983; TWIDALE and
BOURNE, 2002). The coarse fraction of this
mantle is concentrated as a result of the evacuation of fines by wash and wind; though the more
concentrated the stone veneer becomes, the
more protected is the surface against surficial
attack (PANDASTICO and ASHAYE, 1956).
Winnowing is a significant factor causing
the concentration of coarse debris on gibber
plains, but other factors are at least as important. Channel and road cuttings reveal that the
gibber is one stone thick (figure 6b). It is rare to
find a gibber in the subsoil, except in resorted
alluvial deposits within the stony desert. The

reason is that in some areas the gibbers are concentrated by soil churning and sorting consequent on wetting and drying, and the absorption and shedding of moisture, in hydrophilic
clays such as smectite (H.N. ENGLAND in
PRESCOTT, 1931; HOWARD, 1939). Sorting
occurs because when wet, the swelling clays
thrust particles of all sizes upwards, the only
direction of pressure relief. But on drying and
cracking, only the fines fall down the fissures,
leaving coarse debris at the surface. Such churning produces minor swells and depressions,
frequently forming rings or garlands in plan,
though they are elongate on slopes. Such patterns are known by various regional names
(e.g. 'Bay of Biscay' soils in South Australia
because of the bumpy ride such soils impose,
'crab holes' in Victoria) but more generally as
gilgai. The stones are locally derived. For instance, Sturts Stony Desert is carpeted with fragments of silcrete, but veneers of quartzite and
limestone occur adjacent to outcrops of those
rock types. Most of the fragments are angular
though some patches of surrounded gravel,
possibly derived from the wash of ephemeral
streams, can be found (figures 6c & 6d).
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(a)

(b)

(c)

(d)

D
Figure 6. (a) Silcrete gibber, near Bedourie, southwest Queensland. (b) Road-side exposure showing gibber
one-stone-thick north of Innamincka, northeastern South Australia. (c) Angular silcrete gibber near
Innamincka, South Australia. (d) Subrounded silcrete gibber, near Innamincka, South Australia.
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The development of gilgai is favoured by
seasonal or episodic rainfall, and the occurrence of such clays as smectite, at least 60 cm
thick (HUBBLE et al., 1983). They are found
in a wide range of climatic conditions
(HALLSWORTH et al., 1955): the only
essential is contrasted wet and dry periods,
whether these be seasonal or episodic. They
have their congeners in nival lands where the
driving force is not wetting and drying but freezing and thawing (WASHBURN, 1956).
Stone carpets also are produced in periglacial
environments by the wind winnowing fines,
and ventifacts shaped by sand and ice crystals
are reported from such cold desert regs (e.g.
BOYE, 1950; DERRUAU, 1956; KING,
1956; NICHOLS, 1969).
The gilgai mechanism produces stone
layers which involve either transported or lag
detritus which has, however, been concentrated at the surface in situ partly by churning
and partly by winnowing. Soil movements
resulting in cracked walls and disturbed fence
posts indicate that the mechanism is active at
present. Large diameter wooden fence posts
are said to be disturbed within a few weeks
given alternations of wet and dry weather.
Such rapidity of action could account for the
completeness of sorting implied by the scarcity or absence of coarse detritus.
On slopes such soil churning may have
not only concentrated gravel at the surface
but also triggered its downslope migration.
In the Arcoona Plateau in the arid interior of
South Australia, for example, pediments
carry a carpet of angular quartzite lag, some
of which has migrated downslope, for distinct lobes and tongues can be distinguished
(figures 7a & 7b). As in the piedmont of the
Chace Range (q.v.) some has been transported a short distance downslope but some is
essentially in situ, for it is lag from flat-lying
strata long since undermined and collapsed
(figure 7c).
Thus, in summary, what can be construed
as stone layers are forming at present in arid,
semiarid, and monsoon climates under the
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influence of torrential rains, winnowing by
water and wind, and churning by hydrophilic
clays.
SUBSURFACE STONE LAYERS
Excavations have revealed regolithic veneers in which one or more stone layers are exposed. At some sites subsurface stone layers
appear to be in situ but buried. Multiple layers
of angular quartzite fragments interbedded
with fine-grained colluvium are exposed in an
old railway cutting in the Pichi Richi Pass,
southwest of Quorn, in the southern Flinders
Ranges (latitude 32º26'S, elevation 290 m
above sea level; figure 8a). Their formation can
plausibly be attributed to slope wash. Quartzite
crops out on the crest of the slope, and this is
the source of the coarse detritus. The fines are
derived from the weathering of the argillites on
the middle slope. The section is interpreted as
recording long periods of downslope movement, under wash and gravity, of fines interrupted by at least two (the section provided a view
of only part of the colluvial apron) storm episodes with heavy rains and runoff. Coarse debris
was transported downslope to form a stone
layer during these rainstorms. The fines were
washed downslope during the longer intervals
between storms. Whether the depositional
debris slope is of a similar constitution along its
entire length is not known; the coarse deposits
could well be in the form of lenses or lobes.
Comparison with modern faceted slopes subject to recession suggests that undermining and
failure of bluffs, the source of bedrock fragments is irregular and uneven (figure 8b).
Burial is natural, partly through wash,
partly as a result of heavy runoff generated by
torrential rains (see also PARIZEK and WOODRUFF, 1957). However, runoff may be
enhanced by human activities such as vegetation clearance. Yet though the exposure is
explicable, the Pichi Richi section gives cause
for concern. For without the railway excavation the slope would have seemed a standard
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faceted slope with debris slope consisting of a
veneer of detritus overlying bedrock, below a
quartzite bluff. How many other faceted slopes that appear simple in reality have a relatively complex history?
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Other subsurface lines may similarly be
buried, but others may be due to the gravitation of coarse clasts to the base of a mobile
colluvial regolith, in the manner suggested by
SHARPE (1938).

(a)

(b)

Figure 7. (a) Lobe of quartzitic stones, Beda valley, southern Arcoona Plateau, South Australia. (b) Lag
deposit, Beda valley.
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(a)

(b)

Figure 8. (a) Colluvial deposit with coarse and fine horizons exposed in railway cutting, Pichi Richi Pass,
southwest of Quorn, southern Flinders Ranges. (b) Tongue of gravel flowing down gully (gully gravure
mechanism; see BRYAN, 1940; TWIDALE and CAMPBELL, 1986) Swallow Cliffs, southern Arcoona
Plateau, South Australia.
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CONCLUSIONS
Stone layers are attenuated beds or lenses
of coarse debris. They undoubtedly form in
cold environments where ground ice mobilises
clasts, but in the midlatitude and tropical
lowlands frost and ice are not significant.
Rainstorms are experienced in a wide range of
climatic conditions, and their impact may be
enhanced by such human activities as vegetation depletion. Most buried occurrences are of
this origin. They are due not to in situ chemical
precipitation within the regolith. They are of a
clastic origin and the word 'clastic' surely has a
place in any definition of stone layers: thus,
paraphrasing SHARPE's original definition of
a stone-line, the features under review are, as
several authors overtly acknowledge, layers "of
angular to subangular clastic fragments which
parallel a sloping surface at a depth of several
feet" (SHARPE, 1938, p. 24). This separates
them from the stone-lines and garlands of nival
areas (e.g. WASHBURN, 1956), and the
narrow strings and tongues of coarse debris
developed on steep slopes during gully gravure
(BRYAN, 1940; TWIDALE and CAMPBELL,
1986; figure 8b). This definition also precludes
dense accumulations of rounded stones whether alluvial or marine. In situ chemical precipitates related to fluctuations of the water table
are also excluded (figures 1a & 1c).
The stone layers investigated can be classified as due to torrential rains generated in
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occasional storms which are characteristic of
most conventionally defined climates. The
'colluvial processes' of some authors involve
mass movements induced by churning and
also wash, which are not peculiar to hillslopes.
Alternatively, they may be residual or lag
deposits, the concentration of which is due
partly to winnowing by water and wind, partly
to soil churning - the gilgai effect.
Such local but nevertheless allochthonous
deposits are a function of weather rather than
climate. Winnowing of fines and concentration of coarse stones by wind and water play a
part in their development, and soil churning is
significant for the in situ formation of stone
layers on exposures of hydrophilic clays in
areas with alternations or wet and dry weather.
Gilgai-based stone layers can be regarded as
autochthonous and are found in a considerable
range of climates from the hyperarid areas of
central Australia to Mediterranean semiarid
southern areas and monsoonal northern
Australia (see map in HUBBLE et al., 1983, p.
29 - which presents a conservative picture of
gilgai distribution in Australia). Soil composition (heterogeneity, type of clay) and thickness, plus alternations of wet and dry conditions, determine the associated formation of
stone layers.
Whether concerning clastic deposits due
to wash or of lag type, interpretations of old
stone layers in terms of climatic change are
likely to be tenuous.
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