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ABSTRACT

In the pres ent pape r is discu ssed the problem
of the former connect ions between the pericratonic
Gran Chaco Basin a nd the intercratonic P arana
Basin.

Paleocurrents were d et ermin ed from the Caacupe
Sandstone belongin g to the lower 700-800 m se
quence of the Caacu pe Grou p. The paleocurrents
w ere rather con stant indicatin g an av er ag e trans
port to WNW. The Ap a River-San Juan Bautista
a rch did not exi s t a t the s ilu r ia n-dev oni a n time.
n cam e into exis tence a fte r the D evonian, as
proved with certainty b y pal eocurrent analys is
from Upper Carboniferou s Sandstone.

INTRODUQAO

o presente estudo constitui parte de urn
projeto de pesquisas visando a obtencao de
novos dados paleogeograficos para a reformula
<;ao de vanes problemas da geologia sul-ame
ricana

Neste trabalho analisamos os sedimentos
silurianos do Grupo Caacupe constituidos domi
nantemente por depositos arenaceos com nitida
estratirlcacao cruzada, especialmente apropria
dos para analise das paleocorrentes. A sequen
cia em questao e formada dominantemente por
arenitos. Na sua base ocorrem depositos ru
daceos e em varies niveis estratigraricos. prin
cipalmente em sua porcao superior sao encon
tradas camadas de folhelhos. Estas, com va
rios horizontes fossiliferos permitiram a data
<;ao paleontologica da seqiiencla.

A posicao estratigrarica e tect6nica do
Orupo Caacupe no flanco oriental do nucleo
cristalino paraguaio (arco Rio Apa - San Juan
Bautista), sempre representou importante pa
pel na pelogeografia regional. Ao abordarmos
o estudo deste conjunto sedimentar tivemos em

mente a elucldacao : a) do problema das llga
<;oes entre as bacias do Parana e do Gran Cha
co; b) a deterrninacao das paleocorrentes e ; c)
o aspecto paleogeografico do Siluriano SuI
Americano.

AREA ESTUDADA

Os afloramentos silurianos encontram-se a
leste e a sudeste de Asunci6n. Duas areas dis
tintas de ocorrencia do Grupo Caacupe foram
assinaladas cartograficamente por varios auto
res. A area setentrional compreende os aflo
ramentos de Emboscada, San Bernardino,
Caacupe, Piribebuy, Eusebio Ayala e Valenzue
la. A area meridional inclui vanes nucleos, 0
mais extenso deles abrange as Iocalidades de
Carapegua, Acahay, Quiindy e Ybicui. Os nos
sos estudos restringiram-se a area norte. Nesta
area Wolfart menciona varias localidades fossi
liferas que' 'perrmtiram a elucidacao da idade
Siluriana do Grupo Caacupe. Nos afloramen
tos meridionais do Grupo em questao nao sao
conhecidas ocorrencias fossiliferas.

Os estratos cruzados foram medidos em
tres a reas ao longo da estrada de Ypacarai a
Eusebio 'Ayala e na descida da escarpa de
Che-16-l6 a NE de Paraguari na estrada para
Peribebuy.

(0) Trab alho realizado sob os ausp icios do Provec
to de D esarollo Forestal )' d e Industrias Fo
r es tales -F.A.O . - Nacion es Unidas - Asun
ci6n, P araguay e d o Instituto d e Cien cias da
Univers id ad NacionaI d e Asunci6n .

( 1) Instituto d e Ge ologia , Universidade F ederal do
P arana (Curit iba) , Brasil) e Instituto de Bio
logia e Pesquisas T ecnol6gi cas.

(2) Instituto de Ciencias, Universidad Na cional de
Asuncion (Paraguay).
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Na descricao da Quadricula de Ita publi

cada pela m esma Inst ituicao encontrarnos a de

signacao de Formacao Itacurubi em vez de

Formacao Acosta Nu.

Wolfart (1961, p . 38) apresenta a seguin
te subdivisao para a sequencia do Grupo Caa
cupe:

Mais recentemente (1966) 0 «P lan de Pros

peccion Geologica y Mineral» do «Min ist erio de

Obras Publicas y Comunicaciones» (Quadriculas

do Coronel Oviedo) classif'ica as forrnacoes si

lu rianas da seguinte forma:

GEOLOGIA GERAL

o Grupo Caacupe ( = Serle Caacupe ) Iol
considerado pela maioria dos autores como Si
luriano Inferior. Wolfart (1961, p. 37) incluiu
no Grupo Caacupe as camadas da «Serie Ita
curubi» descritas por Harrington como per
tencentes 11.0 Devoniano. As rochas deste
grupo sao conhecidas desde 1918 (Beder e
Winhausen ), tendo sido estudadas principal
mente por Harrington (1950) e mais recente
mente por Eckel e Wolfart.

o Grupe Caacupe e formado segundo
Eckel por uma sequencia de mais de 700 m.
De acordo com Putzer (1962) a espessura dos
depositos silurtanos e de cerca de 1.200 m. Os
afloramentos perten cern it borda ocidental da
Bacia do Parana. Para oeste do rio Paraguai
eles parecern continuar em sub-superficie na
Bacia do Gran Chaco, para aflorar novamen-

SERlE
CORDILLE R A

Formacao Acosta Nil
Formacao Ypacarai
F ormacao Eusebio Ayala
Formacao Caacupe

Gotl andiano E. - Arenito Cerro Perro .. . ..... . . . . .. .. . . . ca . 100m
(Llandovery D. - Argilito Vargas Pefia . . . . . . . .. . . . . .. ... ca. 10-20 m

inferior) C. - Arenito Eusebio Ayala . .. ... . . . . ..... .. ca. 200-250 m

Ordoviciano B. - Arenito Caacupe . . . . . ..... .. . . ..... . . . . ... 700-8 00 m
ou A. - Conglomerado basal ....... . . . . . . ... . .. .. .. 0- 15m

Gotl an dia no (? )

te na sua periferia. Em direcao a leste eles
tendem a acunhar a desaparecer, nao tendo sido
encontrados nas perfuracoes realizadas pela Pe
trobras S. A. na Bacia do Parana. Alias, 0

pequeno numero de perfuracoes na area critica
nao permite elucidar a extensao de ocorrencia
do Grupo Caacupe em sub-superf'icie, em dire
cao 11.0 cen tro da Bacia do Parana. Os pecos

de Campo do Mourao e Laranjeiras do SuI nao
revelaram qualquer indicio de sedimentos silu

rlanos.
Eckel (1959, p. 53) divide 0 Grupo Caa

cupe em quatro unidades litologlcas distintas :

4 - Arenito, vermelho a castanho,
macico, fossilifero, em parte
altamente micaceo. Na base
folhelhos ou argila clara com
finos leitos de arenito .

3 Arenito, branco, sacaroide .
2 Arenito. castanho a vermelho

castanho , granulacac fina a
grosseira, arcosiano, varies
horizontes fossiliferos proximo
a base .

- Conglomerado Paraguari .

ca. 200 m

ca. 100 m

ca. 400 m
1 a 50m

A sequencia acima referida per Wolfart
como siluriana, rot anteriormente considerada
por Harrington (1950), e por Eckel (1959)
como siluriana e devoniana. Estes autores, en
quadraram-na nas series Caacupe e Itacurubi.
\Volfart baseando-se numa revisao paleontolo
gica, refere entretanto que no Paraguai orien
tal nao ocorrem rochas devonianas. conside
rando portanto, a «Serie Itacurubi» como si
luriana.

As perruracoes realizadas pela Union Oil

Co. of California indicam uma mudanca de

facies entre a parte aflorante no Paraguai ori

ental e aquela encontrada em sub-superficie no

Chaco Boreal.

A porcao superior do Grupo Caacupe, cons

tituida dos arenitos Eusebio Ayala e Cerro

Perro, bern como do argilito Intermediario

Vargas Pefia, e caracterizada por fosseis mari

nhos. Na oplnlao de Eckel a idade seria silu

riano-devoniana. Entretanto, segundo Wolfart

sua idade corresponde ao Llandovery Inferior

(Gctlandiano j. Putzer (1962) cita a presenca

de graptolite como fossil guia da sequencia.
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CONGLOMERADO PARAGUARI

A porcao basal do Grupo Caacupe foi de
sign ada POl' Harrington como Conglomerado Pa
raguary. A nordeste da hornonima os dep6si
tos rudaceos atingem de acordo com Eckel es
pessuras de 40 a 50 m. Os afloramentos visi
tados e estudados tern pouco mais de 10 m de
espessura. Nesta localidade, os conglomerados
jazem discordantemente sabre 0 embasamento.
Os sedimentos sao ai constituidos predominan
temente por arenitos conglomeratlcos, que in
cluem localmente camadas e lentes pouco es
pessas de conglomerados. As camad as conglo
meraticas apresentam estratificacao cruzada in
cipiente.

Durante a sedimentacao da camada basal
predominou 0 transporte em massa de areias
arcosianas de granulacao variada, dominante
mente grosseira, na qual eram arrastados seixos
de tamanhas variados. Estes foram encontra
dos em camadas atraves da remocao das areias.
Urn dos histogramas da figura 3 ilustra a com
posicao granulometrica de uma amostra de
areia arcosiana procedente da matriz do are
nito conglomeratlco.

As camadas de conglomerados constituem
propriamente dep6sitos residuais. Nos locais
onde nao se verificou a concentracao dos seixos
encontrarn-se as camadas de arenito conglo
meratico com seixos esparsos. Quando as con"
dicoes hidrodinamicas eram propicias origina
va-se a estratlf'icacao cruzada ou paralela.

Na base da escarpa de Cho-16-16 (Cordille
ra de los Altos) a NE de Paraguari medimos
a atitude de alguns estratos cruzados de tipo
acanalado, bern como, a ortentacao do eixo lon
go dos seixos, Os resultados sao apresentados
a seguir:

a) A direcao media obtida com apenas 13
medidas (N 83oW) esta de acordo com 0 resul
tado apresentado pelos estratos cruzados me
didos nas camadas sobrejacentes da formacao
(N63oW).

b) A orientacao do eixo longo seixos e
grosseiramente perpendicular a diregao do
transporte. Foi medida a orientacao de 34
seixos com uma resultante de N 120W-S 120E
e urn fator de consistenoia de 0,46.

Os seixos sao constituidos dominantemen
te de quartzo e quartzito encontrando-se inter
cal ados numa matriz areno-arcosiana grosseira.
Os seixos sao comumente sub-arredondados a
arredondados. Seu tamanho mais freqUente
encontra-se entre 3 e 10 em, podendo mesmo

atingir ate 30 em de acordo com Eckel (1959.
p. 53).

A situacao das camadas basais do Grupo
Caacupe lembra ate certo ponto as camadas
basais da Formacao Furnas. Em ambas nota
se a presenca de seixos com urn grau de arre
dondamento elevado denotando urn transporte
e retrabalhamento apreciavel com eliminacao
cos fragmentos menos resistentes a decomposi
gao quimica, 0 que indica uma relativa matu
ridade textural. POl' outro lade os constituin
tes da matriz arcosiana sao altamente imaturos
indicando urn grau de arredondamento baixo.

No caso da Formacao Furnas interpreta
mos que 0 mar devoniano transgrediu sabre urn
pediplano elaborado sob condicoes semi-arldas,
porem, submetido a urn periodo de intensiva de
composicao quimica anterior a transgressao. No
caso do Grupo Caacupe nao temos intormacoes
suficientes sabre a natureza da superficie pre
siluriana. Talvez se trate tarnbem de uma su
perficie bern aplainada. Entretanto, maiores
observaeoes de campo se fazem necessarias. En
tretanto as condicoes de intemperismo existen
tes na superficie pre-siluriana foram ao que
parece muito semelhantes aquelas da superficie
pre-devoniana, melhor conhecida na borda
leste da Bacia do Parana.

A superficie pre-siluriana corta rochas de
natureza variada. A irregularidade atual veri
ficada nas altitudes dos contatos entre 0 em
basamento pre-siluriano e 0 Grupo Caacupe
deve-se a falhamentos p6s-silurianos.

ARENITO ARCOSIANO

Este arenito constitui mais da metade da
sequencia siluriana, atingindo de 700 a 800 m
de espessura segundo Wolfart (1961). Os are
nitos arcosianos foram designados POl' Harring
ton como Arenito Peribebuy e POl' Wolfart de
Arenito Caacupe, A designacao dada POl' Har
rington tern prioridade na subdivisao estrati
grafica.

o contato inferior do arenito arcosiano
com a sequencia rudacea parece ser gradacio
nal. 0 contato superior com 0 Arenito Eu
sebio Ayala se faz aparentemente sem gra
dacao,

o arenito arcosiano apresenta-se bastante
rrtavel, de coloracao predominantemente branca
tendendo para 0 rosado ou mesmo castanho. Na
maioria das vezes a granulacao varia de fina a
media. Os histogramas da figura 3 ilustram
a composicao granulometrlca deste arenito.

Uma das principais caracteriticas da for
macae constitui a presenca de estratificacao
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Fig. 1 - Mapa de sttuacao da area pesquisada,
assinalando as dire~oes de transporte para 0 Grupe
Caacupe, F'orrnacao Rio Bonito e Formacao Rio

do Rasto.

"..
-t+,JrllpoC8iJClJpe'

...
~ Form. Rio do R,,.,to

representa urn grau de selecao muito pobre. Em
virtude da grande quantidade de finos na
«cauda» da distrtbuicao granulometrica, t6das
as amostras apresentam-se positivamente muito
assimetricas, A assimetria grafica inclusiva, de
Folk & Ward (1957, p. 14) varia entre 0,52 e
0,66, com apenas uma excecao de 0,29.

A assimetria positiva constitui segundo
Fridman (1961, p, 520) fator indicativo de fluxo
unidirecional no transporte. Esse fato e com
provado pelo estudo da estrutura dos estratos
cruzados.

A curtosis grafica de Folk & Ward (1957,
p. 14) assinala que a maior parte das amos
tras apresentam curvas leptocurticas, isto e,
mais agudas do que a dlstrtbuicao normal.
Apenas duas amostras mostram curvas pla

ticurticas.

ESTRUTURAS PRnlARIAS

cruzada. 0 tipo plano-tabular e bastante cons
picuo, em alguns pontos ocorre a estratifica
~ao cruzada acanalada. A atitude dos estratos
cruzados foi medida em quatro areas distintas.
o resultado das medicoes revelou que a se
qtiencia destes arenitos foi depositada por cor
rente flulndo para WNW, isto e, para fora da
Bacia do Parana.

Eckel (1959, p. 53) menciona varies hori
zontes fossiliferos proximo a base da formacao.
Entretanto, 0 conjunto geral da sequencia e,
via de regra, afossilifero.

TEXTURA

As principais caracteristicas granulometri
cas do Arenito Caacupe encontram-se ilustra-

~ sen 0
tg 0

z cos 0

das nas figuras 2 e 3. Sete analises meca
nicas foram realizadas por Gerusa M. Duarte,
tendo revel ado como granulaeao mais frequente
as fracoes areia fina a media (Mdcf> 1.16 a
3,07).

As analises granulometricas apresentaram
urn teor medio de 13,2% de silte e 10,4 % de
argila. Grande parte deste material cons
titui a matriz do arenito, outra parte provem
da destrutcao dos graos alterados de feldspato
no decorrer da analise.

A selecao expressa como desvio padrao in
clusivo 0'[ de folk & Ward (1957, p. 13) varia
entre 1,31 e 4,03, sendo em media 2,48, 0 que

o aspecto mais caracteristico do Arenito

Caacupe e estratiftcacao cruzada generalizada,

predominantemente plano-tabular e menos fre 

qiientemente acanalada. Em alguns lugares,

como na porcao inferior da seccao da escarpa

a NNE de Paraguari, e no parque do SaIto

Pinarete, a estratiricacao cruzada e menos
conspicua, predominando bancos sem estratifi

cacao visivel.

Medicdes da atitude de 324 estratos cru

zados foram realizadas em quatro localidades

distintas (Loc. 1 a 4, figura 4) entre Caa

cupe e Paraguarl, A resultante e 0 fator de

conslstencia (f. c.) foram obtidos respectiva
mente pelas formulas:

v (~ sen 0)2 + «~ cos 0)2
f. c .

nv de medidas

Os resultados obtidos encontram-se na ta
bela 1. A dlrecao de transporte verificada para
as quatro localidades e praticamente constante,
variando entre N 520 WeN 730 W, sendo em

media .N 630 W. As quatro localidades abran

gem estratigrancamente quase que a maior

parte da espessura do Arenito Caacupe cons

tituinte da porcao inferior do Grupo homoni

mo. Este fato indica uma permanencla das

condicoes de transporte durante urn periodo de

tempo consideravel, 0 fator de conststencia

bastante elevado, em media 0,66, indica uma

uniformidade direcional das correntes.
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TABELA 1

RESULTADO DAS MEDI<;6ES DE ESTRATOS CRUZADOS NO ARENITO CAACUPE
(SILURI ANO DO PARAGUAI )

Localidade N 0 de Sentido da Fator de Jnclinaeao Inclina~

medidas Jnclinacao consistfmcia media maxima

1 I I
135 N 630 W 0,70 16,20 32 0

2 63 N 520 W 0,79 I 18,10 32 0

3
j

71 N 730 W 0,72 I 16,70 240

4 55 oN 680 W 0,40 15,40 240

Geral I 321 N 630 W 0,66 16,50 32 0

I I

!J$t-----,,--- - - - - - --,- - - - ----::;:;7""!

Fig . 2 - Curvas de freqUencia acumulada da dis
tr-ibuicao granulometrica desenhadas em papel
aritmet ico de probabilidad e. 0 quadro intcrno
apres enta os princip a is pa ramet res deduzid os a

partir das cu rvas,

'" ..
Fig. 3 H istogramas r cpresentativos da compo
si~ao g ranu lomet rica r elativos as set e amostras do

a re n lto Caacupe analisadas.

f

mm
'" ...

• •
__.. ....s/!!! _

0,0620.2545• mm

Q51-::"....<~I+-_f_-----f--------j

Al\IBIENTE DE DEPOSI~AO

A n a tureza do ambiente de deposicao do
Arenito Caacupe e dificil de ser compreendida
e interpretada. Nada similar encontra-se na se
dimentacao atual que pudesse servir de termo
de comparacao,

o padrao dos estratos cruzados mostra es
truturas tipicamente fluviais, mas as relacoes
estratigrancas e paleontologicas nao concordam
com a origem fluvial , mas sim marinha. Admi
timos como provavel, urn ambiente marinho
neritico, proximo a linha costeira, e com fortes

.correntes.
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J
=

Fig . 4 - Ma pa de si tuacao dos afloramentos do
Arenito Caacupe es tudados nesta contrib uicao.

o grau de arredondamento dos fenoclastos
do conglomerado basal, indica que os mesmos
sorreram rnais de urn ciclo deposicional quando
comparados com a angularidade dos graos de
areia constituintes do arenito.

Os fenoclastos originaram-se em ambiente
continental, possivelmente por acao fluvial,
tendo sido posteriormente retrabalhados pela
acao marinha.

A area fonte era constituida possivelmente
por urn pediplano com grande quantidade de
detritos. Com a sua subsidencia 0 mar trans
gredlu sobre ela, submetendo 0 regolito a acao
das ondas e fortes correntes, as quais concen
traram 0 material mais grosseiro e removeram,
em grande parte, 0 material mais fino. A estra
tiricacao cruzada do tlpo plano-tabular desen
volveu-se por correntes fluindo em lencol, en 
quanto que a do tipo acanalado originava-se
por correntes concentradas em canals,

PALEOGEOGRAFIA

o asp ecto principal dos resultados obtidos
atraves da analise dos estratos cruzados reside
no esclarecimento das Iigaeoes preteritas entre
as regi6es compreendidas entre as bacias sedi
mentares do Parana e Gran Chaco.

A presente organizacao das bacias inter
crat6nicas hodiernas e em grande parte heran
ca de eventos ocorridos apos 0 Cretaceo, 0
problema principal reside em reconhecer no
tempo geologico as etapas que antecederam a
formagao da estrutura atual de ambas as re -

Fi~. 5 - Ro sa-di agramas r epresentativos da ati
tude dos estratos cruzados e da sua resultante .
Os mlmeros de 1 a 4 Teferem-se as localidades
asstnala das no mapa da fi gura 4; 5 - Resultado
geral para 0 Grupo Caacupe : 6 - ortentacao dos
seixos na base do Grupo Caacupe na escarp a Cho
16-16 ; 7 - Formacao Rio Bonito; 8 - F'orrnaqao

Rio do Rasto.

gioes. Baseamos nossa analise paleogeograf'ica
principalmente na determinacao da direcao do
transporte e no reconhecimento das areas fon
tes e de sedimentacao.

o transporte durante a epoca da deposi cao
do Arenito Caacupe se fazia para WNW, isto
e, em direcao a area ocupada presentemente
pela bacia sedimentar do Gran Chaco.

Assim sendo, a inclinacao original das se
quencias silurianas era para WNW. Com 0

levantamento do arco Rio Apa-San Juan Bau
tista, as camadas passaram a inclinar em sen
tido quase oposto, isto e, para 0 oriente em
direcao ao centro da Bacia do Parana. Em
virtude da inclinacao original ser para WNW,
o Grupo Caacupe dirninui naturalmente de
espessura para leste, explicando-se, assim, a
ausencia dos estratos silurianos nos PO!;OS pro
fundos perfurados pela Petrobras no interior da
Bacia do Parana.

Durante 0 siluriano, 0 mar transgrediu
para leste deixando espessos depositos tanto na
Bacia pericrat6nica do Gran Chaco, como
na porcao ocidental da Bacia intercrat6nica do
Parana. Naquela epoca, aparentemente nao
existia 0 arco Rio Apa-San Juan Bautista se
parando ambas as bacias. A bacia de sedimen
tacao do Grupe Caaeupe constitula-se num todo
abrangendo areas que vieram posteriormente
formar as bacias individualizadas do Gran
Chaco e do Parana. Aparentemente, 0 mar
continuou sua transgressao para leste durante
o Devoniano Inferior. Explica-se, assim , a au
sencia de sedimentos equivalentes ao Arenito
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Furnas na regiao centro-sui do Paraguai, que
na epoca de deposi cao deste arenito en contra
va -se muito afastada da linha de costa, em
plene ambien te marinho.

No Gran Chaco , t anto no Siluriano como
no Devoniano predominou a deposicao de fo
lhelhos e arenitos marinhos, fossiliferos e indi
cadores de ag uas mais profundas. 0 desenvol
vimento da bacia de sedimentacao siluriano
devoniana pa raguaio- brasileira nas bac ias do
Gran Ch aco e P aran a parece ter t ido origem
ap6s 0 Devoniano Inferior, formando-se en tao
o arco Rio Apa -San Juan Bautis ta. Alias , de
formacao important e cau sada P Ol' dobramento
de fundo, teve lugar na porcao central da Bacia
do Parana, a qual sorreu forte subsidsncia
durante a t ransgressao do mar devoniano para
lest e, permitindo maior acumulacao de sedi
mentos nes ta regiao , com afinamento progres
sivo para lest e e para oeste.

A ba cia pericratonica do Gran Chaco de
natureza sub-rnovel, sub-negativa e sub -defer
mavel (Harrington, 1962), sorreu a pos 0 Devo
n iano importantes detormacoe s tectonicas cau
sadas pr incipalmente por falhamentos e alguns

dobramentos. Nela verifica -se um registro

est rat igrafico muito irregular do restante do

P aleozoico e Mesoz6ico indicando perturbacoes

tectonicas, Na Bacia do Parana as perturbacoes

tectonicas sao discretas e menos perceptiveis,

sendo originad as por dobramentos de fundo

causando subsideneias e levantamentos dife
renciais.

No Carbonifero Superior, 0 a rco Rio Apa
San Juan Bautista ja constituia -se em regiao
elevada submetida a erosao. Esta assertiva e
comprovada pela medieao de estratos cruzados
em arenito da parte superior do Grupo Tubara')
a 18 km ao norte de Coronel Oviedo na estrada
para Carayao. Nesta localidade foi medida a
atitude de 55 estratos cruzados, obt endo-se
como resultante para 0 transporte N 60 '" E e
urn fator de consist encia igual a 0,58 . Os est ra
tos cru zados de origem flu vial sao predominan
temente plano-tabulares, local mente acanalados
e de tamanho medic, De acordo com a resul
tante obtida, a area fonte deveria situar-se a
WSW na regiao de P araguari-Carapegua , por
tanto, sabre 0 arco Rio Apa-San Juan Bau t ista,
o qual nesta epoca ja separava as duas gran
des bacias de sedlmentac ao (G ran Chaco e
Parana ).

No Permiano superior continuava a sepa
racao entre as duas bacias. A cerca de 10,'5

krn ao sul de San Estanislau, na estrada para
Coronel Oviedo, foi medida um a localidade de
arenitos com est rat in cac ao cruzada na Forma
gao Rio do Rasto. A resultante da atitude de
57 estratos cruzados, forneceu como sentido
para 0 transporte 0 rumo S 27. E . A area de
origem dos sedimentos situa-se a NNW de San
Estanislau ainda sabre a regtao abrangida pelo
arco Rio Apa-Ban Juan Bautista.
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