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Resumo
Entre os paralelos de 28° e 31° LS do oeste argentino, na província de San Juan, afloram
bacias de antepaís originadas pela subducção subhorizontal de crosta oceânica como
resultado da orogenia Andina no Oligoceno tardio. A bacia de Bermejo e bacia de piggyback de Rodeo-Iglesias estariam associadas ao desenvolvimento progressivo de
corrimentos, retro-corrimentos e falhas menores, e fragmentação das bacias. Duas amostras
de rochas vulcânicas, R-1 (domo riolítico) e R-3 (depósito de queda) da bacia de RodeoIglesias deram idades de

8.2±0.11 Ma e 8.7±0.24 Ma. Ao mesmo tempo, a idade do

depósito de cinzas (R-1) possibilitou inferir quantitativamente a idade do primeiro
cavalgamento que ocorreu há aproximadamente 8.2±0.11 Ma. Pelos dados obtidos na bacia
de Rodeo-Iglesias tanto o vulcanismo como o primeiro cavalgamento poderiam ter sido
sincrônicos.

Palavras-Chave: rochas vulcânicas, bacia de antepaís, bacia de piggy-back,
Precordillera, U-Pb em zircão.

Introdução

O estudo de bacias de antepaís (em inglês foreland) é de grande importância no
entendimento do contexto geológico de feições regionais, além de ser o principal registro da
evolução de uma cadeia orogênica. Elas são formadas destrais de uma cadeia orogênica e
podem ser originadas da subducção de placas tectônicas, colisões continentais ou acreção
de terrenos (Jordan 1995; DeCelles and Giles 1996, Sinclair 1997). Encontram-se no
domínio marginal do cráton, na zona frontal da cadeia orogênica e podem ser parcialmente
afetada pela tectônica do orógeno nas fases finais (Neves 2011). A estratigrafia desta bacia
pode fornecer informações a respeito da paleogeografia, progressiva evolução dos eventos
orogênicos, além do registro de tempo geológico. As bacias de foreland também são
importantes ambientes tectônicos de reservatórios de água e petróleo (Song, et al., 2005;
Bowen et al., 1993). Este trabalho tem como foco o estudo das bacias de antepaís terciárias
presentes entre os paralelos de 28º e 31º LS do oeste argentino. O objetivo é datar o
primeiro empurrão denominado Empurrão de La Tranca que teria dividido a bacia de
Bermejo em dois e originado a bacia de piggy-back de Rodeo-Iglesia. Um segundo objetivo
é determinar a idade do vulcanismo associado com a bacia de Rodeo-Iglesia.
Contexto Geológico
A região estudada consiste em unidades morfotectônicas que incluem: a região de
arcos vulcânicos representada na alta Cordilheira dos Andes; a bacia intermontanha de
Rodeo-Iglesia; o cinturão da Precordillera; a bacia de antepaís de Bermejo; e os
afloramentos ocidentais da Sierra Pampeanas (Alonso et al. 2011). No sentido leste,
encontra-se a Bacia de Rodeo-Iglesia, que representa uma depressão alongada norte-sul
situada em um lineamento que se formou devido a colisão alóctone entre o terreno de
Chilenia contra a América do Sul durante o Devoniano (Ramos et al, 1984). Essa bacia que
separa a Cordilheira dos Andes da Precordillera é preenchida por sedimentos e rochas
vulcânicas que atingem até 1400 metros de espessura. Rochas sedimentares intercaladas
com numerosos níveis vulcânicos de queda, derrames de lava, domos riolíticos e fluxos
piroclásticos caracterizam o preenchimento da mesma (Alonso et al. 2011). Na Bacia de
Rodeo-Iglesia, o vulcanismo oligoceno é representado pela Formação Las Trancas que é
sobreposta por arenitos, pelitos e conglomerados pertencentes à Formação Rodeo.
Métodos
Foram concentrados por gravimetria e separação na lupa binocular, grãos de zircão de três
amostras

de

rochas

vulcânicas

da

bacia

Rodeo-Iglesia.

Imagens

de

elétrons

retroespalhados e catodoluminiscência foram obtidas no Microscópio eletrônico de
Varredura marca Jeol Quantas 450. As análises isotópicas U-Pb foram realizadas num

espectrômetro

de massa Thermo Finnigan Neptune Multicollector Inductively Coupled

Plasma Mass Spectrometer acoplado com um laser New Wave 213μm Nd-YAG (LA-MCICPMS). As condições de analises, padrões e redução de dados são descritas em Buhn et.
al. (2009). Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de Geocronologia da
Universidade de Brasília. As rochas são dois corpos ígneos que afloravam na bacia de
Rodeo-Iglesia.
Resultados
Foram analisados 54 zircões da amostra R-1, localizada na parte sul da bacia. Tratase de uma rocha vulcânica ácida que correspondente a um domo riolítico com evidências de
mistura de magma. Os cristais de zircão são na sua maioria prismáticos e apresentam faces
euédricas e zonação magmática. Dos cristais analisados, cinco zircões deram uma idade
concordante de 8.22±0.11 Ma. A amostra R-3 é um depósito de queda localizado na base
da Formação Rodeo. Desta amostra foram analisados 28 grãos de zircões. Os cristais são
subeuedrais a euedrais e a maioria deles apresenta zonação. São comuns os cristais com
núcleos de idade aproximada de 1000 Ma (Greenviliano), o que pode ser evidência de um
retrabalhamento proveniente do embasamento da Precordillera. Do total de cristais
analisados, seis grãos de zircão deram uma idade concordante de 8.71±0.16 Ma.
Discussões/Conclusões
No presente trabalho foi obtida a idade de duas rochas vulcânicas representativas da
evolução da bacia de piggy-back terciária de Rodeo-Iglesia utilizado pelo método U-Pb em
zircão. O estudo teve por objetivo, determinar a idade do magmatismo, representado por
depósitos efusivos e explosivos, e assim também determinar a idade do primeiro
cavalgamento que teria originado esta bacia. O início da sedimentação na bacia foi
dominado por dois sistemas deposicionais maiores, o primeiro de tipo muddy playa lake e o
segundo de tipo cunhas fluviais. As rochas vulcânicas, R-1 e R-3, têm idades de
cristalização de 8.22±0.11 Ma e 8.71±0.16 Ma respectivamente. Essas idades indicam que o
magmatismo, representado pelos depósitos efusivos do domo riolítico (R-1) e pelos
depósitos de cinza (R-3) tem praticamente a mesma idade. Idades do vulcanismo foram
obtidas para o sul da bacia, na localidade de Las Flores (Alonso et al., 2011). Alguns
depósitos de cinza intercalados com os depósitos de playa lake forneceram idades de
11.1±0.3 Ma, similiares as obtidas neste trabalho. Outras idades de 8.3±1.3 Ma (K/Ar em
biotita) para os ignimbritos na localidade de Cerro Negro de Iglesia ou de 9.5±0.2 Ma para
os fluxos piroclásticos na região de Cuesta del Viento (Alonso et al., 2011) também são
similares aos obtidos neste trabalho. Os depósitos de playa lake forneceram uma idade de

6.7±1. Ma (Ré et al., 2003) e 6.7±1.2 Ma (Ruskin and Jordan, 2007). Essa idade resulta um
pouco mais nova de aquela obtida durante esse trabalho e das idades de vulcanismo
obtidas mais para o sul. A idade do depósito de cinzas R-3, possibilitou também inferir
quantitativamente a idade do primeiro levantamento, denotado pelo empurrão de La Tranca.
Esse primeiro cavalgamento teria segmentado a bacia de antepaís em bacias de piggyback, com a sedimentação da Fm. Rodeo concomitante com os depósitos de queda (R-3).
Em função das idades obtidas, o primeiro levantamento teria sido sincrônico com o
vulcanismo. Análises geoquímicas e isotópicas nas amostras de rochas vulcânicas, como
também a caracterização pelos isótopos de Hf dos zircões analisados pelo método U-Pb,
forneceram informações importantes sobre as fontes do magmatismo da área.
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