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A geologia do Geoparque Andino de Torotoro (Potosí, Bolívia) é estruturada por uma sinclinal 
formada durante o primeiro ciclo Andino. Nos flancos da sinclinal e na região da calha ocorrem 
predominantemente pacotes de rochas carbonáticas e siliciclásticas pertencentes à Formação 
El Molino, do Cretáceo Superior. O membro inferior dessa unidade é composto por rochas 
siliciclásticas superpostas por espesso pacote de rochas carbonáticas. O membro 
intermediário, por sua vez, constitui-se de rochas siliciclásticas com delgadas intercalações de 
camadas carbonáticas. Por fim, o membro superior compõe-se, na base, por camadas 
siliciclásticas e mistas e, no topo, por camadas carbonáticas. Por meio de métodos de análise 
de fácies e da estratigrafia de sequências, foi descrito um perfil colunar de 524,10 m de 
espessura, no qual se identificaram 32 fácies carbonáticas, representando corpos de água 
restritos e grandes transgressões marinhas, e 22 fácies siliciclásticas, representando sistemas 
aluviais. Para dar suporte a interpretações paleoambientais mais consistentes, foram 
selecionadas dez amostras das principais fácies carbonáticas que foram processadas para 
análise por meio do espectrômetro de isótopos estáveis Thermo-Finnigan IRMS Delta V 
Advantage. As análises foram calibradas pelos padrões internacionais NBS 18, IAEA CO8, 
IAEA CO1, REI. Os resultados do delta 13C variam de -3,18‰ a -0,75‰ e, para o delta 18O, de -
6,68‰ a +0,71‰. Essas amostras provêm de fácies que representam os dois maiores eventos 
de transgressão marinha da Formação El Molino. A primeira grande transgressão foi registrada 
pelo pacote que ocorre no topo do Membro Inferior, e a segunda, pelo conjunto de camadas 
que ocorrem no topo do Membro Superior. O delta 18O de seis amostras do Membro Inferior 
varia de -6,68‰ a -2,06‰, e o delta 13C varia de -1,05‰ a -1,98‰. O delta 18O de quatro 
amostras do Membro Superior varia de -3,07‰ a 0,71‰ e, o delta 13C, de -1,64‰ a -0,75‰. 
Os valores de delta 18O para as amostras de ambos os membros estão de acordo com dados 
da literatura para o Período Cretáceo. Por meio da equação de Shackleton e Kennet, as 
médias das temperaturas estimadas para a água marinha na época de deposição são de 30ºC 
para as amostras do Membro Inferior, e 20ºC para as amostras do Membro Superior. A 
diferença entre as médias das temperaturas estimadas para as amostras de ambos os 
membros pode ser explicada por diferentes configurações paleogeográficas do mar 
epicontinental Andino em cada transgressão, conforme já sugerido na literatura. Na primeira 
transgressão, em que vigoravam águas mais quentes, o mar epicontinental Andino era restrito, 
sendo conectado somente ao norte com o Proto Caribe. Já na segunda transgressão, em que 
predominavam águas mais frias, houve possível conexão do mar Andino a oeste, de onde 
ingressaram águas frias de ressurgência do Pacífico Sul. 


