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De longa data as ocorrâncias de afroramenÈos
asfálticos vem despertando a curiosidade dos pesquisadores;
no entanto' relativarnente pouco se conhece a respeito da or!
gen do asfalto, e das possíveís ceusas g.,e teriam revado a
sua migração e ar'azenamento em determinados nÍveís.

0 objetivo do presente trabalho 6 tentar re
solver pelormenos em parte, esses problemas.

AspecÈos pouco explorados pelos ge6logos gue
nos antecederam foram os objetivos de nossas pesquisas.

Foí.dado ânfase ã tectônica relacionada aos
afloramenÈosr ã granulomeÈria das jazidas, ao estudo das es
truturas associadas, a problemas de porosidade e teor de ag
falto. Foram abordadosrtamb6mrquestões de quírnica e geoquí
nica dos 61eos.

Conseguimos, dessa maneira, reunír um conjun
to de dados signíficatívos para melhor esclarecimento das
condições de fornação, rnigração e locação do 61eo.

Os afloramentos asfãlticos estudados loca1!
zam-se no Estado de são paulo, sendo distribuÍdos em uma
ãrea lírnitada ao norte, pelo rio piracicaba, e ao sul pe
1os afluentes da margem direita do rio paranapanema.

Para o desenvotviffi.ç,o:iíä-ifaSlrri.sa foi tome
do como base o mapa geor6gico elaborado pelos ge6togos
s. lfaia de Andrade e p.c. soaresre anexado ao Relat6rio
DESvL 4o7 (1971), tendo sido complementado o estudoratravãs
da confecção de mapa a partir de restituição de fotografias
aãreas, de escala L225.000, e mapeemento para as ãreas ao
su1 de Guarey, e a nordeste de AnhembÍ.

cAPfIULO I

INTRODUçÃO

-1-



pa do contorno
A. Gonçalves e

401 (1971).

-2-

0 mapa estrutural adotado (Figura 2) é o ma
estrutural da base da fácies piramboia, por
R'L. schneider, anexado ao Rerat6rio DEsvL

Para confeccionar o grãtico da base da fácies
Pira¡nboía (Figura 3) atravás de correração de poços, utir.i
zamos os dados de sondagens do "projeto Arenitos Asfã1ticos,,
por Hálio Roncaratti (f971).

As seções colunares das Figuras 4 e 5 foram
obtidas a partir de dâdos coreËados no campo, durante o re
vanfamento detalhado de cada afloramento.

0 tratamento das amostrasr €rn laborat6riorfoi
efetuado atravãs de'extração do asfalto, das amostras pre
enchídas, seguido Por apLicação de m6todos normalmente uti
lizados em trabar.hos de sedimentorogia. uma tentativa foi
efetuada para corr.elacionar asfartos e betume do rratiratra
vás de anãlises de elementos traços e de espectros de infra
verme Lhos
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HrslÚRrco DAs PEsQUrsAs DE ARENrro AsFÃLTrco No ESTAD' DE

sÃo pnuro

Desde muito tempo á conhecida a ocorrância de
arenitos asfãltícos no Estado de são pau10. o asfalto pre
enche os poros do Arenito Botucatu em afl0ramentos isolados
localizados em uma faixa situada entre o rio piracicaba e
afluentes de sua margem esquerda, e os afluentes do rio pa
r an ap aneme .

Vãrias hip6teses foram formuladas a respeit,o
da origem do 61eo, hip6teses baseadas mais em suposições e
dados teõricos gue em estudos sistemãticos.

Jã ur 1897, o cientista belga Auguste Collon,
ap6s detalhado estudo geol6gíco da ãrea de Bofete e de por
to Martins, lançou a hip6tese de ter derivado o asfalto dos
afloramentos dessas duas localidades, da distilação do 61eo
de camadas subjacentes.

Em L92O, EusãUio de Oliveira (in l{ashburne,
1930)' ap6s rãpida descríção das áreas de ocorrância, formu
lou a hipótese para a origem do asfalto, nestes termos:,,pg
rece certo que o petr6leo veio de camadas mais profundas pg
las fendas que se abriram no Triãssico, e gue foram mais
tarde preenchidas pelas rochas eruptivas. Não se sabe se o
petrõleo jã existia em est,ado 1íquido na rocha gerattí2, e
ascendeu pelas fendas para impregnar as camadas porosasrou
se o cal0r das erupçõesr pof distilação destrutivarlibertou
o petr6leo da matária carbonácea das rochas betumínosas,,.

lloraes Rego (1930) informar â Eespeito da lg
calízação estratigráfíca dos afloramentos:',os afloramentos
citados localizam-se nos arenitos , acima rJas camadas de s í
lex e abaixo dos rençois das eruptivas, comumente pouco ac!
ma do conteto com o sílex. f, o caso de Bofete, das proxiuri

CAPÍTULO 2

-5-



-6-

dades de GuareÍ e da Torre de Pedras. Há casos, Ëodaviar €R

gue o arenito impregnado está bastante acima do sílex, como

no rio Capivaril

l,Iashburne (1930) dá uma descrição mais porme-
norizada das localidades de ocorrância. Este autor suspeita
que o petr6leo, Èendo feito o seu percurso atravás das carra
das do Corumbataí e do Piramboia, tenha-se acu¡nulado no are
nito e transportado por corrente de ãgua subterrânea que atra
vessou o arenito at6 ser int,errornpida em seu curso por um di
que onde a acumulação se efeËuou.

Segundo Fr6es de Abreu (1940) "duas hip6teses
podem ser admitidas para explicar a origem do asfalto nos

arenit,os do Estado de São Paulo: ou eles indican a existãn
cia de õleo em orrtras camadas de onde escaparam. ou o betur"
-e proveniente de 6leo resultante de distilação dos folhelhos
pirobeËuminosos do horizonte Irat,irt.

O levantamento pormenor izado da ârea pr6xima
a Guareí foi efetuado pelo "Conselho Nacional- do Petr6leo"
durante os anos de L949-50-5L-52-53, na tentativa de loca1i
zat as estruturas que teriam levado ã acumulação do asfalto
nas camadas do Ârenito Botucatu. O resultado foi a confecção
do mapa. estruËural do anticlínio de'Carlota Prenz, ao norte
de AngaÈuba, e a avaliação da cubagem do 61eo das trâs jazí
das existentes na área.

Em L97L o DEXPRO executou una pesquisa' sobre
os arenitos asfãlticos do Estado de São Paulo, durante a qual
foram efetuadas 14 sondagens nos locais de ocorrência. Utte
riores informações foram obtidas nessa pesquisa, porãm sem

chegar a conclusões concretas.



A -atea gue inclui os af loramentos de areni-
tos asfâLticos estudados perterice ã porção centro-1este da
Bacia do Paranã, correspondendo ao trecho da bacía, pr6xímo
a sua borda, situado na direção N-S, antes de Be inflectir
ao redor do arco de Ponta Grossa.

TRAçOS cEOrõcrCOS REGTONATS

CAPITULO .3

a seguinËe:
A Coluna Geol6gica adotada para a região

GRUPO

COLUNA GEOLõGICA RECIONAL

FORMACÃO

Serra Geral

(Areaito Botucetu)

-7-
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3-1 - Fornação Tatuí

As rochas mais antigas da região conaistem de
siltítos argilosos e arenitos grosseiros de cor verde-amarela
da, da Formação TatuÍ de idade permo-carbonífera, sedimentos
que afloram em pequena ãrea alongada, nas proxinidades do Rio
Jacutinga, afLuente da margem esquerda do Rio Guarei. Essa
ocorrência isolada, de sedimentos p6s-glaciais, em parte pre-
enchida por asfalto, compreendida entre sedimentos da Forma
ção rrati, relativamente mais novoç, parece ser devida a uma
estrutura tectônica, anticlinal. Desaparecimento dos depósi
tos que capeavam a estrutura ocasionou o afloramenÈo de ro_
chas mais antigas ¡ êrtr contato com os folhelhos e calcãreos da
Fornação Irati.

3-Z Formação Irati

Essa formação ocorre em ãreas fragmentadasrao
sul- do Rio Guarei, pr6xirno a f onte Monte cristo, ao leste en-
tre os rios Jacutinga e MonÈe Mor, e mais ao norter ê,,r peque-
nas ãreas no Município de TatuÍ. o melhor afloramento da re-
gião estã situado em um corte ao longo da Rodovia castelo Brag
co. são folhelhos pretos, pirobetuminososrcalcãreos bet,umino-
sos , dispostos em camadas ou lentes, e subordinadamente, sil
titos.

3-3 - Fornação Estrada Nova

Aos sedimentos da Fornação lrati seguem sil_
titos e argilitos da Formação Estrada Nova, de codrcinzenra,
roxa esverdeada, marrom chocoLate, de ídade permiana que a
partir do sul do Rio Guarei, cobrem em faixa contínuar ou em
pequenas ãreas isoladas, a parte leste da região, para acompa
nhar "grosso modo" o curso do Èio do peixe, até sua confluên-
cia com o ri:.tï.r.

Dentro na âtea capeada pelo arenito Bot,ucatu,
a Fornação Estrada Nova volta a aflorar na margem direíta do

I

I
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rio Tietâ, llas proximidades da cidade de Anhembi, e ã juzan-
te formando ä base de um afl0ramento no qual 0 arenito asfãl-
tico apoia-se diretamente sobre os siltitos argilosos esver
deados (Foto 1 ) da Formação Estrada Nova, e ainda na margem
esquerda do rio tietâ, aflorando .ainda nos leitos dos afluen-
tes do río Tietâ, próximos a Anhembi.

Aflora novamente, em pequena árear Do
n6¿io do rio Atbmhari, nas proxiruidades de piapara.

3-4 - Fornação Botucatu

A maior parte da âtea ã ocupada peLos sedimen
tos da Formação Botucatu, que consistem de arenitos arroxea
dos, amarelados, esverdeados, apresentand.o frequentemente 1e!
tos argí1osos de cor branca-cinza a marEom vermelho na base
da fornação. No extremo oeste da região, representada no mapa
(Figura 1) ros derrames basãlticos da Fornação serra Geralr câ
peian em partes os dep6sitos de Arenito Botucatu.

Intrusivas bãsicas são encontradas na forma de
diques e sills,esses principalmente preenchendo planos de fa
tha.

Raros aluviões quaternãrios ocupam os leitos
dos rios da região.

3-5 - Diabâsio

Segundo Golrdbergr (L967), em algumas ocorrên-
cias da plataforma. siberiana, betumes asrãrticos, s6l_idos,vig
cosos ou semi-1íquidos preenchem arnígdaLas e fissuras em zo-
nas de contato com rochas bãsicas. Em rochas carbonãticas me-
tamorfizadas, os betumes ocupam fraturas e cavidades de até
5 cm de diâmetro. observações de lâsrinas delgadas mostram
que o betume forrna inclusões nos grãos de quartzo.

I{ashburne (1930) refere ocorrências de betu-
mes em cavidades próxímas ã parede de um dique em Boa Esperan
ça a sI,l de Araraquara. Es sas condições acima não f oram encon-

curso
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tradas durante nosso trabalho, nas vizinhanças ou nas pare-
des dos diques de diabãsio pr6ximos aos areniros asfã1ticos.
0s diabãsios associados ãs jazidas de arenito asfãlticorapre
sentam-se compactos, parcialmente aLterados. um grande xen6
lito de arenito ocorre no dique de diabãsio próxino ãs jazi
das de Nhaíva, por-em não foram verificados vestígios de be-
tume no diabãsio. Lârninas delgadas de diabãsio mostram a

textura ofítica caracterÍstica para esse tipo de rocha. Ne-
nhum traço de betume foi verificado como inelüído d.entro
dos minerais ou entre os minerais dos diabãsios.



Analisando o mapa estrutural da Figura Z, da
base da Fácies piramboia, nota-se que há una relação estru
tural entre a rocalização dos afroramentos de arenitos a:
fãlticos e as estruturas presentes. Na parte sudoeste da
ãrea, o afloramenÈo da sobar, antiga carlota plenz, estã si
tuado em um dos flancos do alto de carlota plenz. As curvas
de contorno estrutural da base da Fãcies piramboia são con
tínuas e tâm direção geral NE-SI.¡.

De acordo con Fúlfaro (1970), esta árear guê
está compreendida entre os poços cp-1-sp, cusr-4-sp e cusr-
-3-sP, deve ter so'f rido tectonismo prá-Botucatu r propícian-
do nos lugares mais baixos, a sedimentação de fãcies de
arenitos avermelhados e descrita por Thomaz (Lg72)correspon
dente ã litologia e espessuras das son<lagens pAA-4-sp e pAA-
-5-sP (Figura 3) re nos sÍtios mais altos a deposição da f.â
cies de arenitos esverdeados, mais finos, característicos
de sedimentação de planÍeies de inundação. o asfalto estã
associado aos arenitos esverdeados, com os arenitos averme-
thados apresentando apenas. leves indícios de 61eo.

A partir de GuareÍ, as cu.rvas de contorno es
trutural começam a se ínfletir para NE; de uma maneira gg
ral a direção das curvas não â contínuarmostrando as inten
sas perturbações tectônicas na região.

Os faLhamentos apresentam rejeito variáve1,
de poucos mí1ímetros at6 dezenas de metros. os rios princi
pais da região orientam-se de preferância segundo as dire
ções dos falha¡nentos, deduzindo-se que correm ao longo de
zonas de falhas ou fraturas. lluitos planos de falhas foram
posteriormente preenchidos por diques de diabãsio.

CAPfTULO 4

TECTONI CA

- 11-

Os altos estruturais de Carlota plertz, de
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Anhenbi e de Piapara são as feições tectônicas mais destaca
das.

De acordo com Gonçalves e Schneider (L972) roalto de carlota plenz apresenÈa estrutura ddmica, arongada
no sentído E-w, com fechamento da ordem de 30 ¡netros. o
afloramento asfãltico da sobar está loca1ízado em um dos
flancos dessa estrutura.

0 alto de Anhernbi á a estrutura rnais espeta_
cular da ãrea. Apresenta-se com duas feições dômicas, di"
postas no sentido E-w, e separadas por pequena sela. Ao sw,
um falhamento com intrusões de diabásior ,o sentido NIù-sE,
origina uma nova escrutura fechada. A ocorrância da grande
jazida da "Betumitatr parece estar associada a essa estrutu
râ, estando situada no seu flanco leste.

o alto de piapara 6 uma estrutura associada
a falhamenÈo com iirtrusão de diabásio. As ocorrâncias de
asfalto no arenito estão associadas a essa estrutura, nessa
localidade.

As ocorrâncias de Bofete e das duas jazidas
pr6ximas a GuareÍ estão reracionadas a farrramentos.

A idade dessas estruturas conforme as curvas
de contorno estruturar. ã posterior à deposição da Formação
BotucaÈu r estando a 'atea situada no f lanco norte do arco de
Ponta Grossa, ã provãvel que a região tenha sofrido influân
cía dos evenros tectônicos que deram origem âquera feição
est,ruÈural

Um ciclo Ëectônico de pequena intensidade,
posterior a- deposição do ^rl,renito BoÈucatu e ao preenchimen-
to pelo asfalto 6 indicado pelas numerosas microfar.has que
estão associadas a- maioria dos afloramentos asfãLticos.



cARACTBRfSrtcrs cERArs oa ronuaçÃo BO'UCATU NO ES'ADO
sÃo pAulo

À exeeção do aefalto de Jacutinga, que aeencootra en horizonte arenoso da Fornação latui, t,odae e8ocorrâncias de arenito asfã1tico ."h.r]". localizadas nafãcies de depoeição sub-aquátíca do Arenito gotucatu descrita eob o none de píramboia.

A pornação Botucatur D8 ãrea estudeda, s9brepõe-ae ì Fornação Eetrada Nova, de idade perniana, Íoåciando-ee esse cicro eedinentar, por una brecha basal, deatã un metro de espessure.

o. acordo con Alueide (1954), e fúlfaro(1972) e¡¡ divergos lugares obeerva-ae un naÈeiial heterogâneo' co' Èodas as aparâncias de um regolito f6esil, iníciando e88e conjunto sedimentar. constitui-ge de fragnentos ergiloeoe, de diversos tamanhos de sÍrex, arenitos e forhcrhos,
da Fornação Estrada Nova, contidos em matriz ver'elha, ou
nanchada de brancor areno-argiloea, não estratificada. EBaeregol'ito, foi observado em alguuas rocalidades da ãrea, nagproxínidades da sobar, antiga carlota plenzr ,.â beee do uor!o¡ cuja parte mais alta ã ocuapde pela jazide da rtatig¡Do
nunicípio de Guarei e na estrada A¡henbi-piapara, pr6xino eesse últiuo povoado.

Segundo tfashburne (1930) a fãcies pírag
boia' con'iste de arenitos argílosos, contendo cauadas defolhelho, denunciando aedinenÈação aub-aquãtica.

O Arenito piranboia apresenÈe granulação
grosSa a fina, pode'do conter pequenoe seixos de quar 820 )e'par808 en matriz areno-argi10sa, de cor vermelha, rosa oucinza. txibe eetratificação em râninae paralelaa ou cruzadas, típicae de corrente eguosa, diasteuas, estruturas de -

cAPfluro 5
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escavação e preenchimenÈo, pelotas de argila.
raramente, cimento calcffero.

Associadoa e sedimenÈos de fãcies sub-aquã-
tica ou ieolados entre areniÈoe eólicos (Alneida, 1964)rocor
rem eedimentos lacustres da fãcíes sanÈana, mostrando-se sob
forma de sequância de delgadas camadas, de poucos metros de
espessura, porãn conÈínua, aÈravãs de muÍtos quilônetroB.são
arenitos argilosos, algo micãceoa, de granulação rnã¿ia e fi
oâr alãn de eiltítos e folhelhos, maiB ou menos micáceosrdie
pondo-ee em lâninas con perfeita estratificação plano-parale
1a. Reetoe de conchostrace foram desciitoe por Alneida
(1950) noa argilitoe e folhelhos da serra de santana.

A espessura ¡nãxina do AreniÈo piramboia, eû
contrada na área, á de L32 metros, que foi encontrada na sog
dágen PAA-13-SP, pr6xima a jazida de areniro asfãltico de
Anhenbi.

Segundo Soares (L972) a espessure total da
seção, de dep6aitos fruviais aringe na bacia do rio tietâ,
sua espessure nãxinar guâse 300 metros, diminuindo sensivel-
menÈe para NE e sl{. segundo eese autor, o Arenito pirahboia,
eeria con6ÈituÍdo de corpos de arenitos silte-argilosos, eg
tremeados com raras camadas de argila e folhelhos, siltitos
e lentea de conglomerados, dispostas verticalmente, de forma
cíclica, represent,ando vãrios cicloa de deposição fluvialrca
da um con êspesaura rnáaia ent,re 10 e 20 Detros. cada ciclo
apresenta dois bancos; o inferior, de arenitos grosseiros
sí1te-argilosos, mal classificados na beee, passando para g
reniÈoe de granulação fina a nãdia a bem classificados no- to
po e apresentam estretificação cruzada planar e acanalada;
o banco superior é constítuÍdo por ume arternância de areni
tog argiloeos com camadas de siltitos e de folhelhos, dominan
do a estraÈificação plano-paralela.

Atá alguns anos atrãs, a fãcies aguosa do
Arenito BoÈucatu não era suficientemente conEiderada. A f.â
cies eólica era acreditada como possuindo maior inportância

Apresenta não

- 14-



no ciclo sedimentar, tanto
geogrãfico, frequentemente
ItDegerto de BoÈucaÈurr.

Irabalhos mais recentes _ (Fú1
1968¡ B6sio 1920; B6'sio Lgl2,, indicam que a
8a representa uma fase maÍs iurportante nesse
pensava anteríormenÈe.

0s ag€ntes
mentos, geriam os cursos de
dominanteDente arenosa6, de
tindo-se na sequência.

gue oa trabalhos de
se referiam a esse

Segundo Mendes (t9lL), nos últinoe enos,
acumularam-Be evidâncias conprobat6rias de que o arenito Bo
tucatu corresponder ao menos no Estado de são paulo, 

" ,r, df
p6síto predoninantemente sub-aquãtico. A idáia de que esse
arenito constitua üm imengo dep6sito e61ico, alterou-se nos
úlcinoe trâs anos com a conatatação de ur enorme vorume de
fãbricas sedinentares somente compatíveis com ambienÈes sub
aquáticos. os grãos de quartzo conservau, não obst.nte, to
das as caracterÍaticas irnpressaB pela ação e6lica e auiúde
nos conglomerados aquãticos, ocorrem ventífactos com as eres
tas ¡oaie ou menos desgastadas, fatos indicativos de gue og
dep6sitoe prinãríos deveriam situar-se em rocais relatívamen
Ee proxr.mos a bacia de recepção.

carater paleo
ciclo co¡ro ao

que teriam depositado esses sedi
ãgua de grande conpetência, prg
pouco6 metros de espessura, repe

-15-.
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A FORI'ÍAçÃO BOTUCATU E AS JAZIDAS DE ARENITO ASFÃLÎICO

6-1 Jazíd.a de Jacutinga da Boa VisÈa

O afloramento asfáltico situado mais ao sul
na área considerada localíza-se perto do vilarejo de Jacu-
tinga da Boa Vista, a cerca de L2 km ao sul de GuareÍ.

CAPÎÎULO 6

ConsísÈe de um barranco de poucos metros de
comprimento, de pequena espessura, localizado na beíra de
um afluente da margem esquerda do rio Jacutinga. o asfalto
preenche os poros do arenito grosseiro da Fornação Tatuf,
sendo a base do afloramento constituída por um siltito argl
loso, amarelo-esverdeado. o sítio A totalmente coberto por
densa vegetação, e não 6 possível observar o contato de ba
se ou,,do topo do arenito asfá1tico.

Informações verbais fornecidas pelos morado
re6 do vilarejo, informaram que o afloramento foi explorado
a 50 anos atrãs por particulares. Trâs sondagens, efeÈua
das recentemente pela equipe de Geologia de superfície da
Petrobrãs, revelaram que esse aflorament,o 6 resËrito a uma

lente de areia grossa de Tatuír êln uma peguena estrutura an
ticlinal aberta de eixo NI,r-sE. A Forrnação rrati af lora ã
pequena distância dessa ocorrência.

6-2 Jazída da Sobar (antiga Carlota Plenz)

- 16L

região entre

encogtas dos

cobre e ãrea

Afloramentos de maior inportâncía ocorrem na
os rios Guareí e Capivari.

A ãrea ã plana, inclinando-se suavemente nas
ríos que corÈam a região. O arenito BotucaËu

, apresenÈando essencialmente dois aspectos di
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ferentes. Nas ãreas reLatÍvamente mais baixas, como na mar
gem do rio Jurubatuba, ou na base do Morro do cireneu, (Fi-
guia 3), o arenito apresenta-se friãvel, de cor laranja-aver
melhado a marrom, com'granulação fína a mádia, grãos sub-ar
redondados e com texËura superfícial predominantemente fos
câ¡ A cor deriva de fína pelÍcula de óxido de ferro que re
cobre os grãos. Esses arenitos apresentam laminação parare
la a cruzada' com as lâminas destacando-se por variação no
tamanho dos grãos. A sereção á pobre no conjunto nos pra
nos de contatos. Faltam nÍveís argilosos.

Fracos indÍcios de óleo ocorrem nos arenitos
avermelhados, sob forma de traços nas fraturas e cavidades
dos grãos de al'gumas amostras, quando observados na rupa,
ou formando manchas escuras de material altamente intenperi
zado, dando aspecto mosqueado ao areniÈo.

Bem diferente á o aspecto do areniÈo na par
te oest,e da região que capeia o dep6sito do arenito asfãrti
co. Apresenta cor amarero-esverdeado, granulação fina a
muito fina, níveis argilosos, grãos sub-arredondados, com
texÈura superficial porida. Laminação pararela e cruzada
são comuns.

A área á linitada ao norte pelo r{orro da Gru
tâ' por uma estrutura orientada para NNE, originada por um
dique de diabãsio. o areníro superposro ao diabãsio ã
avermelhado e disposto em lages com algumas grutas na encos
ta do morro. Em râminas petrográficas exibe granulação gros
sâr boa seleção e início de silicificação.

ìíais a leste, esculpido no Arenito BotucaËu,
ocorre um profundo canhão, de grande comprimento, desembo-
cando na altura do km 180 da Rodovia castelo Branco. o di.
básio aflora novamente, mais a reste, na encosta do norro
do cireneu,tamb6m ao sul a região á limitada por"sills" de
dlabaslo que formam as cachoeiras da corrente e do Bairro
dos I'fineiros, a1ãm a elevação do r-rorro de conquista.

0 arenito asfá1tíco aflora ao longo de um
riacho formando afluente da margem esquerda do rio capíva-.



_L8_-

f-i, próxino â sede da Fazenda sobarrantiga carlota plenz. se
guindo o curso do rí acrro , de monËante etã ã vazante , o af 1o:
ramento possui 180 m, e sua espessura máxima 6 ae 3 ur.

Segundo Leinz (1938) macroscopicamenre distin
guem-se trâs tipos de estruturas de preenchimento nos areni
t,os asf ãlticos de Anheurbi:

1 - Arenit,o homogê'neo ¡ êR arenitos com estru-
tura granular maciça.

2 - Tigrado e mosqueado, areniËos com estrutu
ra precedente, inserindo enEretanto pequenas manchas brancas
nos homogeneamente ir.rpregnados .

3 - Estriado, arenitos selecivamente impregna
dos segundo a estratificaçãor êm 1â¡nínas betuminosas,escuras,
revezad.as com lâminas estãreis claras. Em nossa pesquÍsa mo
dificamos parcialmente essas distinções. o termo mosquead,o
refere-se tanto a mosqueament,o pela argila no arenito preen-
chidorcomo a pequena mancha de asfalto no arenito sen asfalto.
Listrado ou estriado aplica-se a preenehimento em unidades
centimãtricas correspondentes a camadas, laminado atribui-se
a preenchimento em unidades de tamanho de lâminas.

.A,dotaremos essas definições para descrição de
Ëodos os afloramentos. Nessa ãrea, o preenchimento pelo as
falto á homogâneo e laminado ou listrado, alternadament,e. o
sedimento apresenÈa estratifícação plano para1ela, e frequen
temente as 1ârninas inclinadas apresentan grande ângulo de mer
gulho. Em um trecho do barrancor Dâ margem esquerda do c6r
rego, onde o areníto asfãltico apresenta aspecto listradorob
serva-se nas camadas forternenÈe inclinadas que o preenchi
mento peLo asfalto ã uruscament,e interrompido (Foto z) an
tes de alcançar a lâmína plana superior, parecendo que o pre
enchimento se deu ao longo da camada, de baixo para cimarsem
chegar a subir at6 o plano superior.

6-3 - Jazida da ITATIG

Bem díferent,e â a situação da lazid.a de



ITATIG, assim chamada pelo nome da sociedade
pedreira alguns anos atrás.

de Guareí,
Formação Es

da Fornação
te.

Ach a-s e

na borda de

trada Nova,
Serra Gerä1

nstã situada na parte mais elevada de um moqro na base do qual corre um riacho, afruente da margem díre!ca do rio Guareí, aflora a Forrnação Est,rada Nova, com sir.titos e síltitos argilosos arroxeados, fragmen.ados misturados
em uma matriz, ora branca amarelada, ora avermelhada, de arenito mais grosseiro. Acrediranos ser o níve1 de ,.ror;;.--=fóssi1 citado por Almeída (Lg64) que inicia o cicro Borucarunessa ãrea.

A sequância asfã1rica (Figura 5) ínicia com80 cm de arenito listrado (Foto 4) onde camadas centimã_tricas de arenito sílcico fino, pouco selecionado, de corbranco-amarelado, alternam-se com camadas de arenito poucop¡eenchído, levemente mais grosseiro, de cor cinza-pardacen_
tê, irregul.armente dispostos, no arenito est6ri1. Os conta_tos entre as camadas est6reis e preenchidas não são regulares r mas r ãs vezes interrompidos , ou pouco nítidos , orrrr,Jo 

-=

fragmentos asfãlticos milimátricos são rnisturados no:ì.areniËoestári1.e vice-versa. segue-se o banco de arenito homogâneo,
compacËo bem preenchido, de cor preta, endurecido pela cimentação asfã1tica com pel0tas puntuais de material argil0so
branco-amarer-ado, irregurarmente espalhados. Esse banco, dê3 rnetros de espessura 6 contínuor r,, ãrea da pedreira.

Lâroinas delgadas de amostras desta camada, observadas ao microsc6pio, mostran grãos de quartzo bem sele_
cionados e subarredondados, imersos em asfarto, que apresen-ta-se opaco no campo do nicrosc6pio.

loca1ízada a cerca de
um bloco levanÈado, s

a 1este, e as porções
, sob formas de áreas

gue explorou a

6 kn a oeste
ítuado entre a

mais orientais
isoladas, a oes

- 19-'

Acima, ap6s um contato nítidor euê poderia
dicar um diastema na sedimentação, volÈa a camada a ser es

1n

te-
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ril: com o arenito branco-amarelado e fino mal selecionado,
com raras manchas cinzas pardacent,as de asfalËo. Na parte
superior desta camada, de quatro metros de espessura, as 1âminas apresentam-se dispostas com escratificação cruzada.Es
sa disposição das camadas 6 rnantida na sucessão superiorrde
arenito de cor preta pelo preenchimento, de granulação maisgrosseira, com pequenas argir.as passando no topo a apresen-
tar aspecto larainado e ristrado, arÈernadamente.

As 1ârninas milim6tricas, realçadas pela dife
rença de co10ração devido ao preenchimento, ãs vezes não ,ão
contínuas, bastante perturbadas.

Acima volta o banco de
estraËificação cruzada (Foto 6) bem
duro, capeado por solo arenoso.

metros " Nas

tico, diminui
chimento fi ca
curo, pul.veru

O afloramenÈo Eem uma extensão total de 150
duas extremidades a espessura do areníto asfãl
;o sedimento torna-se mais grosseiro, o preen_
sendo reduzid,o a mosqueamento de material es-

lento, dentro do arenito amare lado (FoÈo 7) .

6-4 - Jazida da Nhaiva

A poucos quilômetros de distância da jazída
de IËatig, em direção NE, ocorre a jazÍda da Nhaiva.

Ocupa a parte mais alta de uma eLevação for
mando um anfiteatro, que fecha o fundo de um vale. o llorro
Alegre, de forma alongada, capeaclo por rochas da Formação
serra Geral, estã siÈuado a uns poucos quirômetros de dis
tância, ao norte. A base do r.forro, ao sE 6 limitada pelo
rio da Areia Branca, afruente da margem direita do rio da
Areia Branca, afluente da margem direita do rio Guareí. A
partir do rio, subindo em direção ã jazíd,a, em um rrecho de
cerca de 2 quilôn¡etros, encontramo6 a seguinÈe sequância:na
base do morro, os sedimentos da Formação Estrada Nova, si1
titos e argilitos de cor cinza-arroxeada, apresentando acen
tuado mergulho. um dique de diabãsio, de trâs metros de es

areniÈo gr'osseiro rcom
prenchido, compacto,



pessura, no mesmo mergulho das camadas nas quais estã inclu!
do. Junto aos sedimentos da Formação Estrada Nova, topogre-
f.icamente mais a1Eos, ocorrem fragnentos de sí1ex e crostas
piríticas, intemperizad,as, com incrustações de cristais de
pirita, ainda conservando o hãbito cúbico primitivo. o con
tato com o Arenito piramboia não 'e nítido, passando do sedi
nento intemperisado da Formação Estracra Nova, ao piramboia
alterado. o arenito piramboia, argilosor apÍesenta cor ama
rela-esverdeada. Para o topo r uñ corpo de diabãsio, com mer
gulho vertical e com espessura de nrais de 20 metros, conta o

Arenito Piramboia. No diabãsio ocorre um xen6lito de areni
Èo, de grandes dimensães. rndo em direção ã j"zíd.a, o Areni
to Piramboia eontinua sendo argiloso. o preenchirnento dos
arenitos pelo asfalto, aparecen acima desse níve1 segundo o

acamamento.

Nesta jazída, quetro tipos de preenchimento
pelo asfalto são encontrados: homogâneo r lisrrado ou tigrado,
laminado e mosqueado.

O tipo homogâneo 6 aquele que acompanha o

arenito mais grosseiro e melhor selecionado. Apresenta-se
duro r compacto, pouco estraËificado, com pequenas pelotas de
argila, irregularmente disseminadas. o mosqueado apresenta
uma rnassa argilosa estãri1 ou pelotas de argila estãrir, den
tro da massa de fundo arenosa Dreenchida.

Iìstratif icação paralela, cru zað.a e pelotas de
argila, ãs vezes ocorrenr associaclos. um belo exemplo 6 o

ilustrado na Foro 9).

Nunrerosas pelotas de argila acompanham o anda
menÈo das 1âminas estéreis que alteram as listras preenchidas.

Frequentenente, as 1âminas são perturbadas (Fo
Èo 10) ou cortadas verticalmente por pequenos corDos arg!
losos alongados, verticais ou inclinados. Tambãm fragmenEos
de arenito com bom preenchimento, parecendo seixos, cortam
verÈicalnente as 1âminas ou as listras.

Rara:; concreções calcíferas, foram observadas

-2L-.



nessa jazida.

6-5 Morro de Bofete (Rodovia Castelo Branco)

Outra ocorrância de areni
Morro do Bofete, situada no quilônetro
telo Branco.

O arenito asfãltico aflora nas encostas dos
Dorro6 que circundam uma pequena baixada, aÈravessada pero
rÍo Bonito, anÈes de sua brusca infrexão para arcançar o rio
do Peixe r ûo qual conflue. Nesse rugar, blocos de siltitos
arroxeados da Fornação Estrads Nova foram levantados por f3
thanentos, e colocados em níve1 mais alto que os arenitos
amarelados e rosados da Forrnação Botucatu. o diabãsio, ajug
tou-se ao plano de farha; um dique de pequena espessura, co!
ta verticalmente os sedimentos alterados da Formação Estrada
Novar û8 margem sul da baixada.

Na margem su1, a melhor exposição da sequância
aefã1tica, ocorre ao longo de um riacho (Fígura 6,).

0 arenito asfã1tico, cosrpacto duro, apesar de
intenperisado, mantendo vestígios de estratificação plano pa
ra1e1o, aflora, bruscamente, acima do Arenito piraurboia alte
rado. Acima, no arenito anterior, ocorrem pequenas pelotas
de argila esverdeada, e mais para cima, torna-se laminado.
um horizonte de argila esverdeada á entremeada entre o areni
to laminado, inferior, e o bem preenchido, superior.

0 mosqueamento pelo asfalto, continua no areni
to estãri1, acima do seu contato com a camada bem preenchida.
contornando o Morro encontram-se, díversos afloramentosr êrtr

diferentes níveis.

Esses afloramenÈos estão topograficamente situa
dos acima e dos dois lados do dique de diabásio mencionado
anteriormente. Eles tân características comuns afloram, for
mando paredões ingremes, de q - 6 neÈros de altura; o areni
to apresenta-se preto, compacto, co¡n granulação nãdia e p19

to asfãltico, ã a do

17415 da Rodovia Cas
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lnchímento homogâneo.

Na margem esquerda do rio BoniÈo, hã outro afro
ramentor guê ã nelhor exposto, no corte da Rodovia cagtelo
Branco.

O arenito asfãltico apoia-se sobre
tãri1 , argiloso, cinza, amarelo-esverdeado. O

8er seguido nitídamente ao l0ngo do afl0ramento
Eetros de conprimento nãxino.

A base da camada preeûchida acha-se a um nível
de poucos metros acima da camada da ouÈra margem da baixada.

A camada preenchida (Figura 6) aumenta de es
pessura de oeste para leste, melhorando tanbãrn o preenchimen
to.

A partir do oeste, o preenchimento
uD conjunto de lâruinas, e camadas centinãtricas,
t,a Fausada pelo asf'alto, alternadas com camadas
es tÉróis .

Entre as camedas coo preenchimento regurar,ocor
re un banco, com 1â¡ninas dobradas encurvadas, perturbadas de
material preto, intimamente rni sturado a ¡naterial argi loso eB
téri1. Ãs vezeB, o preenchimento, torna-se mosgueado. Esee
conjunto ê cortado por "veiost' centinétricos (Foto 13) de
material eetãril, de cor branco-amarelado, mais ctraro gue a
cor do nateríal estãri1, reBsalÈando assim a camada estãri1
da baser notando-se pequeno deslocamenÈo das camadas preen
chidas ao longo desses veios.

Para leste r ro mesmo 10ca1 ¡ o preenchimento to!
na-se mais honogâneo. o arenito da camada com preenchímento
honogâneo apresente granulação de mãdia e fina, muito compac
Èo, 6e¡n estratificações. Essa camada ã contínuar 8o longo
do barranco, e alcança sua espessura nãxína, ant,es de terni
nar bruscamente, a..: 1este. No seu ú1tino trecho, apesar da
granulação se Èornar levemente mais fina, o arenito forma pe
quenos boleões alongados, nos quais é contido o asfalto, e¡¡
estado fluido, Neste trecho terninal, pelotas lenticulares

-23-
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de uaterial estéri1, e novanente raros "veiostt eetãreis,ocor
rem cortando obliquanente as camadae (Foto 14). Acimar âo

longo do barranco, a camada homogânea lorna-Be laminada e

ligtrada. O estãri1 ã geralmente constít,uÍdo por areniÈo
silte-argitoso de cor verder gue alcança na seção nediana,

-^aÈé três Eetros de espessura, entre o lietrado¡ €t! baíxo e o

uosqueado, em cima.

6-6 Piapara

Mais eo norte do morro do Bofete, indÍcios de

hidrocarbonatos ocorrem na6 proxiuridadee do vilarejo de Ren!
dioa, ao longo do ribeirão da Ãgua Clara, afluente da margem

esguerda do rio do Peixe, e pr6xino ãs nascenËes do Ribeirão
Bonito, afluente da margem esguerda do rio lietê.

São blocos de material fino pulverulento, preto,
friãve1, insolúve1.em solvente orgânico, misÈurado com areia.

os ¡noradores da região referen ocorrências em

lugares pouco elevados, de material gorduroso, de cor amare

la e consietância de cera, chamada ttbreutt e que segundo a

deacrição verbal parece corresponder e 'rozoceritat', resÍduo
porfirfnico de 6leos.

Infelizmente, apeser da aeeÍdua procura, não

foi encontreda nenhuma dessas ocorrânciås.

Perto do povoado de Piapara tanbãn hã ocorrân-
ciae de arenito aéf.âLtico, nas duas margens do rio Alanbari.

Na nargem direita, na base, ocorre um sedimento
fornado de fragmenÈos de siltitos arroxeados e esverdeados

eu maÈriz arenosa branco-amarelada, correspondendo ao regoli
to f6sai1, deecríto por Al¡neida (1964)r caractexizando a ba

se do Arenito Piranboia. Acima, o sedimento torna-6e mais

arenoao, e começam a aparecer manchas preÈes de 6leor Do are
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nito amarelado.

O contato com a camada preenchida ã nítido.Ess
camada homogânea, com bom preenchimento, encontra-se expost

a

a



em dois locais, no meamo nfvel,
mando paredões de cerca de trâs
cos ¡oetros de comprimento.

1eção.

Na margem esquerda do rio Alambari, o arenito
asfãltico' reaparece em um afloramento de pequeno comprimen
to mas de maior espessura. o arenito, de granulação ¡nã¿ia e
finar apresenta-se intemperizado, com cor cinza-amarelado. É

estratificado e laminado, sendo aa lâminas dispostaa em es
tratificação cruzada.

Não foi observado arenito com preenchimento ho
nogâneo nesse afloramento.

6-7 - Jazida de Anhembi

o arenito apresenta granulação nãdia, e boa se

nos flancos de um morro, fol
metros de altura, e de pou

j azida

das da

um vale
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A

da loca1

o

ped re í ra

o arenito asfãltico epresenta sua maíor espessu
ra na parte front,a1, e inclina-se suavemente nos flancos.

o comprimenÈo da frente 6 de cerca de r3o metros,
e sua espessura exposta de cerca de 30 metros; porãm eur sog
dagens efetuadas pela petrobrãs, no loca1, foi encont,rada uma
espessura máxi¡na de sedimentos preenchidos, de go metros.

A sequância na parede da pedreira inicia com um
banco de arenito laninado, ben preenchido, apresentando estra
tificação cruzada e pelotas de arenito-calcífero diseeminados
ao acaso. A forma dass, pelotas ê geralmente ov6ide e o tema-
nho 6 variável.

maior ocorrência de arenito asfãltico, ã o da
idade Betumito, no município de Anhenbi.

arenito asfãltico aflora nas paredes e nas bor
, guê apresenta forma de anfiËeatro, fechando

Segue uma camada de espessura variãvel e com
e8ma8 caracterÍsticas. o arenito ê sÍ1tico, branco amare

as

1a



do ou ciaza com preenchimento listrado e

nento das lâninas e listras Ë constanÈe.
tornando-se cada vez mais fino para címa,
tivauenÈe at6 ficar completauente eat6ril

Nesta camada est6ril ocorre uue espetecular eg
cavação e preenchiuento de eanal ¡ D& porção central da pe-
dreira que ressaltada pelo sedimento de colnatagem de cari
ter houogâneo e bem preenchido por asfalto, formando nítido
contraste colr o dep6sito sotopoBto.

Pode-se diferenciar o canal principal, mais 1"g
go e pouco ¡nais profundo, e uu canal lateral de uenoreg di
meneões (Poto 15).

Na bage do eedimento colorido pelo
ealÈam pelotas ou ãs vezes, verdadeirae lentes
postas horizontalmenÈe.

Este bauco hooogêneo, de espessura
at6 cínco Detrog¡ pâBse no topo, bruscaneat,e, e

tra,do.

moequeado, o cruza
O sedimento vai

.dininuindo 
grada

outros aflorameûtos de arenito asfã1tico ocor
re¡! na regíão. Nas nascentes do rio Moguem, a cerca de 2

quilônetros a NII do 'tBetumiÈot', ocorre um af loramento de
quatro metros de espessura de arenito de granulação u6dia,
cinza-egcuro, devido eo preenchimento listrado ou laminado.
A baee ê constituí¿e por arenito eilte-argiloso, branco-ema
re 1ado.

Pr6xino ãs Bascentes do Ribeirão Claro, afluen
te do rio Piracicaba, a NE do trBatuuitott, ocorre outro af 1o
ranento asfã1Èico. o arenito de granulação u6¿ia, fríãve1,
cinza-amarelado, aflora em superfícíe, formando pequenas g
levações. o areuito acha-se intemperizado de tal maneira
que o aefålto, misturado com as partÍculas maie finag, fo!
t[e uDa uagga pulverulenta, cinza amereladar ûâ qual estão
imersas os grãos de quertzo.
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asfalto reg
estãreis dig

mãxina de

arenito lis

A lesÈe desse åfloremenÈo, prõximo ã

Anheubi-Piracicaba, nos flancos de um bossoroce
estrada
ocorrem



no arenito grosseiro friáve1, grandes messas de maÈerial pul
verulento, preto, fino, aparecendo resíduo ínsolúve1 de asfal
to inÈensamente inÈemperizado.

outros indícios de 6leo r nê região foram encon
trados durante a perfuração de um poço de ãgua subterrãneara
cerca de 6 qttilômetros a NW da localidade do "Betumitorf.

uma anostra desse arenito ricamente preenchido,
foi fornecido pelo proprietãrio do 1oca1, sr. vitorio calci-
doni, mas não foi possÍvel obter informações a respeito da
profundidade de amostragem, e nem da espessura do preenchinen
to.

6-8 - J azíd.a de porto Martins

Na margem esquerda do rio Tietê, perto da cida
de de Porto Martins, atualmente coberto pelas ãguas do reser
vat6rio da Barragen de Barra Bonita, ocorre um afloramento
de 300 meÈros de comprimento, sendo limiÈado, a lester poE
um dique de diabãsio.
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O barranco apresenta sua espessura ¡nãxina na
parte oe8t,e, nos prineiros cinquenta met,ros de sua extensão,
depois vai dininuindo gradativamente.

I{ashburne (1930) refere-se a uma espessura de
20 Eetros de arenito preenchido para esse afloramento, espes
sura que não foi verificada totalmente durante o levantamen-
to, devido estar o barranco em parÈe coberto pelas águas.

Duas sondagens foram efetuadas no ano passado
pela PeÈrobrãs a 30 e 50 metros de distância do afloramenro
alinhadas perpendicularmente ao dique sem encontrar sedimen-
tos preenchidos (Roncaratti, 1971.).

Acreditamos que o resultado negativo das sonda
gens foi devido a mudanças de condições de permo-porosidade
e de nudança no mergulho das camadas.

No barranco, o asfalto confere ã rocha, numa co



loração cínza-amarelada quando alterada, e preta quando fres
c8o o afloramenÈo inicia-se a oesÈe, com uma sequância de
camadas inclínadas, pouco espe6sas, de arenito de granulação
nãdia, com baixo teor de 61eo, listradaB ou laminadas. O¡¿are

nito eet6ril, apresenta cor branco-amerelada.

A espessure aumente para leete, dininuindo ap6s
oB priueiros cinquenta metros.

Na parte basal do barrenco ocorre a camada maci
Çar com preenchinento honogâneo de 2 metros de espessura.

Acina hã alreroância de arenito listrado e larni.
nado. AB 1âninas alternam-se com camadas preenchÍdae, mlås
e6pesBas. Nas camadas listradas o preenchimento pelo asfal-
co nem sempre 6 regular, ou eeja, junto ãs camadas alterna
das, estãreis e preenchidas homogeneamente, frequentemente,
ocorrem camadas com preenchiuento irregular podendo ser ondu
lado, inclinado ou hã uma interrupgão vertícal brusca ( Foto
24). Pode ainda fårnar cunhas preenchidaa no material est6-
ri 1.

llais adiante, há u¡n Èrecho de cerca de 30 ng
Èro8 de comprimenÈo, onde o arenito preenchido torna-se eI
tremamente duro, com finÍseimas 1âninas est,áreis. Formas
lenticularee de atá 30 cenÈímetroe de comprimento, e coucre
ções calcÍferas de 1 ou aenos cenËíBetros, completamente es
tãreis ressalÈlm na parede preta devído ao preenchímento
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Num trecho do barranco, une faixa de

u¡û Detro de cooprimento estãri1 branco cinzento,
tícalnente as canadas de arenito preenchido (Foto
te o contato co¡n o arenito asfãltico ã beu nítido
traneicional.

Concreções calcÍferas, sob forma de corpos esfã
ricoe, achaÈados, de etÉ L2 cm de diâr¡etro ocorrem paralela-
BenÈe ã estretificação. Tais est,ruturas foran: aûteriormen-
te descritas por Franzinelli (L972).

- Localizadas eE um curÈo trecho tanb6n foram no

arenito de

corta veg
2L). A les

, e a oeste,



Èadae falhas normaig e

vertieais.

O preenchimenËo pelo
bruecamente pelo díque de diabãsio.
to Píraroboia á completamente est6ri
e cor avermelhada.

0 afloramento ã capeado por arenít,o sÍ1tíco-ar
gÍ1oso, e acima desÈe ocorre um horizonËe de seixos, entre
os guais, eão numerosas r âs ttbonecastr da Formação rrati.

Na outra marge¡n da represa, o Arenito pirarn
boia apresentar êD uE pequeno barranco dobras de aconoda-
ção. Acína ocorre o mesmo nível de seixos que capeia o

af loraDento asf ã1tico.

rever6as, de pegueno rejeito, quase

Ã nontante, sempre na margem
paredões abruptos, de arenitos groseeiros
çoes cruzadas de grande tananho.

aafalto ê interronpido
Ap6s o dique, o Areni

1, de granulação grossa

6'9 - Afloramento de Volta Grande

Ainda na margem dos reservat6rios de barragem,
a Dontante, depois de uma grande cqtvaÈura do rio, ocorre
um aflorauento asfãltícor êm local muiÈo íngrene, acessÍvel
so¡¡ente por via f 1uvia1, tendo compriment,o de cerca de 60

metros, e espessura eproxinada de 15 metros. 0 arenito a8-
fãftico, fino larninado, bem preenchido asBenta acima de um

eedimento sÍttico-argiloso esverdeado (Foto 1) que pelo
aspecÈo, granulonãtrico, cor e microesËruturas, acreditamos
pertencer ã Fornação Estrada Nova.

6-10 - Amostragem

As auostras, de tipo pontual, foran coletadas
durante as ¡nedidas das seções colunares, nas unidades estra
tigráficas preponderantes e tanbÉs¡ em pontos esparsos, loca
lizados no mapa, com a indicação 41, Ã2, etc. As amostras
foram numeradas usando-se como prefixo as letras iniciais
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direita,elevam-se
, com estratifica



do nome da localidade mais pr6xinar oü da jazida, teado sido
dívididas em nove grupos, eegundo os afloramenÈos.

A1ãn das emosÈras de arenitoa, foram coletadas
Èanbén, três amosÈras de sedímentos do Folhelho rrati, tendo
gido col.eÈadae uma delas, no af loreuento do kn 153, da Rodo
vía caetelo Branco, a segunda a L2 kn ao sul de Guarei, pr6
xímo ao vilarejo de Monte cristo e a terceira ã uma anost,ra
de cålcãrio meÈamorfizado com 61eo, coletado na pedreira do
sr. vitti e¡n Assistãncia, situada fora da ãrea de ocorrância
dos erenitoe aefã1ticos.

A localização geogrãfica e esrrarigrãfica das
emostras coletadas nas seçães colunareE, estã citada na des
crição das mesmas. As alturas relativas foram medidas com

o auxílio dc A1tÍnetro PauLin.

A seguir damos a locali zaçã,o dos
Èrageu, relacionadbs con os indicados no mapa.

Ponto

A1

-3 0:

^2

Localizacão

Margem direita do río
Sargento na altura da

Estrada Sobar-Angatuba

Margem esquerda do rio
Jurubatuba pr6xino a

Estrada Sobar-Guarei

A3

pontos de amos

Encosta do Morro
gre (Guareí

AmosÈra

SoB

AreniÈo

Ale

So 13

Areni to
Piraurboia

Ge2

Areni to
Bo Èucatu
silicifi
cado



PonÈo

A4

åA5

Local.izacão

18015 - Rodovia Caete
Bra¡co. Lado direíto
direção ã lvarã

Kn

1o

em

Naecentes do

nito, pr6xino

A6

Ribeirão Bg

ã nenãdios
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A7

Anos.Èle

cbl
Areni to
sí1t ico

Pí7
ttse íxos t'

Siltito-
-Argi loso
(Fornação
Estrada
Nova)

Pi8
Arenito
Piranboia

Ani
Silte
Argiloso

Pn50

Silte
Arenoso

grtr"¿a AnhembÍ-IbitÍru-
îâr kn l0 em dÍreção ã

Ibi tiruna

Margen direita da Repre-
sa de Barra Bonita



ESTRUTURAS SEDI}ÍENTARES ASSOCIADAS AOS SEDII,ÍENTOS DAS JAZT
DAS DE ARENITO ASFÃLTICO

O estudo das estruturas sedimentares, espg
cialmenËe as singen6ticas, torna-se de grande importância,
poís elas reflerem as condições fÍsicas, quÍmicas e bio169i
cas sob as quais foram deposítados os sedimentos.

Esse assunto foi anteríormente abordado, de
maneira geral r para os sedimentos da Formação Botucatu, pof
Paraguassu (1969) , Thomas (t 971) e B6sio (Lg72r .

O estudo das estrut,uras sedimentares presen
Èes nos afl0ramentos asfálticos, foi facilitado pe10 preen- r---
chimento pelo asfalto, visto guê¡ essas estruturas ressaltam,
devi.îb a seletividade do preenchímento, auxiliandor cEl al
guns casos o esËudo da mígração do 6leo.

Na descrição das estruturas, adotamos a clas
sificaçãc de Krumbein e Sloss, (Lg64) , que julgarnos ser a
melhor adrrptada aos nossos prop6sitos.

Para a definíção dos vários termos r utilíza_
mos o Glcssário organi zado poì: peËtijohn e porter (r964).

CAP fTULO
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Segundo Krumbein e Sloss (1964) as es
ras são classifÍeadas em singen6ti.cas ou príurãrias, e
nèticas ou see-ndãrías. Aquelas formam-se durante a
mentação, ^stas são originaaas ptrsteriormente.

Tanto as esÈruturas
genáticas, são classificadas quanto

a.qur.mt3a ou organtca, ou con base nos
internos.

Adrtaremos o seguínte esguema
das esÈruturas enconÈradas.

singen6ticas como as ep!
as suas orignes , fÍsica,
caracteres externos ou

tru tu
epige

s edi

na descrição



I - Singenáticas fÍsícas

A -, EstruÈuras internas

Eetrutura maciça
Estrati fÍcação

a) Paralela
b) Cruzada
c) Lenticular

Di as temes
Escavações de caaais
Bolas de argila
Deslízes subaquãticos
Deformações e pe.rturbações p6s-deposjcionaís

a) lentes deformadas

1-
2

3

4

)-
6

7-

II Epigenátícas físicae

A - Estruturas exÈernas

a) natureza dos contetos
b) falhas e fraruras

Epigenãticas quÍnicas

B Estruturas internas

a) concreções calcÍferas
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7-L Estruturas singenãticas

7-1-1 - Estrut,ura maciça

Esse ternos ê aplícado a leitos muito espes
sosi, e homogâneos, carecterizados pela f alha de est,ratif ica-
ção. Leitos desse tipo, ocorrem na jeaidasda localidade
Nhaiva, pr6ximo a Guarey, do norro de Bofete, da margem dí
reita do río Alambari, nas proxinidades de piapara, de Anhem.



bi e de Porto IIartins.

São unidades de arenito de granulação fina a

media, compactos, de espessura variãve1, alcançando também
quatro ou mais metros. Essas camadas, em gera1, são contí
nuas, podendo ser seguida por dezenas de metros. Em rela
ção ao preenchimento pelo asfalÈo, essas são as camadas que
apresentam preenchimento honogêneon e os maiores teores de
as fal to.

7-I-2 - Esrrarificação

E, uma unidade sedirnentar, depos itada em col
dições constantes, separada, acima e abaixo ¡ por mudanças li
tol6gicas ou planos físicos de separação e estraÈificação.

De acordo com

(1954), denominamos. camadas os
sura superior a um centímetro,
sura inferior a I centínetro.

Nos afloramentos estudados,
car os seguintes tipos de comportamento das
nas 3
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ifcKee e l.Ieir (1953) e Ingram
estratos que apresentam espes
e 1âminas aqueles com espes

a) Estratificação rírmica paralela
b) fsÈratificação cruzada
c) EsËratificação lenticular

zontal, ocorre
dos, tanto para

enchimento pelo

EstraÈificação rÍtmica paralela

Observações ao microsc6pio de 1âminas petro
gtâ,f.icas de sedimentos com laninação rítmica subhorizonÈa1,
exibem, para as 1âminas claras, ou sem preenchimento, granu

A sedimentação rítmica
largamente em todos os

as 1âminas, como para

O ritmismo das camadas

asfalto.

podem-se desta
camadås e 1âmi

parale 1a ou subhori
aflorementos estuda
as camadas (Foto B).

ê acentuado pelo pre



lação menor, maior quantidade de argila, e grau de arredonda
mento um pouco maior, dos grãos.

Estratif icação cruzada

decimátrico.

madas frontais
horizontais.

€
E

o

muito freguente nos dep6sitos estudados.

Èananho das unídades ã ¿e nÍ1ínãrrico arã

quente, sendo
COo

O tipo mais frequente 6 o cabular, com as ca
liniËadas¡ oâ base e no toporpor supeffícies

Un belo exemplo ê o da jazida de Anhenbi.

Estratificação cruzada acamada tamb6sr ã' ftg
o tamanho das unidades, normalmenËe ¡nilinãtri-

Nos afloramentos estudados os dois típos, tâ
bular e acanalado, tambérn ocorrem juntos.

A inclínação das 1âurinas r êß geral, ê

tante, mantendo-se entre 20 e 27 graus. Faz exceção
ramento do SoLar onde a inclinação das lâminas ã beru
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acentuada, chegando a ser quase vertíca1.

De rnaneira gerâl, as unidades conservam o

mesmo ângulo de inclinaçãor trâ base como no topo, sendo rara
a tangância das unidades¡ râ base da estratifícação. Estrati
fícação tabular com 1âminas tangencíonais, ê observada no
grande afloramenÈo de Anhembi.

7-L'3 DiasÈemas

Contato brusco, pode ser interpretado como

diastema. En ambientes continentais, os diast,emas poden ser
atribuÍdos ã fases de não deposição, com ou sem erosão. Con

Èato brusco, mas paralelo as camades, indicaria sedimentação
posterior a não deposição; ao contrãrio, escavação de canal,
indicaria uma fase de erosão posteríor a não deposição. Um

diastema desse tipo, á a grande escavação de canal¡ guê ocor

con s

o aflo
mai s



re na frente da jazída de Anhembi, onde pode-se
um grande sulco-central mais profundo e largo, e

teral, nais suave, esculpidos em areia argilosa,
chimenÈo pelo asfalto.

Acima, o sedimento passa bruscamente e mais
grosseiror quase que sem argila, e com 6timo preenchimento
pelo asfalto. Grandes pelotas de argila, de Èamanho atã de
decímetros, achatadas são espalhadas preferivelmente na base
do naterial grosseiro, marcando o contato do diastema,

7'L-4 pelotas de argila

nstão presentes, em dir¡ensões variáveis de
milírnetros et6 4o centímetros. .t\s de tamanho menor, apresen
tam forma arredondada; aumentando o comprimento, tornam-se a
chatadas, sendo o diâmetro maior paraleLo ã estretíficação.
Não ocorrem em nÍveis preferenciais, sendo também encontrados
junto à estrãfos crüzados, ou em camadas maciças ou Laminadls

Pelotas pontuais, de um ou dois rnilímetros
de comprimento, foram essencialmente observadas junto ã cama
da maciça, na jazída de rtatigi. Grandes pelotas de areia
fina argilosa, são encontradas em Anhembi (Foto L7).

7-I-5 Deslízes subaquãricos

distinguir
um sulco la
sem preen

-36-'

Sao estruturas provocadas por deslizamento,
em r azã.o da gravidade.

Restringen-se a um exemplo, observado em um

curto trecho da jazíd,a de Anhembi, quando o sedimento lista
do 6 ¿oUrado, bruscamente, com ângulo pr6ximo a 90o, " "o*inícío de ruptura.

Outros efeitos de deslize subaquãtico, são
observados na jazida de Nhaiva quando dentro do sedimento la
minado, aparecem fragmentos do mesmo sedimento, nas reurobili
zações (Fotos 10 e 11) ou fragmentos de sedimento da cama

da superior, mais grosseira, são incluÍdos no dep6sito infe
r-ior, laminado. Os dois Èipos de estrutura são passíveis de



observação graças a seletividade do preenchimento.

No primeiro caso, nes margens dos fragmentos
interrompem a estratificação do sedimento encaixante, enquan
t,o que a larninação interna dos f ragrnentos , á mantida, mas 'e

deslocada e encurvada a respeito da encaixante.

No segundo
granulação maís grosseira
Èam o sedimento laminado,
mogâneo, não apresentando

IncLuimos , nesse item r üR tipo
observada em um trecho da frente do afloramento
t ins (Foto 20) .

Uura'1ente, de arenito calcífero, que ressal-
ta na camada maciça com preenchimento homogôneo, foi deforma
da, quando ainda o sedimento se apresentava em estado p1ãrai
co r adquirindo forma dobrada.

caso, os 1ímites do fragmento de

que a granulação da encaixantercor
e seu preenchimento 6 completo, ho

DorÈanto laminação interna.

Deformações e perturbações p6s-deposicionais
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7 - 2 -Estrut,uras externas

Falhas normais com pegueno deslocamento dos

blocos, (centímetros) ocorrem nos afloramentos de Nhaiva rBo
fete, Anhembi e Porto l.Iartins. Essas microf alhas, f oram ob

servadas preferivel.mente em camadas laminadas. O plano de

falha, 6 em geral, inclinado, chegando a ser guase que ver
tical.

No afloramento da Rodovia Castelo Branco
(Bofete) e na base da jazída de Anhernbi, são observadas fen
das verticais, ou inclinadas, crlJzando uma sequância de cs

madas de diferentes granulações e tipos de preenchimenÈo

7-2'1 - Falhas e fraturas

de estruÈura
de Por t o I'f ar



Essas fendas, da ordem de três
tínetros de espessura máxima, são preenchidas
areûo-argiloso, de cor esbranquiçada, cuja cor
mo junto a cor dos sedimentos sem asfalto.

Acreditamos qerem pequenos veios de rocha in
Èrusiva alteradar guê subiu ap6s a deposição do sedimento, e

ap6s o preenchimenÈo pelo asfalto, visto gu€, quando cortam
uma camada preta pelo asfalto, o preenchimento, não 'e pertur
bado, ou seja conEinua homogêneo nos contatos laterais. Não

foram observadas alterações de qualquer tipo junto ãs margens
dessas fendas.

No afloramento da Rodovia Castelo Brancorjrt
to a uma dessas fendas, ocorre tambãm movimentação d.os blo
cos, de pequena intensidade.

7-2-2 - EstruLuras quÍmicas

7-2-2-L - Concreções calcíferas

ou quatro ceg
por maÈerial

re s s al t,a neg

-3 8-

Anhemb i .

As de Porto Ì.lartins, f oram precedentemente
descritas (Franzinelli, L972) , As concreções de Anhembi, a

presentam-se como bolas de forma ov6iae ou alongadas, distri
buídas ao acaso em um níve1 calcífero, parcialmente preenchi
do pelo asfalto. Apresentam cor cinza-cl- at a. A diferença
das concreções de Porto l1artins, apresentam-se pouco compac

tas., sendo o arenito calcífero, friãve1. A estrutura inte!
na 6 similar ãs de Porto Þlartins: em torno do centro das co!
creções, o material. orgânico apresenta uma disposição anular,
formando um halo de coloração mais escura. o contato con o

arenito adfáltico que as cont6m 6 nítido.

São estrut,uras epigen6ticas ou secundãrias,
penecontemporâneas ã sedimentação. Sua origem seria devida

i 
dissolução de grãos de calcita, ainda parcialr.rente visí

Ocorrem nos afloramentos de Porto I'Iartins



veis em 1âminas peÈrogrãficas de seções deLgadas de fragmen
tos dessas concreções (Foto 25) que Èransportados, junto
com grãos de outra natureza (quartzo) durante a deposição dos

sedimentos teriam-se tedepositado como cimento englobando ou

tros grãos.

0utro tipo de estrutura enconÈrado, que pode

ria ser colocado, tânto entre as epigenãticas físicas ou qu!"
micas, é um tipo de estrutura observada em um trecho lir¡ita
do, da parede do af loramento de Porto l.Íartins.

Consiste de uma faixa de arenito calcífero
estáriL, (Foto 2L) de cor branca-cinzenta, gue corta ver
ticalmente as camadas de arenit,o preenchido, por cerca de

um meÈro de comprimento. O contato com o areníto asfãltico
a leste, ó bem nítido, e a oeste transicional.

Sua formação 6 anterior ao preenchimento
1o asf alto, e poder'ia f ornecer inf orrnações a respeito do

xo de nigração do 61eo r guê t,eria se movinentado de leste
ra oesÈe.

-39=

7-3 - Outras þstrutures

Outro tipo de estrutura de origem desconheci
da, ã uma forma tubular (Foto 3) que foi observada no aflo
ramenoo da Sobar. 'Parece não ser devida a escavação de ve!
mes, pois o material interno a forma tubular, mantãm a lami
nação.

No afloramento de Nhaiva, tambãm ocorre uma

estrutura similar (Foto 11) numerosos fragmentos, a forma
de tubo de espessura miLimãtrica, e de comprimento não che

gando a um centímetro, cortam verÈicalmente as 1âminas, dan

do um aspecÈo perturbado ao sedimento.

Observações de 1âminas petrogrãficas ao mi

croscópio, nao revelam qualquer ação de organismos na textu-
ra dessas esÈruturas, exibindo somenÈe quantidades diferen
tes de material argiloso.

Pe

f1u

P3



Pela rãpida descrição das estruturas sedimen
Ëares enconÈradas nos afloramentos estudados, pode-se adfir
mar gue elas são cerecterísticas de ambiente continental a
quoso' podendo em alguns casos, especificar, de ambiente flu
vial.

-40-



A fínalidade das anãlises granulouãtricae ê de

eetabelecer aa classes textureis Pare e carecterização dos

tipos e e varíação de distribuição doe nesmoa nos sedimen

tog.

No presente trabalho, o e¡tudo granulom6trico

doe sedimentos pesquisados aosune tanbãn outro significado;
ou seja de verificar queis são os liuites granulonétricos e

as condições que favorecem a entreda do aefalto ûos esPaço8

vazios entre os grãos.

o nétodo seguido nas anãliseg granulomãtricas,
foi de pipetagem e p.o.iramento.

A preparação das auoetras cou aBfaltor consistiu
em desagregação manual do areaiÈo, extração do 61eo com sol
vente orgânico e liosteríor desagregação do reslduo mineral,
e peneiramento.

Não foi separada e fração inferior, a 01062 un

dessas emostras, pora serr e88a fração segPre muito eBcassa

(eu torno de 4-52 na uaioria dag enostras).

A naioria das snostrae sem asfaltor aPreBenta-se

friãve1, e então facilmenÈe desagregãve1. As emostras con

ciuento calcÍfero, foram antes aÈacadas com ãcido clorfdrico
para reuoção do cimenÈo calcÍfero.

Na fase de Peneiramento r Pare obtenção de maior

precieão noa cã1cu1os estatísticog granulomãtricos, foi ado-

tado o emprego de peneiras con intervaloa sucessivos de L12þ.

8-1 Dados estatístícos

dlp frulo

ÁNÁL¡ ss s cRA¡tulouÉtnrcls

-4 1:

Oe dados ¡¡alÍtico¡ obtidos da realização das
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Fig.1L

io$" " "oo

- Diagraua tríangular con resuLtados
de anãlises granulonËtricas 

deamostras com asfalto e sem asfalto(seg. Shepard , LgS4, nodifícadorin
BígareLla e Salamuui , 1962) .



enãlises granulon6tricas,
re8:

a) diagrana triangular
b) curvas acumulativas

No diagrarna triangurar usado, baseado do diagra
me de shepard (1954) e modificado por Bigarerla e salamuni
(L962) o triangur.o equilãtero é ¿ivi¿i¿o em três ãreas, co!
respondentes aos campos de areia, silte e argila. Essas di
vieões principais são por sua vez subdivididas de modo a
âtender as necessidades de nomenclaÈura de amostras de compo
eição mista.

- 43-

foram repreeentadas de duas manei

As anostras obùidas ap6s extração do 6leo,
foram representadas com pontos, no tiiãnguro de shepard,
vido ã Ínpossiuilidade de separação do silre da argila.
tão, adotamosr para esgas amostras uma ãrear Do triânguro
shepard, (Figura i-1).junto ao valor de Looz de areia, e rZ
silte e de argira, região na qual são rocalizadas todas
amoetras resultadas de extração.

Entre as amostras anarisadas foram estabelecidos,
eeis tipoe diferentes:

1 - Areia
2 - Areía síltíca
3 - Areia argilosa
4 - Silte arenoso
5 - Silte
6 - Silte argíloso

A maior incidância de amo6tras é incluída
ãrea do tipo areia.

As amostras
argiloeo e eilte arenoso
tra da Foruração Tatui, e

da Fornação Estrada Nova
Fáciee Piramboia.

nao

dg

En

de

de

as

pertencentes eos tipoc si
corresponden: o silte ã

os ei Ltes argilosos, ou
(Vg 2) ou as amosÈras da

As curvas itcumulativas , f oran cons tituÍdas

1te, sí1te
uma Smos

a amoBtres
base da
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escala 0 eu papel de probabilídade arit¡nãticarpermitindo cal
cular oB parâneÈros estatíecicos.

Un grãfico foi construÍdo para cada aflora
mento, e para confronÈo rãpido de curvas representativas ûoB

eedimentoe cou ou sem asfalto, em diagramas zonas, como

uÈilizado por Branbati (1969) para diferenciar sedimentos a

renoBog recentea:r depositados por diferentes rios no Der
Adriãtico.

A partÍr das curvas cumulativas das

amostras analisadas (Figuras L2, 13, L4, 15, 16)

ram calculados os seguintes parâmetros, baseados no

de Folk end l{ard (193?) pois A o que melhor se adapta
so trabalho.

1 - Diâoetro mediano - Mdô

2 - Diânetro ¡nédio ttz
3 - Desvio padrão - o¡
4: Assímetria SKI

5 - Curtoseo Kg

1 - O diameÈro mediano, foi obtido
tnente des curvag cumulativas.

Este valor ten a faculdade de definir o ta
manho dos grãos naie abundanÈes.

O diânetro mediano Md0 apresenÈ6 um valor
uíni¡¡o correspondente a Lr72 e um ¡nãxi¡no de 7 t40 Para aa a

EoBtra8 con8ideradas.

No grãfico da Figura 17 ã represenÈada a fre
quância do andamenÈo dos valores do diânetro mediano Para
aoostras com e BeD asfalto.

os valores das anoat,ras com asfaltor egtão

compreendidos no caupo da areia urádia e areÍa fina. Entre es

sefr amosÈrasr âs de valores mais baixos de diânetro nedianot
então mais grosseira, prov6n do afloramento de PorÈo llartins,
as anoatrae de valores nais altos, de diâ¡netro mediano, ou de

granulação maie fina pertencem ao Morro de BofeÈe. O diâ¡ne

L24
fo-

esquema

ao nos

direta
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tro Eediano dag
nulação de areia

fõrnu1a:

3

onde! 0rer 0so e 0¡r representan oa diânetros correspondente8 es porcenÈagens 16r50 e gh reapectívaüente, lidos direta
nenÈe na' curvas de frequância acumuleda. Este valor 6 p";posto porque 0r¡ fornece una nédia razoãve1 pare o terço maisgrosseiro da emoatrer e 0¡r pere o terço ¡naie fino e'quento
que o 0so fornece o val0r da uãdie do terço Ínternediáriordag
do a¡sin una vigão maig completa da curva de diatribuição.

Og valores do diânetro ¡n6¿io de auostras come BeD asfalto são distribuídoe enÈre un nínimo rrToo e uD n!xiuo 61263. As uo"tras com aefalÈo poseueû varores distri
buídoe nas classeg de areia uádia e areia fioa.

og valores para as amosÈras sen 61eo, eão digtribuÍdo8 en todoa oB tipoa en areia uãdia e eirte fino.
3 - Desvio padrão! este parânetro ã calcula

do direte'enÈe de dadoe extraÍdo¡ daa curva' cumuratÍvae atrev6e de f6rnula:

auoatras 3em asfalto,
uãdie atã sÍlte uuito
2-Odiânetrouãdio

0r¡ + Oso + Ocr
ìlZ r

-5 1-

estã dístribuído na gra
fÍno. :

Ë calculado segundo a

ôûdê s 0s , 0r e, 0¡ r,
denÈes a 57, L6Z, 947,

tiva,g.

drão bastante
cu lado .

0r¡ - 0r¡
:-

¡

0g s indícan aB granulações correspon
e 957 da diatribuíção nas curvas cumula

Essa relação fornece uE
aproximado do deevio padrão

Oss - 0s

6 ¡6

Oe valores enconÈradoe

valor de deevio pg
Datematicanente crl

, Pera a8 auoStres COm
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asfaltor foram: nÍnino - 0r2g6, nãxíuo o orToz e para as amos
t,ras 8em asf alto: nínimo - 0 1925 e nãxino = 2 rSOl .

Adotando a escala qualítatíva sugerida por
Folk and füard, as emostras com asfalto abrangem sedimentos
nuito bem gelecionados, bem selecionados e moderadamente sele
cionadoa. As ero'tres Bem esfaltos se distribue' nas caÈego
ríae de moderadamente selecionados. Quanto aos valores do
deavio padrão para os dois grupo'e de a'o'Èra', hã divisão nÍ
tidar enÈre os valores dos dois grupos. raso ã verificado no
grãfico da Figura 1g.

4 Grau de assiuetria SKI O greu de assi
uetria de u¡r sedinento ê indicado pelo afastamento do diâne
tro nãdio da mediana. Em u¡na distribuição sin6rrica o ¿iâml
tro nã¿io e a mediana coincidem, e portanto não exiete .""irl
Èria.

mula:

con elenentog extraÍdos das curves cumulatívas.

O.grau de asiinetria foi calculado pela f6r

falto eetão entre
to, cntre 01820 e

de cegoo, para os
na Figura 19.
nsioria, valoreg

SKI r
Orc + Oer 2|so 0s + $gs 20so

5 - Curtose - A curtose, foi tanbãn calcula-
da de dados extraÍdos das curvas cumulatívas, atravãs da f6r
mul a:

Os valores de SKI, para es amoatras com ag
O1684 e 01210, e para as enostrås sem aefal
01435. Os valores de SKI eû porcentageng
BediDentos analisados, estão representados

As amostras analieadas indicam pera a grðnde
positivos, isto ã ¡,1¿Q<Mo.

2 (Qg s =lsf

Kg= 0g s 0s

2,44 (0zs 0es)
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A medida da curtose indíca a

thamento nãdio das caudas ,,da distribuição, em

vio padrão.

Nesta nedida, as curvas normais tâ¡n valor
Kg I 1.

Os valores de Kg, para as amostras com as

falto esÈão entre 2r810 e 1r048 e as amostres sem asfalto eg

tre 7r900 e 01552. Apesar de terem, aa anostras sem asfalto,
u¡¡a dietribuição nais ampla, a ¡naioria dos valores para os

doig grupos de amostras, é em torno do valor I, sendo então
as curvas representativa6, do tipo normal.

8-2 -'Resumo dos resultados das anãlises granulomãtricas

De acordo com Griffiths (L952) trôs são os

fatorea ou "variãveis" gue obcidos, nas análises granulomã

tricas, deteruinam as propriedades das rochas em geral, e fí
xam e¡n particular o comportamento das rochas armazenadoras.

Esees faÈoree são os grupos de granulação maior de 3 0 enÈre

3 e 6 0 e inferior a 6 Ô. Para esse a!¡tort a quantidade rela
tiv¡ de eilte e argila de um sedimento, A de grande ímportâq
cia para delinitar rochas reservat6rias potenciais.

! Hume (L947r, esÈudando a variação do teor
de 61eo dae areias da Atabasca, chegou a conclusão que a8

areias de graaulação grossa era¡û as maie ricas em teor de

õleo, Das que poróm, a dependência dos teores não depende to
ÈaluenÈe da granulação.

Carrigy (1959) investigando os teores de

61eo da Fornação na Mc Murray, relacionados ã granulação nos

trou que as areias de granulação fina e boa seleção, possuem

o mais alto teor em 61eo, maior que areias muito finas ou

eilte pobremente selecionados.

O mesmo autor (L962) aplicando o nãtodo de

anãliaes de regressão a faÈores quais o diâ¡netro medíano e a

porcentagem de argila, nas areias PetrolÍferas da Atabasca,

-55-
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encontrou que 767" da variação do teor de 61eo estã condicio-
nado 80 diânetro mediano e ao conteúdo de argila. A 7. da va

fiança dae duas variãveia mostrou que a Porcantagem de argi
la, ê o fator de maior iuportância na deterninação da quanti
dade de 61eo gue o sedimento pode conter.

Essa últina afirnação parece corresponder

verdadeiramenÈe ao6 areuitos esÈudados, como mostra o grãfÍ-
co da Figura 20 de distribuição dos teores de asfalto das amos

tras preenchidas em função de quantidades de partículas infe
riores a 01062 Dtr.

lica no campo. 
os Pontos distribuem-se de maneira hiperb'

Quanto maior 6 a guantidade de partícu1as
de granulação correspondente a silte e argila, menor ã a

guantidade de asfalto.
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CAP f TIJLO 1O

ARREÐONÐAME NTO

Objetivo do esLudo do arredondâEenEo de

grãos de ånostras com e sem åsfaLto, foi de verificar, sê

esËâ vari.áve1, influi de qual.quer naneira, na distribuíção
dos Ëeores de asf ål-Èo,

Os gtaus de arredondanento dos grãos foran
deteroínados na lupa por coûìparaçãc vísuatr eom tabelas pa

Cxões" ugando-se påra Èal â carÈa de Kruubein (1941)" parå

c&ds auostra, a dêÈermínação foi feita" nas f,rações O r25O-
-A eL?1 om e C rl77 - 0,125 mrn ' Ûs resulËados conferem com

es obÈidos por Vieira de Car"¡aLho (195{¡} para grãos de Atg
aiÈo Bogr¡caË¿¡"

De saneira geralo as êmosËïas estéreis Pos-

silen grau de arredonda enÈo maior que as amostÏas preenchi-

das. Gratrs de arredondamerrto e teores de asfalto estão re

Lacionado s na îíguta 2L"

10- L - Cef.cimerria

û ctnteúd6 pereenÊua1' de CaCO, foi deterrai

nado em tr0 amosÈ¡as uÈilizando-se urn aparel'ho símilar ao de

C:ìíËÈick (Dreimanis ø Lg62) sem correções para a eemPeraEr:ra

e presãão" As amosgras anã1isådas (5) pereencen ã canada

de bEse ð.a jazLda de Anhembi ' e ås ouÈras ao ereeho calcífe
ro do afloramento de PorÈo Martins. Eles jã haviam sido
Eestadês durante o trabal-ho de carnpo eon ãcido elorídrico
d¿l.uído 1:5 e separadas para a dererminação" FeiEas as de

terninações verificcu-se r¡ma caLcimeÊria rráxima de 45Zrmíni
aa ð.e 67" e o6di a èe 207" "

Esses dadcs referem-se ao Èeor de êalostra

solúveL em ltCl o sendo o resrånEe insclivei' ern ãcido a frio.



ARRËþONÞ.AMENTO

01254
o FRAçÃ? o. z5o - o. t7/ mm.
ø FnAQÃo o. ttz - o.ta, mm.

Fig. 21 - crãfico mosrrando a relação
das frações 0.250-0,L77 mm e

êntre grau de arredondamento
0,L77-0,125 mm, de amostras

lO I I t2fo

Leores cle asfalto
com asfalto.
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0 calcãrio apresenta-se como grãos detrÍti
eos e co¡n posterior solubilização e precipí.cação formando,
e¡¿ ú1tino caso, cimento calcífero (Foto Z5),

Ta-2 - Porosi<lade

Em uaa rocha inconsolidada ou pouco consoLi
dada, as duas propriedades que concrolan o Èeor de óleo, são
a quaatidade total de poros e a forma dos vazios iotergraau-
lares (Carríey, L962). A porosidade ã a porcentagem dos va
zíoe por unidade de volume. Segundo Shenhav (1971), em ro
chas com címenÈo, os fatores que maís influencian a porosida
de são a quantidade e a natureza d,o cioento.

De grande importância 6 o estudo da variação
de porosídade e perneabilidade ern relação aos arenitos asfál
Ëåcos" Na inpossibilidade prãtica da deÈerninação da porosi
dede efetive, nas anosÈres consíderadaE foi feiea a uedida
da porosidade Èota1. Foi uÈilizado o voluníneÈro de Russel,
segundo a descrição de Krunbein (1938), e cs valores da poro
sidade tota1, foran encontrados aplicando a fórnula:

p = vt - v" ¡ 1oo
vÈ

seÊdô Vt o volune ÈoÈal da aE.ostre e Vs o volume da amostra
¡aoída.

o grãf ico da frequência da Fi.gur a ZZ û.ostÍa
c vaLor nãxino de frequância para amostras sem asfalto entre
c 35 e 40 do val"or da porosidade Ëotal. Para enostras com

asfaltc, o valor ¡ráximo da frequência corresponde a valores
de porosidade de 45 a 5OZ.

Valores da porosidade efetíve de arenitos
asfÃtrticos fora¡n referidos por RoncaraEÈí (Lg7L) relaÈivanen
ge ao poço 9 PAA-I-SP, segundo quatro profundidades e lito1o
gi as dí ferenees.

Esses valores são:
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porosidade ef. 3l ,997. em arenito fino satu
rado com 61eo a profundidade de 21160 m.

porosidade ef" 26,3lZ em arenito fino a pro
fundidade de 2 6,80 n.

porosidade ef" Z6 r04Z ena arenito fino siLti
co 6âturado con 6Leo, a profundidad.e de 35"90 n.

porosídade ef.. ZO o3gZ em arenito fina argi_
troso saturado eon óleo, a grofunclí.dade ile 49r10 m,

Segundo Levorsen (¡.964, in Suguio , LgTZ) 
"o vaLor de porosidade ef et.iva pode ser de 5 a L0Z menor que

a porosidade eoËa1. Esse va j.or aumentå em profundidade"acon
panhando a compactâção e eimentação dos sediroenËos. Conside
rando Ëodos esses fatores, pode-se afirnar que os valores en
contrados conferen coûr os obtídos por RoncaraËti.



ÐAÐos QUflrrcos E GE oQufu r co s

tr 1-I - ExÈração

Para se prÛmover a seperação enËre os coüponefl

Èes das rochas criginais foi escolhirío um tipo de extração

não re ag iva (Costa I¡e co o 1971) u por soLve:rtes orgânicos " De

&cordo com TourÈeloE e Frosl (1965), a qualidade da extração

depende da quanti<ia ðe e lípa de solveûte " da granulação da

aúosgra e da duração do Lempo de exÈråção' A escoLha do soL

vente orgãnico ficou serrdo cÙndicionada pelas caraeterísti

cas do 61eo o voi.atilidade " toxicídade, fací lidade óe nanipu-

1ação e Preço" Para. sepaÊar o asf al'Ëo do areniLo ' 
o Ëetra

cloreÈo de carbono Presla-se r¡uiÈo bem' Mais difíci1 ã a ex

tração do 61eo do FoXhelho I¡ati' Foram feitos tesÈes eoû

soLventeg de diferentes polaridades e diferentes proporções '

forem exPerißentados benzeno" hexano, misturas de benzeno-he

xanc-netsnol o e nisturas de benzeno-hexåno em vãrias propol

çães. A melhor exËração obÈida foi con a misËura de benzeno-

-hexano 1;tr, daado um teor de 61eo de T,3lZ em peso'para uúa

aEosÈra de folhelho do K¡¡ 153 d¿ Rodovia CasÈe1o BËanco'Es6e

valorcorresPûndeaoci!adonaliËeraeura(Padu1a,i-968)"

As añoetra6 de arenilo são preparadas da seguin

Èe maneira: ap6s desagregaEão manual e secêgem ria estuËat eB

temperaEüra i.nf erio¡ a 5ÛoC duranEe duas horast a aÍiosÈra á

pesadâ" co&ocada em carÈueho da papel f i'f Èro' coberlo con es

peasa camada de ai'gadão parå evíear perda de partículas fi

nas duraãÊe o aeãque peT-c so!'venee ' En segr'rida' o material

á col-ocaclo em soxhlec s aîê ,. x'tÊação conpLeta do asfalÈÕ" o

genpo de exËraçãÕ varia de + at6 20 dias para cada åmostta'

Apõs a extraçãÙ" o carLueho com a amostra é t-9

cApfTU],O 11
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Èårado do soxltleÈ. Possívei.s Ëraças de solveaee são removi

dos por lavagem con ãlccelu e gosÈeriormenLe ãgua destilada'
geea-se Éa esÈufs.e e Pesa-se" A diferença de peso da aDosÈret

anÈ.es e depois da extração, dã o teor de âsfelÊo. C resíduo

inorgâni.co 6 utíLízaða para anãLise granulomãtríca. 0 soi

çente 6 reeirado do asfaleo medianÈe e'rapc'ração a banho-maríao

e ecæ jatc de êr, erû eåpela" t åsfå1eû assir'r obtidoo possui

ôor de tårÍÐn ã Prect" levene;rÈe avermeLhado " eonsistôneia
uuiLo viseeså å sõliaa" e com eheíro cåråcÈerislico' o õleo

d.o Felhelho Irari aPresenEå-se pðueo çise¿so r mas Èen å mes

æå eor e t :ûesaû chei-ro dc asfalto"

1t-2 = E:ementûs t-råçûs

Segucde þo:r1za¡¡ {i956) vanâêLo e níque1 estão pre

åenÈes e omer eomplexos netale-orgãnåcos, eliamedos pcrfírinas"

e@neeneradts nas fr'açËes mais pesadas do 61ec" 'A' oeorrêneia

de netalo-porfirinas na fraçãc asf ã!'tiea dos PeÈ161eos foi'

d.eseoberÊe pcr Treibs {,L934}.

Å assceíação das pcrf iri.nag eom corûPosLos de al

Êü peso moleculer auxí1ia å e&t€ader e histõria da nigração

da 6ies. De acord.o com Nagy i1959), os raovimentos de f1ui

dÐs åtïev6s dos poros das roehas ã acompanhado pel-a teadân-

eåe de fixação de consÈiEuíntes polares e de al'to peso moLe

eular o enquånËo que frações mais Leves , não polares, Passam

agravãs dos vazios se'i¡ ser€m ímpedidas.

líads ûn e Baker {f959}, eoneluirem que dEtange a

uí-graçäa, åsfåÌeenes e resii¡¿s podexiau ser reEid¿s nos Po

rt¡s das rtel¡ás. É assitu esperada urna dininuição de concenetå

çãe de venãdio e níqueL ao longo eic eixo de lligração do 6Leo'

Os eleûenËos gråços u em 6!.eos " poder:r ser removi

d.oa arrar"Ss <ie vãrics prscessûs" CcsÈaneír.ides et ¿1 (1959)"

esÈuda&do û êlaiât da oiióaçãc e degradação terrnaL en comple

xtls aegalc-pcrfiríaieos em 51eas " descobríram que ås porfirí

nss sãa deseïüidas en teffipeÍã¡uras superiores â 200oc" e sãc

degrådadås em eandiçães f erlãEìen8e oxida¡tes
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Det.ernínação e contagen de vanãdio foram efetua
dê,9 eÉ algumas amostras de as falto, em l oeai s escolhidos e

nas Èrês amostras de betune da Formação Irati. A.s anã1íses
loran feitas na Divisão de Radioquímiea do InsÈituÈo de Erìer

gi.a Aaôni,ca. !oi aplicado o m6todo de aeivação com neutrons'
por írradiação de 5 mg de substâneía duranÈe 15 segundos o e

scåcessi¡,ra, eonEagem em analisador de raios gama acoplado a um

eråstal de 1{aI ou Ge-}-í. Fadrões eonÈendo quantidades conhe

eidss de va¡:ãdia; são årradiados egnÈelrporanearnenËe e eonta
des nas Besma6 condições que as åEìosÊras 

"

0s vaLores das quane idailes de î¡eRãdio das trâs
&ínôsgrâs de beÈumes dc lraeí" variam de um níei.mo de 2 r90ppn

Éare t pårobeeune do kn 153 d¿ Rodovia Castelo Branco, 36'66
pÊe do betr:me dc calcãrio da localidade Fonte ¡fonte CrisEo'a
39 u4? pprn para c betuae do eaLeãrio meÈamorfizado da pedrei
re do Sr" vittí" em .â.ssistâneia,

0s vaLores de vanãdio para os asfalÈos aproxímam-

-ee maie aos valores obÈidos para o conleúdo do elemenco no

beÈüEre obcído do eaLcãrío" que do foLhelho. Valores de vanã

dåc pr6xímog aos salores obeidoe para o betuüe dos foLhelhos
for¿a verifie¿dos em Èrês amosËras da jazida de PorËo Mârtins'
igualuenÈe distanciadas a partir do dique '

Valores diferentes (32,L0 e 71 "52 ppm) foram ob

tådrs parå asfaLtos de duas åmoscrås de Piapara, a prineira
eoletada no afloramenËo da Ealgern direita do rio Alambari. n e

e segunda na ¡¡argen esquerda"

A grande diferença nesses resultados sugere
Ci.ras fonÈes diferentes pala a origem do asfalto" Poderíamos

adeicir ainda uma fonËe ü¡riea e eonÈínua cûm ümå noviu.entação
do 61ee de NNE a SSit,

As anãlises de duas å:frtsÈras coLetadas rÀo km

Ì.74u5 da Rodovia Cåslelû Brancoo deram eomo res¡¡lcados os va

Lores 50 053 e 45 r54 ppmo diminuinclo a quanEidade a partir do

sfeío pr6xiüo ao diebãsiû. .{ nesma variação (56,99 e 52 
"80

ppr¡) fôi obtida para tiuas &mtsÈrås åa jazíða de Nhaiva, nas
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guais o valor r[ais alÊo 6 da amosÈra coleeada pr6xirûa ao dia
bãei.o. Has o resultado ¡rais interessarÈe foi obtido n.rl-quatro amo6tras da ãrea de Anhenbi. Trê.E delas provã¡n de
sfloraoentos ¡iËuados segundo a direção NW_SE, sendo a loca_
Lização da querta deslocada para o norte. Os valores do va
Bãdío diEinuem do oeste para lesÈe, e pata o norte, indican]
do aigração do 61eo nessa díreção, e conf irmand.o cor¡ os da
dos tectônicos ao longo do franco norte do arto e6trutural
de Anhemb í .

11-3 - Espectros de absorção de infravermelhos

para conprovar que o asfalto se originou d.oe
beÈuEes e pirobetunes do Irati, foram efeÈuados eópectros na
região do ínfravernelho de enostras oporËunanente escolhidas
(Figuras 24 a 32).

De acordo corn Hastíng (1952) foi consid.era_
da a absorção nas regiães 3-305 micra para as parafinas 6,5_
-7r5 nícra para os naftenes, e L2rS - L4r3 micra para os
hidrocarbonetos aromáticos 

"

Em visÈe da superposição total dos espectros
conclui-se que todas as anosÈras Èâm a mesma orígerr.
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Segundo Abraham (1960)

pera explicar o movimento de substâncias
ches sedinentares.

MECANTSMO.S DE MrGRAçÂO DO õr,nO

Essas causas 6erÍam3

1 - Pressão hidrostãtica. A preseão hidros
tãtica favorece a migração do petr6leo que flutua acima do

lençol freático, por causa do menor peso especÍfico. Quando

o nÍve1 hidrosÈátíco varia o 61eo movimenta-se nos interstí
cios das rochas. A água tende a empurrar o 61eo nos lugares
mais altos; isso explica a acumulação de asfalto en sediuen
Ëos.ou solos em lugares pr6ximos ao toPo de morros ou eleva

çõee. Quando a água apresenÈa alta salínídade, favorece a

Tigração de massas de asfalto. EsÈe fenômeno pode ser obeer

vado no Mar Morto.

2 - Ptessão de gãs. A ação do calor tende a

vaporizar deter¡¡inados tipos de beÈumes, e a pressão de gãs

resultente forçaria oB produtos fluidificados a subir em cg

madas euperiores. FalhanenËos e/ou dobramentoe levantariam
os eedimentos o1eÍferos, auxiliando a ação da pressão gasose

na eubida do betume até a- superf ície.

3 - Capilaridade . É a força que empurra be

Ëumes fluidificados pelo calor a entrar nos poros das rochas.
Menor o tamanho dos poros, maior deve ser a força de capile
ridade. As rochas saturadas de ãgua resistem a- ação da for
ça de capilaridade gue á efetiva em rochas secas.

4 - Forças graviÈacion.ais. O peso das cama

dae superpostas eumenËa a pressão de acumulações de beÈume

.em eubsuperfície. Se ocorrem falhamentos ou fraturamentos to
beÈume sendo mais leve que as rochas encaixanÈes.' 6 forçado

cAPfTuto Lz
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existem cinco ceuses

beÈuminosas ûas ro
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a subir em superfície.

5 - Efeito do calor. O calor 6 fator inpo!
Ëante na migração de asfaltos e betumes. seu efeito ã varÍá
ve1. Em deÈerminadas condições, transforma o betume s61i¿o
em estado 1.Íquido, pernitindo poder-se utit ízar as forças
nencionadas acima. Em outras condições o calor interno vapo
ríza o betume que 6 forçado a subir. se o calor for sufi
cientemente intenso, a dèstilação destrutiva ã favorecida, e

o destilado pode condensar em camadas superiores frias.

Segundo trlashburne
chas Ígneas Ba acumulação do asfa
do de São Paulo á ¿e fundamental
fere gue as rochas ígneas teriam
de 61eo de três maneiras:

1 - 0 calor das Lavas teria destruído o 6leo.
2 . 0s diques teriam funcionado como canais

para o escoamento do 6leo atravás das ca
madas.

3 - O calor das intrusivas teria destilado o

61eo do natería1 s6ti¿o orgânico da For
mação Irati.

Relativamente ã segunda hip6'tese, Florence e

Pacheco (in washburne, 1930) anteriormente tinham observado
a associação de afloramentos asfãlticos e diques de diabãsio.
concluiram, então r guê fraturas ao longo das paredes dos di
gues' teriam permitido a subida do 61eo dos folhelhos pirobg
tuminosos do rrati, atravás as camadas da Formação Estrada
Novar at6 o Arenito Piramboia. washburne confirma a mesma
hip6tese, por6m com restrição ã aplicabilidade do processo
quando o asfalto forma grandes dep6sitos, como em porto M.!
tins. De qualquer maneira não hã dúvida que o 61eo teria nl
grado ao longo dos diques, pois resÍduos de 61eo ocorrem em

vesículas e juntas de diabãsio em algumas localidades.

Pela terceira hip6tese, o calor das intrusões
ígneas teria produzído o 6leo pela destilação dest,rutiva da
nateria orgãnica do FolheLho rrati. Tambãn Baker ltgzt+, in

(1930) a influância das rg
lto das ocorrências do Esta
importâncÍa. Esse autor rg
influenciado a ocorrância



I.Iashburne) que estudou as possibilidades de

do Paranã, acredita que essa foi a maneira de

o 61eo.

Existem poucos
vo6 a ordem de temperatura das
do Paranã.

fúlfaro (1970) ad¡nite tenperaturas superio
re6 a 850oC para os diabásios da região de Angatuba.

Amaral (1970) durante observações sobre o e

feito do metemorfismo optáLico das rochas caLcárias da Forma

ção rrati, refere a- ocorrência de quatro minerais neo-forma-
dos pelo metamorfismo optá1ico. Esses minerais são: grafita,
diopsídio, um terceiro mineraL provaveLmente pertencente ao
grupo das cloritas e hidromagnesíta.

De acordo com Abraham (1960), temperaturas
entre 300-45ooc causariam, início de despolimerízação e soru
bilizaçã.o de piroberumes astátticos. Aquecimento de hso-700oc
provocaria despolimerízagã,o das molãcu1as, produzindo desti
lados de hidrocarbonetos de cadeias aberÈas e resíduo de coke.

Pesquisas de vanádiorem algumas amostras dos
asfaltos estudados, confirmaram a ocorrância desse elemento
traço nos asfaltos e no 61eo do rrati. vánadio e níquel são
presentes em mol6culas orgânicas complexas chamadas porfiri
nas. costantinides et al. (1959) restudando o efeito do ca
lor nos complexos porfirínicos contendo esses erementos trg
gos ¡ encontrou que um severo tratamento t6rmico, causa a de
composição de complexos porfirinicos-metá1icos e a destrui
ção do elemento. A temperatura limite para o desaparecimen-
to do elemento parece ser de 200oc. por outro lado a possi.
bilidade de uma introdução secundária de merais durante a mi
gração do 6leo 6 altamenre ímprovãve1 (Hodgson eE al., 1959).

Se houve, então, ínf1uância da temperatura
na fluidificação do 61eo do rrati para formai o asfaltoresta
deve ter sido inferior e 20ooc. Gonça1ves e schneider (1971),
tentaram aplicar, para a gãnese do asfalto do Estado de são

dados, na literatura, relati
intrusivas básicas da Bacia

6'1eo da Bacia
ter-se gerado

-80-
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Pau1o, o laesmo mecanismo que Vidgrass (1968) admite como res
ponsáve1 pelos grandes dep6sitos asfá1Èicos da Atabasca.

Segundo os mesmos autores, observa-se em São

?au1o ocorrêncíã gener alízada de ó1eo livre na Iormação Irâ
Êí, preenchendo alvão1os, fra¿uras e delgados níveis de si1
Èes arenososâ

Provavelmente, os hidrocarbonetos se forma

ram logo após as exËrusões bãsicas, 6poca em que houve aumen

ÈÐ geral das condições ternodínâ¡oicas. Nessa oeasião, hog

ve eondições de fluxo hidrodinâmíco de dentro para fora da

bacía" ocasionado pela ãgua oriunda da desidratação das argi
Las. 0 fluxo carreou o 61eo, ainda imaturo, sob forma mice
1ar e em solução aquosâ, alcançando o Piramboia, atravãs de

falhas ou fraturas. A separação e concentração dos hidrocar
brneÈos " em sítios preferenciais, deu origem aos dep6sitos.Es
ees então náo são sítios para onde os hidrocarbonetos tenham

migrado; e¡l fase fiuida contÍnua; são locais de precipitação
de hidrocarbonetos, antes contidos no meio aquoso, Como os

fluxos hi-drodi.nâmicos são influenciados pelas estruturas 
'hou

ve un cerÈo controle estruturâ1 no posicionamento das impreg
nações

Aehamos conveniente adnitir a ação de um con
juntc de fatores que Èeriam facilitado a remobilização do be

tume do Irati, atá chegar a*s. camadas do Arenito Piramboia.
Sem d6vida a ação do calor deve Èer sído importanÈe. 0 me-

canismo que teria'levado ou melhor trazído -* !uperfície o

asfatrto de canadas inferiores o seria a força de capilaridade
ou a força de pressao" FalhameÊÈos e fraÈuras poderíam faci-
3.itar a locomoção do 61eo" Pequeûas variações de permo-poro
sidade írnpedíram o 61eo de penetrar em camadas r zonas ou 1â

mínas, onde a granulação á mais fína, dando o aspecto 1àmina

do ou Listrado aos sedimentos, Isso signifíca que o ó1eo era
:nuíÈo ':iscoso desde sua recoloeação. As condições de pressão

devia¡l ser baixas, não tendo o 61eo a força de entrar Par.a
denEro de zonas pouco menos porosas, embora ainda com a1Èo

valor de porosidade.
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CAPf TUT,,O 13

CONCLUSõES GERåI S

1- Cos exceção do ¿re¡rito asfã!.tico de Jacg
cíngao que pÉ,etence ã Fornação latui, todos os outrÐs ereni
tôe asf6¡.tåcÕs pêsterrcea Ê âÍrzeís preenchÍ.dos da Fã¿ies Pi.ran
boåau do S,renít.o BÈÈLlcåÈr1 ,

2 * 11â uma esËreitâ reIà,E:åei::'€I11È a Èèctðn!
ea de ãrea eÊ8t:éâ.då e a loeelização dos å.floranenEos esfã1tí
eös" û af !.¡rauen¿o då Sobår esÈã sítuado num dos fLancos do
.â1Èo es Èru18râL de üay:.ÐÈâ. Plenz " As jazidas da Itatíg e. da

3{haiva, do ldorro de Eofete, de Piapara e de PÕrÈo MårÈíns, ês

aão 1oee3"ízadas em ãreas faLhadasu onde são frequentes diques
de dåabãsio" ûs afLcranentös de Anhe¡nbi estão localizados eu

t¡ta f,!.ane o dÕ ä:,eö esEr{rturË.1. do mes¡¡o noae. A loca!.iaação do

asËelso, ear deeerniaados níveås, estã assim subordinada à tec
t.ôni¿a da regíão.

3 - As esÈruturäs 6edinentáres que ocorreE
s¡os areníÈos são típicas de ambienÈ€ s.qr¡rsÐ" Elas são reaL

çadas peLc preenehinento peLô asfaLfo" Subordinadanente ocor
s€æ èsgruÈaras de preeeehåmen8óe que poderiau dar sugestões
qxåentð âc senÈídû de roigração do õLeo. Segundo essas feíções 

"
no sf Ioramentr de PôrÈû t"Íã.rtins o a noviurentação do 61eoo ter-
-se*ia dedo do dique de díebãsio pårå o oesÈe,

4 - O êseüdo granulouëËrico de asesiÈos ês

fê1Èícðö definiG dùrs gr:úpûs de gÐehes 3 ¿irn gïl}pú ,fe arenitos
corû Ëeõr åe argíLa i.r.f erior ai,7Z, granutação de nËdia a fina,
de be:a seleriÐrxadr a moderadenenf,e seleci.cnado, diârnerro nË

die e ¡nediano ¿ûrrespoader:Èes a granulação de erei.a mëdía a

f i.nau vaLcres de graæ de ¿rredondé:aenEr mãdío ao redor &e

S 052ß pa're a f ração 0,25û-û " L?? ¡nm"

tutro tipo d,e soetras abrange arenj-Èos siLri
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ess , sileítÕ é):âr:ús6 5 s¿tËåÈó â::gii.¿]so e si1ågos . ûs si lti-
Èos ârèlltsûs e argil*s'.:s gera).mente constiÈuer¿ as canadas ba
såís Ðu qr.:e eapeíau Õs áf :.Õrâ.menEûs " ûs arenigss desse ¡Í1ti
axs 8ipð éprÈs*n¿årû uaior quantidade de siLee e argiì-au granu
I"açã* de f,åaa ¿ rnuigc fåna, baixo grau de selecíci-"amenÈo " t
åÊy€dðßdËraez:Èû.,9êtr4 a fr*ção 0 e25t - t,1'1? e maícr ou elr È8r'

¡r,l de û,i5.

5- O asËaLeo preenehe exclr:sivamer:.ts ûs pùrrs
{s-,, priueír6'gsupr de ereni¿os " ün.a das causas que iropedie
a erltrádê CÕ asf,å].Èr r':as e a:¡ada.s de base e Lrpû, foi a granu
!açËei ne:r*r, e a quanÈiáade paåsr de silee e argí!-a, Ð f.a

etr qir.'È difj.culfou e i:npedi-i: o preenehimeneû nås caaadas Ês
y€zeis C¿:r.trr ï:Õ êreñågo pceêÈehidr o não á prrtaeÈo å meÍ\rË

grarrclação dos sedi.nenÈoå dessås *¿ioaCas, r¿ãs å rnaicr qu*.ne i
Å*)- Å^ -".--i1^4é6¿r4"

6*t_mais ê1-Èi) ïeõr de ¿sfaieo fci ene¡nÈrado
€Èr s¡xå. åõ1ûsgrå de arenito naciçc ;on preeachi.mento houogãneo,
etLe¿å.rjã ern um dss åf l.Ðrårûer!g¿s da r.argem direíra do ri*¡ A
Lapbari, prõ:ei$f ao povcade de !iaparau sendo sxtp€ri.or ê. \¿eZ"

)c"c* aeerxígos naeiç*s de Ðì!ryrs åf1ÕråeenÈrs, ÊanbEn åpr€sen
ðåßdÕ pyeÉ'¿rahiäeneû hrucgðnecu o vaLor dð Èeðr de asfaLto es

tã eonpree*âido eaÈre 12 e f3Z. V¿!lrres inferíores de têor
de asfalg* eårã.*.Èèrizåü $ivÊis eon preenchiment6 !.amínado rlis
Èredû € $6sq¿rêê.d.û,

Â.inÐstËês d¡ ,Arenito PíralEþoia" eo3.eËades er
¿¿3grj-rx6 åügä.f e s åSastådrs dcg ¿f L¿::eu€nt.rs å.sf,ãLcicÐÈ, que.nda

s-rrbæetåCas s Ì3ri exêÍÊe zcíe.r*xeãpåso, revelerau a exístãncia
de ð::aç:;s d¿ asf,al.È* :xås fr¿tùr3s å ::as eavåd¿des dos grãcs.
&gaðs nÉsrâ&Ë äÊrùstf âs s â.Þf esêr:'raÉ-se ¿sEËre íg, åû È:{ätrì€ æa

crõÊeiip:cr,

il*r¡e ee aê'bë, Js åreai¿es grosseiros da f ä

eies é:v€rsjÈåhada reó¿sariÈos pûî Ihùã:åz {T9?l} posstren arsãa
*íè d€ aÍveíe d* Laåxa psrÌre*Fürðsiáade que t"zríam Ë€tådÕ t
6åeû, ú a{.LðE s.T*.e*É 6 d.å ' 32Èîr.3å S*bår ã targaarerzle eapeado

Füf, éyeËitô oí-J.f iea*argi1csc esverrieado ¿ mo¡¡ð-øorileaígicc.
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Esse Leria sidû, provâve1!l1eÊËe, o faLcr que iûterceptou a Ei-
g:,açãa do 61eo"

7 - Soadagens re¿enteûente efetuadas na ãrea
de Jacuti:rga coaf irmaram o controle exclusivamente estraÈi
¿r-aÍi-co da distribuição do asÍal.to nessa área. O ó1eo ?re-
enche os ?oros éo arenito grosseiro da !,ormação Taiuí e de len
ïes arenosas conÈid¿s nas ca¡nadas de siltitos-argilosos, que

funcionou cono "Erapp" do asf al-to,

Tamb-en en ¿odcs os cLlÈrcs sflorêmenÈoseas ca

nr¿das d.e sLLtíta-aîgil-oso funcionem como armadilhas pâra re-
târ: r as.[a1eo. No af lora111erÌto de ?ortc 14ariins, o pr e enchi -
iceÕtÕ pelo as,f alto é interronpido bruscament.e no conËâto com

a ¿Lab'asLo. Poder-se-ia pensar: que o diabãsio funcionor.r como

:arreirau ¿'rîante a íase de rnigraçãc do ó1eo" Entretantc, o

¿reniÈo existeate Êo clrtro lado do diqueu e que apresenta

"JrLã zt a'nu1ë.ção grosseira, náo âpresenËâ niveis imperuLeãveis 
"

ciue prceriam funcionar cor.o "trapp", TaLvez o ó1ec teria mi-
gcâda atá ¿nc-oîtrar as caqaCas s í 1 t i c o - e r g i 1 o s a s da For;nação

Ðstr¿da ¡,¡ova, sobre as quais ter-se-ia recolocado. En Anhem-

bi, ai.êo do granCe å.f ioraeento do BeËuroito, f orara encontra-
dcs outros afloramenEos, dÒis dos quais esÈão alinhados na

roesûa direção (Nl'18) da peCreíra do Betumito" Os poços PAA-

-13-Sf e ?AA-14-SP, locados próxi.nos ã pedreira, e segundo a

suå frenËê, enccntraram níveis asfálticos bem pteenchidos , ;

{û poço ?AA-14 apreêentá 80:¡etros da Areníto Píramb6ia bem

preenchido),

Lrme Ëeïceiïa perfuråçãa" Lacada a cerca de

3ûC ü:eÈros a leslê ic ali!:liamenlo dê.s duas precedentes não

åÊcilnÈ'f rn asî.a1ta nos arer:iÈos, Ðeduz-se elue o 1TlrrâzenaÉeÉto

d¿ ¿sf al io ã estreiiar:errte 3s::axígrâííco"
I - 0s valcres Ca porosidade das amrsÈrâs åna

lisad¿s â alto. ãm d e terninad as condições e como nas ca:cadas

estêreis p?éxirûas ãs bordas dos aflor¿r¿errtos, nãc hã variação
aceülr.râdå entre poïûsidade de níveis arenosos com asfaltó e

sè'ttr åsfâicc, Issô inCicaria que o asfalËo na õpoca de sua su

bida der¡ia esLar em estado båstaIìte visccso.
- Ðados quar:titarivos de concentração O:
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vanádio, efetuados eItr alnosÈras de asfalto e eln betunes de se-

dinentos do Irati, índicaro uma mais estreita relação entre

concentração desse elemento no asfalto e flo betun'e de calcã-
río do que no foLhelho. O asfalEo proviria, então, quase que

exclusivameûËe do betume do calcãrio e não do pirobetume do

fo1helho. EsPectros de absorção na=regíão do infra-vernelho
tanbénr c onf i rrnam essas hip6teses.

10 - A remobilização do betune do Irati te
ria sido devida ã força de capilaridade, e ou ã força de

pressão que obrigam o beÈume solubilizado pela ação do calor
das inÈtusivas básicas, a subir. A temperatura de solubiliza-

ção devia ser baixa, o que ã índicado pela ocorrêneia de eLe-

roenËos traços. TalhamenËos e fraturamentos teriam facilitado
a locornoção do 6leo. A urigração do 61eo, segundo determina -

ções quantitativas de vanãdio' teria-se dado a ParLir dos di
ques, nôs afloraroentos associados a falhamentos e ocorrêocies

de diabãsio' e nos.flancos dos altos estruËurais Para as ocor

rências associadas a esse tipo de estruÈura. Hã assirn conlir-

roação de dados têctônicos aËrav-es de dados geoquínieos'
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